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EWANGELIA NA NIEDZIELE PALMOWA

Kamienie wolac beda
Jezus ruszy³ na przedzie, zd¹¿aj¹c do
Jerozolimy.
Gdy przyszed³ w pobli¿e Betfage i Be-

tanii, do góry zwanej Oliwn¹, wys³a³
dwóch spoœród uczniów, mówi¹c:
«IdŸcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodz¹c do niej, znajdziecie
oœlê uwi¹zane, którego nikt jeszcze
nie dosiad³. Odwi¹¿cie je i przyprowadŸcie tutaj. A gdyby was kto
pyta³, dlaczego odwi¹zujecie, tak
powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wys³ani poszli i znaleŸli wszystko
tak, jak im powiedzia³. A gdy odwi¹zywali oœlê, zapytali ich jego w³aœciciele: «Czemu odwi¹zujecie
oœlê?».
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe p³aszcze, wsadzili na
nie Jezusa. Gdy jecha³, s³ali swe p³aszcze na drodze. Zbli¿a³ siê ju¿ do zbocza
Góry Oliwnej, kiedy ca³e mnóstwo
uczniów poczê³o wielbiæ radoœnie Boga
za wszystkie cuda, które widzieli. I wo³ali g³oœno:
«B³ogos³awiony Król, który przychodzi
w imiê Pañskie. Pokój w niebie i chwa³a
na wysokoœciach».
Lecz niektórzy faryzeusze spoœród t³umu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroñ tego swoim uczniom».
Odrzek³: «Powiadam wam, jeœli ci
umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹».

EWANGELIA NA NIEDZIELE ZMARTWYCHWSTANIA PANSKIEGO

£k 19, 28-40

Ujrzal i uwierzyl
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze by³o ciemno, Maria Magdalena uda³a siê do
grobu i zobaczy³a kamieñ odsuniêty
od grobu. Pobieg³a wiêc i przyby³a
do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus mi³owa³, i rzek³a do nich: «Zabrano Pana z grobu
i nie wiemy, gdzie Go po³o¿ono».
Wyszed³ wiêc Piotr i ów drugi uczeñ
i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeñ wyprzedzi³
Piotra i przyby³ pierwszy do grobu.
A kiedy siê nachyli³, zobaczy³ le¿¹ce

p³ótna, jednak¿e nie wszed³ do œrodka.
Nadszed³ potem tak¿e Szymon Piotr,
id¹cy za nim. Wszed³ on do wnêtrza
grobu i ujrza³ le¿¹ce p³ótna oraz chustê, która by³a na Jego g³owie, le¿¹c¹
nie razem z p³ótnami, ale oddzielnie zwiniêt¹ na jednym miejscu. Wtedy wszed³
do wnêtrza tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ do grobu. Ujrza³ i uwierzy³.
Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma powstaæ
z martwych.
J 20, 1-9

Drodzy Czytelnicy!
¯yczymy b³ogos³awionych Œwi¹t Wielkanocnych, by radoœæ wielkanocnego porakna trwa³a w nas,
rodz¹c nadziejê i si³y do wyznawania WIARY ka¿dego dnia! By Zmartwychwsta³y rozjaœni³ mroki naszej
duszy, daj¹c nam nowe ¿ycie w Nim.
Redakcja
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Odkupieni przez krew Jego krzyza
Wielki Tydzieñ i Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego upamiêtniaj¹ wydarzenia zbawcze stoj¹ce
w centrum wiary chrzeœcijañskiej.
Stanowi¹ one zwieñczenie ca³ej historii zbawienia - historii mi³oœci
Boga do cz³owieka. Rozegrane raz
w konkretnym momencie dziejowym,
jednoczeœnie rozgrywaj¹ siê niejako
w sposób ci¹g³y, nieustannie od nowa
w jednostkowej historii ¿ycia ka¿dego cz³owieka i we wspólnocie Koœcio³a.
Drzewo grzechu i drzewo odkupienia
Mêka, œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa s¹ kulminacj¹ Bo¿ego planu
zbawienia, ale przygotowanie do wydarzeñ wielkanocnych Bóg rozpocz¹³
o wiele wczeœniej, przez wieki prowadz¹c cz³owieka do pe³ni objawienia.
Historia zbawienia siêga momentu grzechu pierwszych ludzi. Drzewo krzy¿a
Chrystusowego wynika z rajskiego
drzewa wiadomoœci dobrego i z³ego.
Grzech - owoc drzewa z raju i odkupienie - owoc drzewa krzy¿a stanowi¹
pewn¹ symetriê. Krzy¿ jest rêk¹ mi³osiernego Boga wyci¹gniêt¹ do upadaj¹cego cz³owieka.
Bóg stworzy³ cz³owieka, obdarzaj¹c go
w mi³oœci Bo¿ym tchnieniem - duchem
Bo¿ym. Pierwotna jednoœæ cz³owieka
z Bogiem by³a Ÿród³em ¿ycia w duchu
Bo¿ym. Cz³owiek zosta³ te¿ w mi³oœci
obdarzony przez Boga wolnoœci¹,
a wolnoœæ ta sta³a siê przyczyn¹ jego
dramatu. Relacja cz³owieka do Boga
wynika bowiem nie z niewolniczego
poddania i podporz¹dkowania,
a z indywidualnej decyzji, podjêtej
w pe³nej wolnoœci wyboru - cz³owiek
mo¿e wiêc wybraæ tak¿e odrzucenie
mi³oœci Boga, odwróciæ siê od Niego.
Grzech pierwszych ludzi to pycha: chc¹
wiedzy równej wiedzy Bo¿ej, daj¹ pos³uch szatanowi wmawiaj¹cemu im, ¿e
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wiedzê tê Bóg przed nimi zakry³ w obawie o swoj¹ potêgê i pozycjê. Grzech
pierwszych ludzi jest czynem przeciw
zaufaniu i pe³nemu zawierzeniu Bogu.
Akt ten ³amie pierwotn¹ jednoœæ cz³owieka z Bogiem. Zerwanie
jednoœci powoduje utratê
pe³ni ducha i ¿ycia Bo¿ego
- a w konsekwencji œmieræ
cz³owieka.
Symbolicznym zerwaniem
pierwotnej g³êbokiej wiêzi
cz³owieka z Bogiem jest wypêdzenie z raju. Jednak ju¿
w tym samym momencie
Bóg zaczyna w swej mi³oœci cz³owieka szukaæ i przyzywaæ do siebie. Od tego
momentu te¿ w cz³owieku
tkwi têsknota za Bogiem,
zakrytym teraz przed ludzkimi oczami. O ile jednak
cz³owiek szuka Boga niejako po omacku, to Bóg, maj¹c jasny plan zbawienia
i przywrócenia zerwanej
jednoœci, prowadzi cz³owieka konsekwentnie do pe³ni
objawienia.
Syn ofiarowany
Pierwszym wa¿nym momentem jest
powo³anie Abrahama, którego Bóg
wybiera na protoplastê ludu Bo¿ego jego potomkowie stan¹ siê narodem
bêd¹cym szczególn¹ w³asnoœci¹ Boga.
W tym narodzie Bóg bêdzie stopniowo objawia³ siê cz³owiekowi. Ofiara
z upragnionego syna, Izaaka, jakiej Bóg
¿¹da od Abrahama, jest zapowiedzi¹
innej, póŸniejszej ofiary. Bóg powstrzymuje rêkê Abrahama: Izaak nie zgin¹³
- ofiara z Syna zostanie z³o¿ona dopiero przez samego Boga. Syn-Izaak
zosta³ zast¹piony barankiem ofiarnym;
Syn-Jezus Chrystus stanie siê barankiem ofiarnym.

Pierwsza Pascha i Przymierze
Wyprowadzenie Narodu Wybranego
z niewoli egipskiej staje siê w dziejach
zbawienia figur¹ wyprowadzenia cz³owieka z niewoli grzechu i œmierci,

w któr¹ popad³ zrywaj¹c jednoœæ
z Bogiem. Pierwsza Pascha - przejœcie przez Egipt karz¹cego Anio³a Pana
i ocalaj¹ca krew baranka paschalnego s¹ zapowiedzi¹ drugiej Paschy przejœcia ze œmierci do ¿ycia i ocalaj¹cej ofiary krwi Baranka-Chrystusa.
Bóg wyprowadza swój lud z niewoli
egipskiej i zawiera z nim Przymierze,
nadaj¹c mu Prawo. Starotestamentowa relacja cz³owieka z Bogiem oparta jest na Przymierzu i Prawie, i poprzez nie siê realizuje. Bóg starotestamentowy, choæ bliski Izraelowi jako
obecny w jego dziejach, jawi siê jednak te¿ jako odleg³y i niedostêpny,
przejmuj¹cy groz¹ w swej wszechmo-
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cy, majestacie i potêdze. Bóg mieszka
poœród swego ludu - przebywa
w œwi¹tyni jerozolimskiej, ale miejsce
Jego przebywania, Œwiête Œwiêtych,
pozostaje zakryte - nie tylko przed
oczami pozostaj¹cych poza Przymierzem pogan, ale tak¿e przed samym
Izraelem. Dostêp do Boga cz³owiek
starotestamentowy ma poprzez wype³nianie Prawa, ludzka s³aboœæ skazuje
go jednak na niepowodzenie, bo nie
jest w stanie sam o w³asnych si³ach wype³niæ wszystkich
jego wymogów.
Izrael nie zawsze
chce te¿ trwaæ przy
Bogu - jego dzieje
to dzieje wiaro³omstwa i nieustannych
odstêpstw ludu od
Bo¿ego Prawa.
Prorocy piêtnuj¹
niewiernoœci,
ostrzegaj¹ przed
gniewem Bo¿ym,
nawo³uj¹ do nawrócenia i pokuty. Zapowiadaj¹ te¿ prawo doskonalsze,
zbawienie i odnowê Przymierza. Nowe
Przymierze i nowe Prawo oparte bêd¹
na mi³oœci, zostan¹ wypisane nie na kamiennych tablicach, a w sercach ludzkich. Ofiary przeb³agalne starego Prawa sk³adane za grzechy nie mog¹ odkupiæ win - s¹ ofiarami zastêpczymi
i niedoskona³ymi do czasu ofiary Chrystusa - doskona³ej i ostatecznej.
Nowe Przymierze
Stare Przymierze i pierwsza Pascha to
wyjœcie z niewoli egipskiej i ocalaj¹ca
przed karz¹cym Egipt Anio³em Œmierci krew baranka oraz krew zwierz¹t
ofiarnych, któr¹ Moj¿esz pokropi³ lud
na znak przymierza zawartego przez
Boga z Izraelem (Wj 12; Wj 24).
Nowe Przymierze musi byæ zawarte
tak samo - ma zast¹piæ stare, zostaje
te¿ przypieczêtowane w dniu, w którym obchodzi siê pami¹tkê pierwszego przymierza. Nowa Pascha to wyj-
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œcie z niewoli grzechu, przejœcie przez
œmieræ do ¿ycia i ocalaj¹ca krew
Chrystusa-Baranka z³o¿onego w ofierze.
Wieczernik
Ta ofiara dokonuje siê w sposób mistyczny, w czasie absolutnym, ju¿ podczas Ostatniej Wieczerzy, w momencie ustanowienia Eucharystii. "To jest
Cia³o moje za was wydane. To jest
Krew moja, wylana na odpuszczenie
grzechów"; Chrystus ofiarowuje siebie - Baranka,
tak jak ofiarowywany jest
baranek, w momencie,
w którym w œwi¹tyni zabija siê baranka paschalnego. Ostatnia Wieczerza
uosabia Mêkê i Œmieræ
Chrystusa - odt¹d ka¿da
ofiara Mszy œwiêtej uosabia Mêkê i Œmieræ Chrystusa.
Ogród Oliwny
W Ogrodzie Oliwnym, po
godzinie konania Chrystusa-Cz³owieka, jedno s³owo ods³ania w Nim Boga:
gdy stra¿nicy z kohorty mówi¹, ¿e "szukaj¹ Jezusa z Nazaretu", Chrystus odpowiada: "Ja jestem". Siepacze "cofnêli siê i upadli na ziemiê", powaleni
majestatem Chrystusa, nazywaj¹cego
siê imieniem, którym Bóg nazwa³ sam
siebie (J 18,4-6). "Ja jestem", "JESTEM, KTÓRY JESTEM" - najwy¿sze objawienie siê Boga. Objawienie
siê Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym na
progu Nowego Przymierza jest echem
objawienia siê Boga Moj¿eszowi
w krzewie gorej¹cym na progu Starego Przymierza.
Ewangelia wed³ug œw. Marka ukazuje
nam pewn¹ scenê tu¿ po aresztowaniu Jezusa: oto idzie za Nim "m³odzieniec odziany przeœcierad³em na go³ym
ciele". Gdy stra¿nicy chcieli go schwytaæ "zostawi³ przeœcierad³o i nago uciek³
od nich" (Mk 14,51-52). M³odzieñcem by³ prawdopodobnie Ewangeli-

sta Marek, ale w obrazie tym mo¿na
odczytaæ te¿ symboliczne nawi¹zanie do
rajskiego ogrodu, gdzie w pierwotnej
jednoœci nagoœæ oznacza³a czystoœæ
i niewinnoœæ. Ogród Oliwny o œwicie
nowego stworzenia jest wspomnieniem
ogrodu rajskiego. Ulotna wizja raju
utraconego zapowiada raj odzyskany
- œmieræ Chrystusa ponownie otwiera
cz³owiekowi drzwi raju.
Ofiara
S¹d przed starszyzn¹ i Pi³atem nie jest
w zasadzie s¹dem - jest skazaniem ofiary na zabicie. Nad barankiem ofiarnym
nie sprawuje siê s¹du - wybiera siê go
ze stada i zabija. Pi³at umywa rêce,
a ¯ydzi krzycz¹: "krew Jego na nas i na
dzieci nasze". Kl¹twa, bo przekleñstwo
krwi nies³usznie rozlanej spada z pokolenia na pokolenie na winnych jej
rozlewu? Nie do koñca, nie w tym przypadku. Bo krew przelana na krzy¿u by³a
odkupiaj¹c¹ krwi¹ Chrystusa. Spadaj¹c na lud Izraela wyzwala go. A spada
nie tylko na lud Izraela, ale na ca³¹ ludzkoœæ; konsekwencje œmierci ofiarnej
Chrystusa dotycz¹ ludu Bo¿ego: Izraela - ludu Bo¿ego Starego Testamentu
i ludu Bo¿ego Nowego Testamentu,
czyli ca³ej wspólnoty ludzkiej.
Okrzyk t³umu jest konieczny - zabicie
ofiary jest mo¿liwe, gdy ca³a grupa
przyjmuje odpowiedzialnoœæ za jej
œmieræ (gdyby chodzi³o o pojedynczych
ludzi, by³oby to morderstwo, nie z³o¿enie ofiary), bo wspólnie te¿ korzysta
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z jej nadprzyrodzonych skutków. Dziêki
temu okrzykowi dope³nia siê ofiarny
rytua³.
Œmieræ Chrystusa jest realizacj¹ gestu
Abrahama wznosz¹cego nó¿ nad Izaakiem. Ofiara zostaje z³o¿ona dopiero
teraz - nie syn Abrahama, a Syn Boga
ma umrzeæ z woli Boga. To Bóg sam
siebie sk³ada w ofierze.
Krew Nowego Przymierza
Drzewo krzy¿a wieñczy historiê zbawienia, rozpoczêt¹ na drzewie w raju. Pod
krzy¿em Chrystusa - nowego Adama,
stoi Maryja - nowa Ewa; poœredniczka
zbawienia musia³a byæ obecna pod
drzewem krzy¿a, tak jak Ewa obecna
by³a pod drzewem w raju.
Ziemiê okry³a ciemnoœæ - Bóg umiera
na krzy¿u. W chwili œmierci Chrystusa
ziemia dr¿y i pêkaj¹ ska³y - symbole
niewzruszonoœci i sta³oœci musia³y siê
poruszyæ w momencie, który jest zarazem koñcem i pocz¹tkiem œwiata.
Otwieraj¹ siê groby jako zapowiedŸ
zmartwychwstania Chrystusa, a w Nim
ca³ej ludzkoœci. I najwymowniejszy chyba obraz: rozdziera siê na dwoje zas³ona Przybytku - zakrywa³a to, co œwiête; teraz, gdy Bo¿e objawienie siê dope³nia, nie musi ju¿ niczego kryæ, staje
siê to jawne dla wszystkich, nie jest ju¿
zastrze¿one tylko dla niektórych. Stare
Przymierze, zawarte przez Boga z Izraelem, zostaje zast¹pione przez Nowe,
które Bóg przez krew swego Syna zawiera z wszystkimi ludŸmi. Œw. Pawe³

napisze do pogan: "w owym czasie
byliœcie poza Chrystusem, obcy wzglêdem spo³ecznoœci Izraela i bez udzia³u
w przymierzach obietnicy, nie maj¹cy
nadziei ani Boga na tym œwiecie. Ale
teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy
niegdyœ byliœcie daleko, staliœcie siê
bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie czêœci [ludzkoœci] uczyni³ jednoœci¹, bo zburzy³ rozdzielaj¹cy je mur
- wrogoœæ. W swym ciele pozbawi³

On mocy Prawo przykazañ, wyra¿one w zarz¹dzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyæ w sobie jednego nowego cz³owieka, wprowadzaj¹c pokój, i [w ten sposób] jednych,
jak i drugich znów pojednaæ z Bogiem
w jednym Ciele przez krzy¿, w sobie
zadawszy œmieræ wrogoœci. A przy-

szed³szy zwiastowa³ pokój wam, którzyœcie daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy
w jednym Duchu mamy przystêp do
Ojca. A wiêc nie jesteœcie ju¿ obcymi
i przychodniami, ale jesteœcie wspó³obywatelami œwiêtych i domownikami
Boga" (Ef 2,12-19).
Œmieræ Chrystusa na krzy¿u tworzy
now¹, zjednoczon¹ ludzkoœæ, usuwa
te¿ to, co dzieli grzesznych ludzi od
Boga. Odkupieñcza ofiara jest ofiar¹
pojednania. "[Bóg] uwolni³ nas spod
w³adzy ciemnoœci i przeniós³ do królestwa swego umi³owanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie
grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec
ka¿dego stworzenia, bo w Nim zosta³o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchnoœci, czy W³adze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zosta³o stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
I On jest G³ow¹ Cia³a - Koœcio³a. On
jest Pocz¹tkiem, Pierworodnym spoœród umar³ych, aby sam zyska³ pierwszeñstwo we wszystkim. Zechcia³ bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszka³a
ca³a Pe³nia, i aby przez Niego znów
pojednaæ wszystko z sob¹: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez
krew Jego krzy¿a" (Kol 1,13-20).
mp

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Getsemani (od aramejskich s³ów gat - prasa, t³ocznia i szemen - oliwa), Ogród Oliwny, Ogrójec, ogród u stóp Góry
Oliwnej w Jerozolimie, w którym Jezus przebywa³ wraz z uczniami w noc przed aresztowaniem; tu modli³ siê, prze¿ywaj¹c trwogê konania i zosta³ pojmany. Dziœ w tym miejscu istnieje ogród z siedmioma starymi drzewami oliwnymi;
w jego pobli¿u znajduje siê koœció³ Wszystkich Narodów.
Wigilia Paschalna - noc z Wielkiej Soboty na Niedzielê Zmartwychwstania, uroczyste czuwanie w oczekiwaniu na
Zmartwychwstanie Chrystusa. Po zmroku odprawiana jest liturgia ognia i wody, wieñcz¹ca obchody Triduum Paschalnego. Jest to tradycyjny czas udzielania chrztu katechumenom.
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Jorge Mario Bergoglio SJ - papiez Franciszek
13 marca 2013 r., drugiego dnia konklawe, w pi¹tym g³osowaniu, na Stolicê Piotrow¹ wybrany zosta³ argentyñski kardyna³ Jorge Mario Bergoglio. Tradycyjny bia³y dym nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹, obwieszczaj¹cy
œwiatu wybór nowej g³owy Koœcio³a, pojawi³ siê o godz. 19.06. Godzinê póŸniej nowy Ojciec Œwiêty, 266.
papie¿ Koœcio³a katolickiego, stan¹³
w oknie Bazyliki œw. Piotra. Przyj¹³
imiê Franciszek.
Papie¿ Franciszek jest pierwszym jezuit¹ na Tronie Piotrowym, a zarazem
pierwszym od ponad pó³tora stulecia
papie¿em-zakonnikiem (poprzednim
by³ w latach 1831-1846 Grzegorz XVI
z zakonu kamedu³ów). Jest te¿ pierwszym papie¿em z kontynentu amerykañskiego.
Jorge Mario Bergoglio urodzi³ siê
17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires,
jako jeden z piêciorga dzieci w³oskich
imigrantów Mario i Reginy Bergoglio.
Ma dwie siostry i dwóch braci. Jego
ojciec by³ pracownikiem kolei.
Studia i droga kap³añska
Jorge Bergoglio studiowa³ chemiê; po otrzymaniu dyplomu
wst¹pi³ do zakonu jezuitów
(11 marca 1958 r.) i kontynuowa³ naukê na kierunkach humanistycznych. W Colegio del
Salvador w Buenos Aires studiowa³ teologiê, w Colegio Maximo San José w San Miguel
ko³o Buenos Aires filozofiê,
a w Colegio de la Immaculada
w Santa Fe psychologiê i literaturê.
Nowicjat odbywa³ w Chile. 13 grudnia 1969 r. przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, a cztery lata póŸniej, po dalszych
studiach w Hiszpanii, 22 kwietnia 1973
r., z³o¿y³ œluby wieczyste. Po powro-
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cie do Argentyny by³ mistrzem
nowicjatu w Villa Barilari, profesorem Wydzia³u Teologii
w Colegio Maximo San Jose
w San Miguel i kilkukrotnie rektorem tej uczelni, cz³onkiem konsulty prowincji zakonnej San
Miguel, a w latach 1973-1979
prowincja³em jezuitów w Argentynie. Pe³ni³ funkcjê dyrektora
duchownego Colegio del Salvador w Cordobie. W tym okresie wyje¿d¿a³ równie¿ na d³u¿sze lub krótsze pobyty do Niemiec, gdzie w 1985 r. obroni³
tytu³ doktora teologii. Jest autorem licznych publikacji.
Biskup i kardyna³
W 1992 r. Jorge Bergoglio otrzyma³
sakrê biskupi¹ i zosta³ przez Jana Paw³a
II mianowany biskupem pomocniczym
Buenos Aires. W czerwcu 1997 r. papie¿ mianowa³ go arcybiskupem-metropolit¹ Buenos Aires. Jorge Bergo-

glio pe³ni³ te¿ funkcje Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Argentyny. Bra³
udzia³ w sesjach Œwiatowego Synodu
Biskupów w Watykanie, w tym w se-

sji specjalnej poœwiêconej Koœcio³owi w Ameryce w listopadzie i grudniu
1997 r.
Jan Pawe³ II kreowa³ go kardyna³em
21 lutego 2001 r. Kardyna³ Bergoglio
by³ w Kurii Rzymskiej cz³onkiem Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Duchowieñstwa, Kongregacji ds. Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, Papieskiej Rady ds. Rodziny
i Papieskiej Komisji ds. Ameryki £aciñskiej.
Podczas konklawe w kwietniu 2005 r. kardyna³ Bergoglio
by³ wymieniany w gronie papabile, potencjalnych faworytów do nastêpstwa po zmar³ym Janie Pawle II.
Nowy biskup Rzymu od dawna cieszy³ siê sympati¹ wiernych. Znany jest ze skromnego i prostego ¿ycia: latami sam
sobie gotowa³, a gdy zosta³ arcybiskupem, zrezygnowa³ z arcybiskupiego pa³acu i limuzyny z szoferem
i nadal mieszka³ w skromnym mieszkaniu, a po mieœcie porusza³ siê komunikacj¹ miejsk¹. Prywatnie jest fanem pi³ki no¿nej (kibicuje dru¿ynie Club
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Atlético San Lorenzo de Almagro).
Pogl¹dy teologiczne i spo³eczne
Papie¿ Franciszek wywodzi siê ze
szko³y duchowoœci jezuickiej. Jako
teolog wczeœnie od¿egna³ siê od teologii wyzwolenia, popularnego w II po³.
XX w. zw³aszcza w Ameryce £aciñskiej kontrowersyjnego
ruchu teologicznego,
³¹cz¹cego teologiê
chrzeœcijañsk¹ z lewicowym aktywizmem
politycznym i sympatyzuj¹cego z marksizmem.
Wyra¿a³ jednak poparcie dla programów na
rzecz rozwoju spo³ecznego i publicznie krytykowa³ politykê wolnorynkow¹, prowadz¹c¹
do niesprawiedliwoœci
spo³ecznych. W swoich kazaniach
k³ad³ nacisk na wspó³czucie wobec
ubogich, podkreœla³ jednak znaczenie
œwiêtoœci i duchowoœci, uznaj¹c, ¿e
przemiana serc ludzi bogatych przyniesie wiêcej pozytywnych skutków dla
biednych ni¿ same dzia³ania polityczne. W swoich pismach Koœció³ postrzega³ jako wspólnotê wszystkich

wiernych, której kap³ani i hierarchowie
s¹ jedynie czêœci¹.
Wa¿nym tematem nauczania kardyna³a Bergoglio jest mi³osierdzie Chrystusa.
Pocz¹tek pontyfikatu
Wyborem imienia papie¿ Franciszek

nawi¹za³ do œw. Franciszka Biedaczyny z Asy¿u. Imiê to,
symbolizuj¹ce ubóstwo, pokorê, prostotê i odbudowê Koœcio³a, mo¿e wskazywaæ kierunek, jaki pragnie obraæ nowy
papie¿, z akcentem po³o¿onym na wiarê jako osobist¹ relacjê cz³owieka z
Bogiem, otwarcie Koœcio³a i jego wyjœcie do œwiata, zw³aszcza do ludzi bied-

Co powiedzial juz nam papiez Franciszek

nych i wykluczonych, d¹¿enie w stronê Koœcio³a pokornego i ubogiego.
W swoim pierwszym wst¹pieniu na
balkonie Bazyliki œw. Piotra papie¿
Franciszek przywita³ siê z wiernymi
bardzo zwyczajnymi s³owami "dobry
wieczór". Nastêpnie modli³ siê wraz
z zebranymi za swego poprzednika, papie¿a-emeryta Benedykta XVI, mówi³
o potrzebie braterstwa miêdzy ludŸmi.
Przed b³ogos³awieñstwem "Urbi et
orbi" Franciszek zwróci³ siê do wiernych: "Zanim udzielê wam b³ogos³awieñstwa, wy pomódlcie siê za mnie".

Mszê œw. inauguruj¹c¹ pontyfikat papie¿ Franciszek odprawi³ na Placu œw.
Piotra 19 marca, w uroczystoœæ œw.
Józefa - patrona Koœcio³a powszechnego.
red.

„Bóg nigdy nie zmêczy siê tym, by nam przebaczaæ. Problem w tym, ¿e to nas mêczy proszenie Go o przebaczenie.”
„Nasze ¿ycie jest wêdrówk¹. Nie jest dobrze zatrzymywaæ siê w drodze. Trzeba wiêc zawsze iœæ do przodu. Musimy zawsze
wêdrowaæ w obecnoœci Pana, w œwietle Pana.”
„Budowaæ Koœció³. (…) lecz my mówimy o ¿ywych kamieniach, kamieniach namaszczonych przez Ducha Œwiêtego. Budowa
Koœcio³a, Chrystusowej Oblubienicy, którego kamieniem wêgielnym jest sam Pan. W ka¿dym momencie ¿ycia - budujmy!”
„(…) je¿eli nie bêdziemy wyznawaæ Jezusa Chrystusa, naszym dzia³aniem nie osi¹gniemy nic dobrego. Staniemy siê ¿a³osn¹
organizacj¹ pozarz¹dow¹, lecz nie Koœcio³em, nie Oblubienic¹ Chrystusa. (…). Kiedy nie wyznajemy Jezusa Chrystusa, to
wyznajmy doczesnoœæ diab³a, doczesnoœæ szatana.”
„Kiedy idziemy bez krzy¿a, gdy budujemy bez krzy¿a i kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzy¿a, nie jesteœmy uczniami Pana:
jesteœmy ludŸmi doczesnymi, jesteœmy biskupami, kap³anami, kardyna³ami, papie¿ami, ale nie uczniami Pana.”
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Pontyfikat Benedykta XVI w liczbach
Zgodnie z zapowiedzi¹, przypominamy dziœ w „Ewangeliœcie” zarys pontyfikatu papie¿a Benedykta XVI.
Pontyfikat papie¿a Benedykta XVI trwa³
od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013
(7 lat i 10 miesiêcy).
Podró¿e apostolskie
Benedykt XVI odby³ 24 podró¿e apostolskie, podczas których odwiedzi³ 25
krajów (3 razy Niemcy i Hiszpania; po
razie: Polska, Turcja, Brazylia, Austria,
USA, Australia, Francja, Kamerun, Angola, Jordania, Izrael, Palestyna, Czechy,
Malta, Portugalia, Cypr, Anglia, Szkocja, Chorwacja, Benin, Meksyk, Kuba,
Liban).
Odby³ te¿ 33 pielgrzymki duszpasterskie
na terenie W³och.
Publikacje
Papie¿ jest autorem w sumie ponad 60
publikacji z dziedziny
teologii i dogmatyki
(jako Joseph Ratzinger
i jako Benedykt XVI).
Jako papie¿ opublikowa³ te¿ trzy ksi¹¿ki:
"Bo¿a rewolucja"
(2006), "Jezus z Nazaretu" (tom I - 16
kwietnia 2007, tom II
- 2011, tom III 2012) i "Œwiat³oœæ
œwiata" (2011, wywiad
Petera Seewalda).
Dokumenty papieskie:
Benedykt XVI wyda³ nastêpuj¹ce dokumenty papieskie:
Encykliki:
25 stycznia 2006: "Deus caritas est" (Bóg
jest mi³oœci¹)
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30 listopada 2007: "Spe salvi" (W nadziei zbawieni)
29 czerwca 2009: "Caritas in veritate"
(Mi³oœæ w prawdzie)
Adhortacje apostolskie:
22 lutego 2007: Sacramentum Caritatis
(Sakrament mi³oœci)
30 wrzeœnia 2010: Verbum Domini (S³owo Pañskie)
19 listopada 2011: Africae Munus (ZadanieAfryki)
14 wrzeœnia 2012: Ecclesia in Medio
Oriente (Koœció³ na Bliskim Wschodzie)
Motu propria: 17
Konstytucje apostolskie: 6
Kanonizacje i beatyfikacje
Benedykt XVI osobiœcie przewodniczy³
11 obrzêdom kanonizacji, podczas których og³osi³ œwiêtymi 45 osób (19 kobiet i 26 mê¿czyzn z 20 krajów). W gronie tym jest 5 Polaków: Józef Bilczew-

ski, Stanis³aw So³tys (Kazimierczyk),
Szymon z Lipnicy, Zygmunt Szczêsny Feliñski i Zygmunt Gorazdowski.
Beatyfikowa³ 870 b³ogos³awionych z 27
krajów (10 osób z Polski); dwóm ceremoniom przewodniczy³ osobiœcie: beatyfikacji b³. Jana Henryka Newmana -

19 wrzeœnia 2010 w Birmingham i Jana
Paw³a II - 1 V 2011 w Watykanie.
W przypadku beatyfikacji Jana Paw³a II
Benedykt XVI 13 maja 2005 r. udzieli³
dyspensy od piêcioletniego okresu oczekiwania wymaganego od momentu
œmierci S³ugi Bo¿ego do rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego.
Biskupi i kardyna³owie
Benedykt XVI mianowa³ 1335 biskupów (24 cz³onków episkopatu Polski,
a tak¿e 21 hierarchów polskiego pochodzenia mianowanych dla Koœcio³a w innych krajach). Dokona³ 90 kreacji kardynalskich (w tym gronie jest 3 Polaków
- kardyna³owie: Stanis³aw Dziwisz z Krakowa, Stanis³aw Ry³ko z Kurii Rzymskiej
i Kazimierz Nycz z Warszawy).
Duszpasterstwo
Papie¿ zwo³a³ 5 zgromadzeñ Synodu Biskupów. Og³osi³ kilka inicjatyw duszpasterskich: Rok œw. Paw³a (28 czerwca
2008 - 29 czerwca 2009), Rok Kap³añski (19 czerwca 2009 - 11 czerwca
2010) i trwaj¹cy obecnie - od 11 paŸdziernika 2012 do 24 listopada br. - Rok
Wiary. Ponadto 27 paŸdziernika 2011
odby³ siê w Asy¿u Dzieñ Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwoœæ na Œwiecie pod has³em "Pielgrzymi Prawdy, Pielgrzymi Pokoju".
W œrodowych audiencjach generalnych
i innych spotkaniach z wiernymi (niedziel-
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na modlitwa Anio³ Pañski, uroczyste liturgie œwi¹teczne itp.) wziê³o udzia³
³¹cznie ponad 20 milionów ludzi z ca³ego
œwiata.
Myœl teologiczna
Prace i publikacje Josepha Ratzingera
(jako kardyna³a i jako papie¿a) dotycz¹
szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Podkreœla koniecznoœæ dialogu miêdzy filozofi¹ a teologi¹.
W dotychczasowej twórczoœci podejmowa³ temat tajemnicy Koœcio³a, osoby
Jezusa Chrystusa, ekumenizmu, teologii
i duchowoœci sakramentu kap³añstwa.
G³ównym motywem przewodnim jest
rozumienie wiary. Papieska teologia koncentruje siê wokó³ pojmowania Boga
jako Mi³oœci (trzy wa¿ne dokumenty papieskie maj¹ w tytule s³owo "mi³oœæ" ³ac. caritas: encyklika o mi³oœci Bo¿ej:
"Deus caritas est"; adhortacja o Eucharystii: "Sacramentum caritatis" oraz encyklika o katolickiej nauce spo³ecznej,
o rozwoju ludzkim w mi³oœci i prawdzie:
"Caritas in veritate". Mi³oœæ jest dla Benedykta XVI kluczem do zrozumienia
chrzeœcijañskiego misterium.

Wiele rozpraw Josepha Ratzingera poœwiêconych jest aktualnej kondycji chrzeœcijañstwa na
œwiecie, opisowi
wiary w kontekœcie jej aktualnych
zagro¿eñ i perspektyw rozwoju.
Za niepokoj¹ce
uznaje zw³aszcza
czêœciowe lub ca³kowite kwestionowanie konkretnych treœci doktrynalnych, teorie
relatywizuj¹ce
znaczenie jedynoœci i powszechnoœci zbawczej
Chrystusa oraz Koœcio³a, rozpowszechniaj¹ce siê b³êdy w zakresie wiary w poszczególne Osoby Trójcy Œwiêtej. Zwraca uwagê, ¿e wspó³czesny cz³owiek
przyjmuje czêsto tylko to, co nie k³óci
siê z materialistyczn¹ wizj¹ œwiata.
Wszystko to skutkuje stopniow¹ utrat¹
wiary w ¿ycie wieczne oraz w mo¿liwoœæ
potêpienia.

Zwykla - NIE-zwykla tradycja
W naszym kraju mamy wiele sposobów na tworzenie pisanek. W ka¿dym
regionie mo¿e to wygl¹daæ trochê inaczej. Jedne s¹ z wydmuszek, drugie
z jaj gotowanych na twardo. Wszystko zale¿y od ich przeznaczenia.
Aby wykonaæ wydmuszkê jajko
opró¿niamy z zawartoœci tj. z bia³ka
i ¿ó³tka, wydmuchuj¹c je przez wczeœniej zrobione dwie dziurki w skorupce, znajduj¹ce siê naprzeciw siebie. Do
ozdobienia wydmuszek mo¿emy u¿yæ
ró¿norodnych materia³ów - mo¿liwoœci s¹ tu wiêksze ni¿ w przypadku jaj,
które bêdziemy spo¿ywaæ w wielkanocny poranek.
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Pierwszym sposobem jest oklejenie
skorupki kolorowymi tasiemkami, koralikami b¹dŸ ziarnami czy drobnym makaronem. Po przyklejeniu naturalnych
sk³adników ca³oœæ
pokrywamy farb¹.
Po wyschniêciu nabieramy na pêdzelek
inny kolor roztworu
- najlepiej z³oty lub
srebrny i lekko muskamy chropowat¹
ju¿ powierzchniê.

Równie negatywne skutki ma kwestionowanie zasad moralnoœci chrzeœcijañ-

skiej, szczególnie odrzucenie tzw. prawa
naturalnego, Dekalogu i wspó³czesnego
nauczania koœcielnego (etyki ¿ycia). Brak
œwiadectwa, niew³aœciwe metody i zachwiane proporcje w procesie przekazu
wiary, b³êdnie pojmowana czy celebrowana liturgia sprawiaj¹ zdaniem Benedykta XVI, ¿e wiara dla dzisiejszego cz³owieka bywa niezrozumia³a.
red.

Nasz¹ drug¹ opcj¹ jest pokrywanie
p³aszczyzny jajka farb¹. Ca³oœæ zamaczamy w barwniku w celu uzyskania
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jednolitego koloru. Nastêpnie wycinamy stempel z ziemniaka lub gumki do
mazania. Zamoczonym w farbie stemplem ozdabiamy powierzchniê naszego jajka.
Mo¿emy tak¿e pomalowaæ jajko na
per³owy kolor przy u¿yciu g¹beczki/
puszku. Wtedy uzyskamy zjawiskowy
efekt.
Metoda batikowa to malowanie pisanki
za pomoc¹ rozgrzanego wosku. Mo¿emy u¿yæ do tego wyka³aczki lub in-

nego cienkiego przedmiotu. Po wyschniêciu parafiny jajko zanurzamy w
têczowym barwniku.
Prostymi metodami s¹ takie czynnoœci,
jak pokrycie jajka kolorowym woskiem, plastelin¹, pomalowanie barwnymi pisakami, „ubranie” go w gotow¹
ju¿ koszulkê, jak¹ kupimy w ka¿dym
sklepie.
Ostatnim powszechnie znanym sposobem jest wydrapanie w skorupce wzo-

rów, np. za pomoc¹ ostrej koñcówki
no¿a.
To tylko kilka pomys³ów na przystrojenie naszego wielkanocnego sto³u czy
zawartoœci œwiêconki w Wielk¹ Sobotê. Artyku³ ten ma byæ inspiracj¹ dla
naszej kreatywnoœci, ale nie zapominajmy, ¿e nie to, co widoczne, jest najwa¿niejsze w ci¹gu tych czterech dni.
Alicja Kozajda, Martyna Kalemba

KACIK MALUCHA

Zajaczki
Czy wszystkie
zaj¹czki dojd¹
do wielkanocnego koszyczka?
Który z zaj¹czków, wêdruj¹c labiryntem, zbierze najwiêcej
pisanek? (ka¿dy zaj¹czek
powinien staraæ siê odszukaæ wszystkie
pisanki ukryte
na jego dró¿ce, ale jeœli
dojdzie do
koszyczka, nie
mo¿e przec h o d z i æ
w inne czêœci
labiryntu - na
dró¿ki innych
zaj¹czków).
Mi³ej zabawy!
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Z ZYCIA PARAFII

Ks. postulator
15 lutego Arcybiskup Metropolita Poznañski Stanis³aw G¹decki mianowa³ ks. dr. Wojciecha Muellera, wikariusza naszej parafii, postulatorem w procesie beatyfikacyjnym S³ugi Bo¿ego ks.
Aleksandra WoŸnego. Postulator to osoba odpowiedzialna za
przygotowanie i prowadzenie procesu beatyfikacyjnego. Do jego
g³ównych zadañ nale¿y zebranie informacji o ¿yciu S³ugi Bo¿ego
i opinii o jego œwiêtoœci. Postulatora ustanawia biskup ordynariusz, przydzielaj¹c mu na podstawie prawa kanonicznego odpowiednie pe³nomocnictwa.
Ks. Wojciech poznañskiemu kap³anowi i kandydatowi na o³tarze poœwiêci³ swoj¹ pracê doktorsk¹ pt. Ksiêdza Aleksandra
WoŸnego koncepcja dzieciêctwa duchowego (praca otrzyma³a
Nagrodê Miasta Poznania za wyró¿niaj¹ce siê prace magisterskie i doktorskie). Jest te¿ autorem ksi¹¿ki Ks. Aleksander WoŸny. Spojrzenie na wiarê.
Ksiêdzu Wojtkowi ¿yczymy opieki Ducha Œwiêtego na owocne
realizowanie stoj¹cego przed nim zadania!
red.

Kurs Nowe Zycie

Masz dosyæ ¿ycia bez wyraŸnego celu?
Pragniesz bli¿szej relacji z Bogiem,
a nie potrafisz jej zbudowaæ? A mo¿e
Boga nigdy nie spotka³eœ? PrzyjdŸ!
Reaktywuj swoje ¿ycie!
Zapraszamy na kurs NOWE ¯YCIE,
który odbêdzie siê w dniach od 19 do
21 kwietnia br. w naszej parafii (w salkach parafialnych).
W czasie weekendu mo¿esz uzyskaæ
odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
- Jaki sens ma moje ¿ycie?
- Jak mo¿na osi¹gn¹æ szczêœcie?
- Dlaczego nie doœwiadczam mi³oœci
Boga?
- Co zmartwychwstanie Jezusa oznacza dla mnie?
- Kim jest i jak dzia³a Duch Œwiêty?
Czekamy na Ciebie!

Ewangelista Wielkanoc 2013

Kurs jest dochodzony (tzn. œpi siê we
w³asnych domach - nocleg nie jest zapewniony) i trwa od godziny 18:00
w pi¹tek do 15:00 w niedzielê.
Koszt kursu: 80 z³ (w tym bezzwrotna
zaliczka - 30 z³). W cenie kursu zawarte s¹ trzy posi³ki (obiad i kolacja
w sobotê oraz obiad w niedzielê), a tak¿e kawa/herbata podczas przerw pomiêdzy tematami.
Kurs prowadzony bêdzie przez Szko³ê Nowej Ewangelizacji (SNE) podleg³¹ Arcybiskupowi Poznañskiemu.
Dodatkowe informacje o SNE mo¿na
znaleŸæ pod adresem:
http://www.sne.poznan.pl
Zapisy na kurs odbywaj¹ siê poprzez
stronê www SNE lub (w przypadku
braku dostêpu do Internetu) pod numerem 661 035 286, a dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem
kursy@sne.poznan.pl

Wybrane opinie uczestników kursu:
"Ten kurs by³a dla mnie jak zaczerpniêcie powietrza przez nurka, który
za d³ugo przebywa³ w g³êbinach morskich. Pan Bóg ukoi³ moje rozko³atane serce i wprowadzi³ do niego
SWÓJ POKÓJ." (Krzysztof)
"Moje serce z kamienia, które rani³o, niszczy³o ludzi, myœlê, ¿e troszeczkê zmiêk³o. Dziêkujê." (Jadwiga)
"To by³ mój pierwszy taki kurs.
Wczeœniej uczestniczy³am w rekolekcjach, ale ten kurs by³ totaln¹
bomb¹. Tyle siê dowiedzia³am ciekawych rzeczy o Bogu, o mnie, o drugim cz³owieku, o Duchu
Œw. Polecam
wszystkim,
naprawdê
warto!!!"
(Monika)
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SpowiedŸ œw. w Wielkim Tygodniu
poniedzia³ek - pi¹tek: godz. 7.00 - 8.00 i 15.30 - 18.30
w œrodê dodatkowo: godz. 20.00 - 21.00
(w czwartek nie ma spowiedzi przed po³udniem)
Triduum Paschalne
WIELKI CZWARTEK
godz. 19.00 - koncelebrowana Msza œw. Wieczerzy Pañskiej; po Mszy adoracja w Ciemnicy do 22.00
WIELKI PI¥TEK
W tym dniu obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych i post œcis³y.
godz. 7.00 - wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w Ciemnicy
godz. 15.00 - Droga krzy¿owa
godz. 19.00 - Liturgia Wielkiego Pi¹tku, wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim
godz. 21.00 - Gorzkie ¿ale
po Gorzkich ¿alach czuwanie i ca³onocna adoracja
WIELKA SOBOTA
Zaleca siê wstrzemiêŸliwoœæ od pokarmów miêsnych.
godz. 9.00 - jutrznia
Œwiêcenie potraw - od godz. 11.00 do 17.00 co pó³ godziny
Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w Grobie Pañskim - do godz. 20.30
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
Wezwanie do chorego (ksi¹dz dy¿uruj¹cy): 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
Laskowska, Joanna Piechorowska, Anna
Stachowiak, Micha³ Stankiewicz
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak, Barbara Janicka
Wydawca: Parafia Œw. £ukasza Ewangelisty; Druk: Drukarnia ul. Wiœlana 51
Pieni¹dze zebrane z ofiar za gazetê s¹
przeznaczone na pokrycie kosztów druku
i rozwój czasopisma. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania
tekstów.
Zapraszamy do wspó³pracy!

Liturgia Wigilii Paschalnej
sobota, godz. 21.00 - uroczysta Msza œw. z procesj¹ rezurekcyjn¹ (przynosimy œwiece)
Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
Msze œw. - godz. 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30
Poniedzia³ek Wielkanocny
Msze œw. - godz. 7.30, 8.45, 10.00, 11.15, 12.15, 18.30
Drodzy Czytelnicy!
Œwi¹teczny, grubszy numer Ewangelisty jest
ju¿ jednoczeœnie numerem kwietniowym.
Kolejny „Ewangelista” uka¿e siê w maju...
...mamy nadziejê, ¿e przyjdzie ju¿ wtedy
wreszcie prawdziwa wiosna...
- czego Wam i sobie ¿yczymy :-)
Redakcja

rys. na ok³adce: Barbara Janicka
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