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To jest mój Syn umilowany, Jego sluchajcie
Przemienienie Pañskie
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i
Jana i zaprowadzi³ ich samych osobno na górê wysok¹. Tam przemieni³
siê wobec nich. Jego odzienie sta³o
siê lœni¹co bia³e tak, jak ¿aden wytwórca sukna na ziemi wybieliæ nie
zdo³a. I ukaza³ siê im Eliasz z Moj¿eszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: „Rabbi, dobrze, ¿e tu jesteœmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Moj¿esza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedzia³ bowiem, co nale¿y mówiæ, tak byli przestraszeni.
I zjawi³ siê ob³ok, os³aniaj¹cy ich, a

z ob³oku odezwa³ siê g³os:
„To jest mój Syn umi³owany, Jego s³uchajcie”. I zaraz potem, gdy siê rozejrzeli, nikogo ju¿ nie widzieli
przy sobie, tylko samego
Jezusa.
A gdy schodzili z góry,
przykaza³ im, aby nikomu
nie rozpowiadali o tym, co
widzieli, zanim Syn Cz³owieczy nie powstanie z
martwych. Zachowali to
polecenie, rozprawiaj¹c
tylko miêdzy sob¹, co znaczy powstaæ z martwych.
Mk 9,2-10

Na pustynie
Trwa Wielki Post. Na jego pocz¹tku zastanawiamy siê czêsto, jak go
dobrze prze¿yæ. Co zrobiæ, by czas
ten by³ owocny, by uda³o nam siê coœ
zmieniæ w naszym ¿yciu na lepsze,
byœmy rzeczywiœcie byli bli¿ej Pana
Boga. Zwykle u progu Wielkiego
Postu podejmujemy jakieœ postanowienia, wyrzeczenia, rezygnujemy
z ró¿nych przyjemnoœci czy podejmujemy trud uczestniczenia w nabo¿eñstwach, lektury duchowej, systematycznej i bardziej pog³êbionej modlitwy. Mo¿e czêœciej i z wiêkszym
zaanga¿owaniem staramy siê pe³niæ
wzglêdem bliŸnich uczynki mi³osierdzia. Co jednak zrobiæ, by to wszystko nie by³o jedynie zewnêtrznymi
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praktykami, które zakoñcz¹ siê wraz
z ostatnim dniem Wielkiego Postu, nie
pozostawiaj¹c w naszym ¿yciu ¿adnego trwa³ego œladu? S³yszymy s³owa proroka Joela: "Rozdzierajcie
wasze serca, a nie szaty" (Jl 2,13).
Uœwiadamiaj¹ nam one, ¿e nie wolno nam zatrzymaæ siê na szatach - na
zewnêtrznych dzia³aniach. Wszystkie
podejmowane przez nas praktyki nie
mog¹ byæ celem same w sobie, musz¹
prowadziæ nas dalej.
Aby w³aœciwie zrozumieæ ich sens
warto przywo³aæ has³o bardzo czêsto pojawiaj¹ce siê w kontekœcie
Wielkiego Postu - pustynia. Pustynia
jako to miejsce, w które w jakiœ sposób wpisuje siê rzeczywistoœæ ducho-

wa Wielkiego Postu: miejsce ciszy,
miejsce odosobnienia i pustki, miejsce przebywania sam na sam z Bogiem.
W Ewangelii w pierwsz¹ niedzielê
Wielkiego Postu s³yszymy, ¿e Jezus
przed rozpoczêciem publicznej dzia³alnoœci czterdzieœci dni przebywa³ na
pustyni. Wielokrotnie póŸniej, jak
notuj¹ Ewangeliœci, wycofywa³ siê na
jakiœ czas na miejsca pustynne, aby
w samotnoœci siê modliæ. To na pustyni, z dala od zgie³ku œwiata, szukali Boga anachoreci, pustelnicy
pierwszych wieków chrzeœcijañstwa.
Wraz z rozprzestrzenianiem siê
chrzeœcijañstwa na terenie Europy
"pustyni¹" stawa³y siê rozleg³e obszaStrona 1

Pierwsze czytanie

Bóg wystawi³ Abrahama na próbê. Rzek³ do niego: „Abrahamie!” A gdy on odpowiedzia³:
„Oto jestem”, powiedzia³: „WeŸ twego syna jedynego, którego mi³ujesz, Izaaka, idŸ do kraju
Moria i tam z³ó¿ go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wska¿ê”. A gdy przyszed³ na
to miejsce, które Bóg wskaza³, Abraham zbudowa³ tam o³tarz, u³o¿y³ na nim drwa i zwi¹zawszy syna swego Izaaka po³o¿y³ go na tych drwach na o³tarzu. Potem Abraham siêgn¹³
rêk¹ po nó¿, aby zabiæ swego syna. Ale wtedy anio³ Pana zawo³a³ na niego z nieba i rzek³:
„Abrahamie, Abrahamie!” A on rzek³: „Oto jestem”. Powiedzia³ mu: „Nie podnoœ rêki na
ch³opca i nie czyñ mu nic z³ego! Teraz pozna³em, ¿e boisz siê Boga, bo nie odmówi³eœ Mi
nawet twego jedynego syna”. Abraham obejrzawszy siê poza siebie, spostrzeg³ barana
uwik³anego w zaroœlach. Poszed³ wiêc, wzi¹³ barana i z³o¿y³ w ofierze ca³opalnej zamiast
swego syna. Po czym anio³ Pana przemówi³ g³oœno z nieba do Abrahama po raz drugi:
„Przy siêgam na siebie, mówi Pan, ¿e poniewa¿ uczyni³eœ to i nie szczêdzi³eœ syna twego
jedynego, bêdê ci b³ogos³awi³ i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak
ziarnka piasku na wybrze¿u morza; potomkowie twoi zdobêd¹ warownie twych nieprzyjació³. Wszystkie ludy ziemi bêd¹ sobie ¿yczyæ szczêœcia na wzór twego potomstwa, dlatego
¿e us³ucha³eœ mego rozkazu”.
Rdz 22,1-2.9-13.15-18

Drugie czytanie

Bracia: Je¿eli Bóg z nami, któ¿ przeciwko nam? On, który nawet w³asnego Syna nie
oszczêdzi³, ale Go za nas wszystkich wyda³, jak¿e mia³by nam wraz z Nim i wszystkiego nie
darowaæ? Któ¿ mo¿e wyst¹piæ z oskar¿eniem przeciw tym, których Bóg wybra³? Czy¿
Bóg, który usprawiedliwia? Któ¿ mo¿e wydaæ wyrok potêpienia? Czy Chrystus Jezus,
który poniós³ za nas œmieræ, co wiêcej - zmartwychwsta³, siedzi po prawicy Boga i przyczynia siê za nami?
Rz 8, 31b-34

Ewangelia na niedziele 11 marca

ZapowiedŸ mêki i zmartwychwstania
Zbli¿a³a siê pora Paschy ¿ydowskiej i Jezus uda³ siê do Jerozolimy. W œwi¹tyni
napotka³ tych, którzy sprzedawali wo³y, baranki i go³êbie oraz siedz¹cych za
sto³ami bankierów. Wówczas sporz¹dziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzuca³ wszystkich ze œwi¹tyni, tak¿e baranki i wo³y, porozrzuca³ monety bankierów,
a sto³y powywraca³. Do tych zaœ, którzy sprzedawali go³êbie, rzek³: „WeŸcie to
st¹d, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli
sobie, ¿e napisano: „Gorliwoœæ o dom Twój po¿era Mnie”. W odpowiedzi zaœ na
to ¯ydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wyka¿esz siê wobec nas, skoro takie
rzeczy czynisz?” Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: „Zburzcie tê œwi¹tyniê, a Ja w
trzech dniach wzniosê j¹ na nowo”. Powiedzieli do Niego ¯ydzi: „Czterdzieœci
szeœæ lat budowano tê œwi¹tyniê, a Ty j¹ wzniesiesz w przeci¹gu trzech dni?”
On zaœ mówi³ o œwi¹tyni swego cia³a. Gdy wiêc zmartwychwsta³, przypomnieli
sobie uczniowie Jego, ¿e to powiedzia³, i uwierzyli Pismu i s³owu, które wyrzek³
Jezus. Kiedy zaœ przebywa³ w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu œwi¹tecznym, wielu uwierzy³o w imiê Jego, widz¹c znaki, które czyni³. Jezus natomiast
nie zwierza³ siê im, bo dobrze wszystkich zna³ i nie potrzebowa³ niczyjego œwiadectwa o cz³owieku. Sam bowiem wiedzia³, co siê kryje w cz³owieku.
J 2,13-25

Czytania na tydzien

B ÓG

PYTA NAS

1. Jak wygl¹da mój czas poœwiêcony
Bogu w Wielkim Poœcie?
2. Czy staram siê robiæ coœ dla innych
ludzi?
3. Z czego najtrudniej mi rezygnowaæ, jakich moich wygód i przyzwyczajeñ nie
potrafiê poœwiêciæ?

KOMENTARZ
Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz
objawi³ mi³oœæ ojcowsk¹ wobec swego
jedynego Syna. Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukaza³ uczniom swoj¹ Bosk¹
chwa³ê, przygotowywa³ siê na niewymowne cierpienie dla zbawienia cz³owieka i pamiêta³ o koniecznoœci wype³nienia
swojej misji w pos³uszeñstwie Ojcu. Papie¿ Jan Pawe³ II nied³ugo przed swoim
odejœciem do nieba rozwa¿a³ tê tajemnicê i wywy¿szaj¹c mi³oœæ Bo¿¹, kontemplowa³ fakt, ¿e Bóg ocali³ Abrahamowego syna, Izaaka, w³asnego zaœ Syna nie
oszczêdzi³, ale Go za nas wyda³...

„Nie rób nic, czego nie zrobi³by
Chrystus, nie mów s³ów, których by
nie wypowiedzia³, gdyby znalaz³ siê
na twoim miejscu, mia³ twój wiek
i twoje zdrowie”
œw. Jan od Krzy¿a
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ry puszczy, dzikie i odludne morskie
wybrze¿a, niedostêpne góry - wszystkie te miejsca, gdzie cz³owiek pozostaj¹c w oddaleniu od nat³oku spraw
doczesnego œwiata wkracza³ w inny,
duchowy wymiar egzystencji.
Wielki Post ma byæ czasem wyjœcia
na pustyniê - nie w sensie fizycznym,
ale duchowym, wewnêtrznym. Pisa³
Mistrz Eckhart: "Prawdziwe S³owo
wiecznoœci wypowiadane jest tylko w
samotnoœci, gdzie cz³owiek jest pustyni¹ i jest obcy samemu sobie i wieloœci". G³os Boga mo¿na us³yszeæ tylko w najg³êbszej wewnêtrznej ciszy,
gdy nie rozprasza nas œwiat zewnêtrzny, jego wieloœæ: "Wyzb¹dŸ siê
wszystkiego, co nale¿y do ciebie,
i oddaj siê Bogu, a wtedy On stanie
siê twoim dobrem", "Z duszy, w której ma siê narodziæ Bóg, czas musi
ust¹piæ, a ona ma wyjœæ poza czas,
nabraæ rozpêdu i trwaæ w kontemplacji Bo¿ego bogactwa".
¯ycie codzienne dostarcza nam tysiêcy bodŸców i wra¿eñ - wokó³ nas
wci¹¿ coœ siê dzieje, mamy do za³atwienia wiele spraw, trudno nam niekiedy z wszystkim nad¹¿yæ, a s¹
przecie¿ nie tylko obowi¹zki, ale te¿
rozmaite przyjemnoœci i rozrywki.
Otacza nas bajecznie kolorowy œwiat,
kusz¹cy setkami mo¿liwoœci i budz¹cy pragnienie korzystania z nich, brania w nich udzia³u czy materialnego
posiadania. Puszczamy siê w pogoñ
za szczêœciem, lecz gdy je ju¿ prawie
osi¹gamy, okazuje siê ono jedynie
u³ud¹. Nieraz coraz bardziej siê w tym
wszystkim gubimy.
Wielki Post powinien staæ siê dla nas
czasem wyciszenia - dlatego podejmowane praktyki maj¹ byæ nie tylko
rodzajem umartwienia pojmowanego
w kontekœcie pokuty i chêci zadoœæuczynienia za grzechy, nie tylko rodzajem æwiczenia doskonal¹cego
charakter i wyrabiaj¹cego wytrwa³oœæ, ale te¿ przede wszystkim powinny nas one "wyprowadzaæ na pustyniê": odrywaæ od zgie³ku tego œwiaEwangelista 4 marca 2012

ta, kierowaæ nasze myœli ku Bogu.
Jeszcze raz siêgaj¹c do s³ów dominikanina Eckharta: "Dusza jest tak
zach³anna, ¿e wiele rzeczy chce zdobyæ i posiadaæ, siêga wiêc po czas,
cielesnoœæ i wieloœæ, trac¹c przy tym
to, co w³aœnie posiada. Dopóki bowiem odzywa siê w tobie to 'wiêcej
i wiêcej!', Bóg nie mo¿e w tobie ani
mieszkaæ, ani dzia³aæ. Je¿eli On ma
wchodziæ, rzeczy te musz¹ wychodziæ". Wielkopostne ograniczenie
czêœci naszych aktywnoœci, zw³aszcza tych zwi¹zanych z konsumpcyjnym stylem ¿ycia, rezygnacja z rozmaitych rozrywek, ma nas wyrwaæ
z chaotycznego nat³oku doznañ.
Mamy zwolniæ tempo, nasz¹ uwagê
skierowaæ nie na zewn¹trz, a do wewn¹trz, podj¹æ próbê uporz¹dkowania naszego ¿ycia wewnêtrznego.
Zmieniæ nastawienie z "mieæ" na
"byæ", a tak¿e pomyœleæ i g³êbiej siê
zastanowiæ, jak "byæ".
Œw. Ignacy Loyola pisa³ w "Æwiczeniach duchownych": "Cz³owiek zosta³
stworzony, aby Boga, naszego Pana,
wielbi³, okazywa³ Mu czeœæ i s³u¿y³

Mu - i dziêki temu zbawi³ swoj¹ duszê. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zosta³y dla cz³owieka
i po to, by mu s³u¿y³y pomoc¹
w zmierzaniu do celu, dla którego
zosta³ stworzony. Wynika z tego, ¿e
cz³owiek powinien ich w takim stopniu u¿ywaæ, w jakim go wspomagaj¹
w zmierzaniu do jego celu, a w takim stopniu powinien siê ich wyzbywaæ, w jakim mu w d¹¿eniu do celu
przeszkadzaj¹. Tote¿ musimy siê stawaæ obojêtnymi wobec wszystkich
rzeczy stworzonych [...], byœmy spoœród wszystkich rzeczy pragnêli tylko tego i to tylko wybierali, co nas
bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliœmy stworzeni".
Twoim celem jest Bóg. Staraj siê
wiêc odrzucaæ to wszystko, co ciê
rozprasza, odrywa od Niego, przeszkadza w d¹¿eniu do Niego. Wykorzystaj Wieki Post - czas ciszy,
w której mo¿esz szukaæ Boga, nas³uchiwaæ Jego g³osu. Czas, w którym mo¿esz zapytaæ samego siebie
o swoj¹ do Niego drogê.
mp

VIII Maraton Biblijny
Dziœ rozpoczyna siê VIII Maraton Biblijny - uroczysta inauguracja podczas
mszy œw. pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, Metropolity Poznañskiego, o godz. 13.00
w koœciele pw. Wszystkich Œwiêtych
w Poznaniu (ul. Grobla 1). Msza transmitowana bêdzie przez TVP Polonia.
Maraton Biblijny, który wpisa³ siê ju¿
na sta³e w czas Wielkiego Postu w Archidiecezji Poznañskiej, potrwa do 24
marca. Pismo Œwiête czytane bêdzie
w ró¿nych parafiach naszej archidiecezji, m.in. w koœciele pw. Nawiedzenia NMP na os. Bohaterów II wojny
œwiatowej (5 marca) i œw. Rocha (16
marca). Zakoñczenie Maratonu - 24
marca w Sanktuarium Mi³osierdzia
Bo¿ego na os. Jana III Sobieskiego.
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Sw. Ludwika de Marillac
Rodzina
Œw. Ludwika urodzi³a siê 12 sierpnia
1591 r. w Pary¿u, a zmar³a 15 marca
1660 r. Jest francusk¹ œwiêt¹ i za³o¿ycielk¹ Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia.
Ludwika de Marillac przez ca³e ¿ycie
mieszka³a w Pary¿u. Pochodzi³a ze starego rodu z Orweni (kraina historyczna i
region administracyjny w centralnej Francji), któremu w 1565 r., w osobie jej
dziadka Wilhelma de Marillac, nadano
szlachectwo. Gdy Ludwika by³a ma³¹
dziewczynk¹, jej ojciec umieœci³ j¹ na
pensji w klasztorze królewskim Œwiêtego Ludwika w Poissy (miejscowoœæ
gminna we Francji). Tam dominikanki
uczy³y ma³¹ Ludwikê poznawaæ Boga,
czytaæ, pisaæ i malowaæ. Otrzyma³a solidn¹ formacjê humanistyczn¹, pod kierownictwem jednej ze swoich ciotek,
Matki Ludwiki de Marillac.
M³odoœæ
Po œmierci ojca, Ludwika de Marillac
(25 lipca 1604), Ludwika zosta³a umieszczona przez Micha³a de Marillac, jej
opiekuna, a przysz³ego kanclerza Francji, w pensjonacie dla dziewcz¹t w Pary¿u. Tam uczy³a siê prowadzenia domu.
Wzrasta³a w klimacie reformy katolickiej, która rozpala³a pobo¿ny Pary¿.
Bywa³a wówczas u kapucynek "córek
Krzy¿a" na Przedmieœciu Saint-Honoré
i pragnê³a zostaæ jedn¹ z nich. Z³o¿y³a
œlub s³u¿enia Bogu i bliŸniemu.
Ko³o roku 1612 prowincjona³ (prze³o¿ony zakonu) kapucynów, Karol Bochard de Champigny, odradzi³ Ludwice
wst¹pienie do tego zakonu zapewniaj¹c
j¹, ¿e Bóg ma wzglêdem niej "inne plany", a formu³a zgromadzenia mo¿e nie
odpowiadaæ jej osobowoœci.
Ma³¿eñstwo
5 lutego 1613 r. Ludwika de Marillac
w koœciele Œw. Gerwazego poœlubi³aAntoniego Le Gras wywodz¹cego siê ze
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starego rodu z Montferrand, który doszed³ do stanu szlacheckiego. W paŸdzierniku tego samego roku m³oda ¿ona
urodzi³a syna, Micha³a. Jednak szczêœcie
rodziny Le Gras trwa³o krótko. W 1622
r. Antoni ciê¿ko zachorowa³. Myœl¹c, ¿e
przez tê chorobê Bóg j¹ karze, ¿e nie
odda³a siê Jemu, jak Mu to przyrzek³a
w m³odoœci, Ludwika doœwiadczy³a d³ugiego okresu depresji i nocy ducha.
W dzieñ Zes³ania Ducha Œwiêtego,
w 1623 r., w czasie modlitwy w koœciele Œwiêtego Miko³aja des Champs, duch
jej zosta³ oœwiecony i w¹tpliwoœci zniknê³y w jednej chwili. Z zapisu na pergaminie, gdzie szczegó³owo opisa³a to
"Œwiat³o Piêædziesi¹tnicy", i który nosi³a
przy sobie przez resztê ¿ycia, mo¿na siê
dowiedzieæ, ¿e tego dnia zdoby³a pewnoœæ, ¿e jej miejsce jest u wezg³owia
³ó¿ka jej chorego mê¿a i ¿e przyjdzie
czas, kiedy bêdzie mog³a z³o¿yæ œluby,
¿yæ we wspólnocie, i ¿e znajdzie nowego kierownika duchowego. Chory na
gruŸlicê Antoni zmar³ 21 grudnia 1625
r., pozostawiaj¹c Ludwikê i ma³ego Micha³a w niepewnej sytuacji finansowej.
Jakiœ czas póŸniej Ludwika umieœci³a
syna w internacie Œwiêtego Miko³aja du
Chardonnet.
Œw. Wincenty a Paulo
Pod koniec 1624 lub na pocz¹tku 1625
r. Ludwika spotka³a
œw. Wincentego
a Paulo, który zak³ada³ w³aœnie bractwa
Mi³osierdzia i który
za³o¿y³ Zgromadzenie Misji nazywane
lazarystami.
Od 1625 do 1629 r.
ksiêdzu Wincentemu
udawa³o siê powoli
skierowaæ uwagê
Ludwiki ku trosce
o zbawienie innych,

bardziej ni¿ w stronê w³asnej pobo¿noœci czy macierzyñskiego niepokoju, tak
skutecznie, ¿e w liœcie z 6 maja 1629 r.
uroczyœcie przekaza³ jej odpowiedzialnoœæ za Panie Mi³osierdzia. Panie pochodz¹ce ze szlachty i bur¿uazji, zobowi¹zywa³y siê poœwiêciæ swój czas s³u¿bie ubogim co do cia³a i co do duszy, ale niektóre z nich posy³a³y do ubogich raczej swoje
s³u¿¹ce lub poleca³y przygotowanie posi³ków innym. Nie czyni³y tego same.
Ludwika, która by³a odpowiedzialna
g³ównie za ubrania i leki, gromadzi³a panie, s³ucha³a ich i zachêca³a je, by widzia³y Chrystusa w ubogich, którym s³u¿¹,
przekazywa³a rachunki do wgl¹du i znaj-
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dowa³a nauczycielki dla nauczania dziewcz¹t. Odt¹d, w miarê jak pokonywa³a
swoje s³aboœci fizyczne i lêki w przemierzaniu parafii dla organizowania w nich lub
umacniania Pañ Mi³osierdzia, ujawnia³a siê
osobowoœæ Ludwiki.
Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia
5 lutego 1630 r. wizytuj¹c Bractwo
w Asni?res i przygotowuj¹c siê do wyjazdu na wizytacjê Bractwa w Saint-Cloud, Ludwika de Marillac chcia³a uczciæ
rocznicê swojego œlubu uczestnicz¹c we
Mszy Œw. Po przyjêciu Komunii Œwiêtej
prze¿y³a doœwiadczenie mistycznych zaœlubin z Chrystusem, o których nieco póŸniej opowiedzia³a w s³owach: wydaje mi
siê, ¿e nasz Pan podda³ mi myœl, bym
Go przyjê³a za Oblubieñca mojej duszy. Doœwiadczeniem tym, nie zwlekaj¹c,
dzieli³a siê z innymi.
25 marca 1642 r. Ludwika i cztery inne
siostry z³o¿y³y œluby, oddaj¹c siê ca³kowicie na s³u¿bê Chrystusowi. Takie by³y
skromne pocz¹tki Zgromadzenia Sióstr
Mi³osierdzia, zwanych popularnie szarytkami (od francuskiego charite - mi³osierdzie).
Powi¹zani œcis³¹ wspó³prac¹ i wielk¹
przyjaŸni¹, Ludwika i ksi¹dz Wincenty
wspólnie odpowiadali na potrzeby najubo¿szych dziêki nowemu Zgromadzeniu,
które za³o¿yli. Wychowanie znalezionych
dzieci, pomoc ofiarom wojny trzydziestoletniej, opieka nad chorymi w domach lub
w szpitalach, pos³uga niesiona osobom niepe³nosprawnym umys³owo, nauczanie
ubogich dziewcz¹t, udzia³ w tworzeniu
hospicjum Najœwiêtszego Imienia Jezus
i szpitala g³ównego w Pary¿u by³y g³ównymi celami nowego zgromadzenia. Nic
nie zatrzyma³o sióstr nie zamkniêtych
w klasztorze, tych dziewcz¹t "pe³nego wiatru", które "za welon maj¹ œwiêt¹ skromnoœæ", "za klasztor dom chorych, za celê
wynajêty pokój, za kru¿ganki ulice miasta lub szpitalne sale", a za has³o s³owa:
Mi³oœæ Jezusa Ukrzy¿owanego przynagla nas. Pani Le Gras powoli posy³a³a sio-

stry i osobiœcie zak³ada³a nowe wspólnoty wszêdzie tam, gdzie potrzeba by³a
naprawdê silnie odczuwana - blisko
w trzydziestu miastach Francji.
Œwiêtoœæ
Œwiêta zmar³a 15 marca 1660 roku, na
kilka miesiêcy przed Wincentym a Paulo. Jej cia³o zosta³o pochowane w koœciele Œwiêtego Wawrzyñca w Pary¿u.
Dziœ spoczywa w szklanej trumnie w ka-

plicy obecnego Domu Macierzystego
Sióstr Mi³osierdzia w Pary¿u.
Ludwika de Marillac zosta³a beatyfikowana 9 maja 1920 r. przez Benedykta
XV, kanonizowana 11 marca 1934 r.
przez Piusa XI i og³oszona patronk¹ dzie³
mi³osierdzia w 1960 r. przez b³. Jana
XXIII. Doœwiadczona cierpieniem ma³¿onka, kontemplatywna i czynna wdowa, zamartwiaj¹ca siê matka, nauczycielka i opiekunka, pracuj¹ca spo³ecznie i organizatorka Mi³osierdzia, w dalszym ci¹gu inspiruje ludzi, wœród których jest 21 000 sióstr ze Zgromadzenia
Sióstr Mi³osierdzia Œwiêtego Wincentego a Paulo - szarytek, które s³u¿¹ na ca³ym œwiecie wraz z licznymi wspó³pracownikami.
Zosia Janicka
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Przyslów
Ksiêga Przys³ów to jedna z ksi¹g Starego Testamentu, zaliczana do ksi¹g m¹droœciowych, a w Biblii hebrajskiej do
Pism. Jej hebrajski tytu³ brzmi Meszalim
lub Misle Selomo, w Septuagincie - staro¿ytnym greckim przek³adzie Biblii, nazywana jest Paroimiai (Ksiêga Przypowieœci), a w Wulgacie - przek³adzie ³aciñskim - Proverbia (czyli Przys³owia). Zwana te¿ bywa Ksiêg¹ Przypowieœci Salomona lub M¹droœci¹ Salomona, zgodnie z tradycj¹ przypisuj¹c¹ jej autorstwo
królowi Salomonowi, s³yn¹cemu z legendarnej m¹droœci.
Powstanie
Ksiêga nie jest jednak jednolitym dzie³em jednego autora. Obok zbiorów pochodz¹cych z ok. VIII w. p.n.e. i sygnowanych imieniem Salomona (rozdzia³y od
10 do 22 i 25 do 29), zawiera dodatki
powsta³e w ró¿nych œrodowiskach, tak¿e pozaizraelskich, i ró¿nych epokach.
Nieznany autor w V w. p.n.e. zebra³ poszczególne zbiory w jedn¹ ca³oœæ i poprzedzi³ j¹ czêœci¹ wstêpn¹ (rozdzia³y 1
do 9). Kolejnoœæ tekstów w ksiêdze nie
odpowiada chronologii ich powstawania.
Forma literacka
Ksiêga ma formê poetyck¹. Pod wzglêdem literackim przewa¿aj¹ w niej przys³owia (sentencje, aforyzmy). S¹ te¿ poematy czy utwory stroficzne, a tak¿e tzw.
przys³owia liczbowe, forma charakterystyczna dla literatury Wschodu, w której
dla wzmocnienia efektu i wiêkszego zainteresowania odbiorcy wymienia siê
i porównuje kilka przyk³adów.
Tekst cechuje rytmika oraz typowy dla
poezji semickiej paralelizm cz³onów œrodki u³atwiaj¹ce zapamiêtywanie fraz.
Nauki mêdrców
Hebrajska nazwa ksiêgi - Meszalim - ma
szersze znaczenie: oznacza pouczenie
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religijne lub moralne, wyra¿one sugestywnym, obrazowym jêzykiem, wymagaj¹cym od czytelnika pewnej refleksji nad
treœci¹. Ksiêga wpisuje siê w popularny
na Bliskim Wschodzie nurt literatury m¹droœciowej, w której mo¿na wyró¿niæ
kilka gatunków, takich jak: przypowieœæ,
bajka, alegoria, satyra, zagadka, liryka
pouczaj¹ca oraz poemat roztrz¹saj¹cy
trudne zagadnienia ¿yciowe. Teksty te
by³y zwi¹zane ze œrodowiskiem mêdrców
- uczonych mistrzów i zgromadzonych
wokó³ nich uczniów. Czêsto maj¹ formê
dialogu czy pouczeñ skierowanych do
ucznia. W Izraelu ten rodzaj literacki pojawi³ siê w okresie monarchii i by³ zwi¹zany z urzêdnikami dworskimi,
zw³aszcza na dworze króla Salomona, który sam uznawany za mêdrca,
otacza³ siê nimi dla podniesienia presti¿u stolicy.
Treœæ
Ksiêga Przys³ów rozpoczyna siê
wstêpem redakcyjnym (Prz 1,1-7),
zawieraj¹cym informacje o autorze
(Salomonie), treœci ksiêgi (z³o¿onej
z przys³ów, sentencji i zagadek mêdrców) oraz o jej celu i przeznaczeniu (zosta³a napisana, by czytelnik
osi¹gn¹³ szeroko rozumian¹ m¹droœæ). Dalsze rozdzia³y ksiêgi (do
9) stanowi¹ wprowadzenie i sk³adaj¹
siê z nauk skierowanych przez nauczycieli-mistrzów do uczniów. Tematem tych nauk jest m¹droœæ, bêd¹ca podstaw¹ dobrego ¿ycia, i g³upota, prowadz¹ca do œmierci. W tej
czêœci Ksiêgi Przys³ów wyró¿niaj¹ siê
dwa poematy (Prz 1,20-33 i 8,136), ukazuj¹ce personifikacjê M¹droœci
Bo¿ej, stworzonej przez Boga u zarania
dziejów, towarzysz¹cej Mu i wspomagaj¹cej w dziele stwórczym. M¹droœæ niczym wêdrowny nauczyciel wyg³asza swe
przes³anie do ludzi, nawo³uj¹c ich do s³uchania m¹drych napomnieñ i odrzucania
g³upoty prowadz¹cej do zguby. Dostêp
do M¹droœci Bo¿ej daj¹ cnoty i bojaŸñ
Bo¿a; g³upota zwi¹zana jest ze z³em,
pych¹, przewrotnoœci¹, chciwoœci¹, nieStrona 6

prawoœci¹. W poematach tych mo¿na zauwa¿yæ wp³ywy myœli prorockiej. Tê
czêœæ ksiêgi koñczy alegoryczny obraz
dwóch uczt: jednej wydanej przez M¹droœæ, drugiej - przez G³upotê.
Potem nastêpuje pierwszy zbiór nauk
m¹droœci - 376 przypowieœci (przys³ów)
Salomona (Prz 10,1 - 22,16). Maj¹ one
formê dwucz³onowych zdañ, ich tematyk¹ jest ludzka egzystencja we wszelkich jej przejawach, a treœci¹ sposoby unikania z³a i pouczenia, jak wieœæ dobre
i rozumne ¿ycie - osi¹ganie dobra jest rozumiane jako równoznaczne z m¹droœci¹.
Nastêpn¹ czêœæ ksiêgi stanowi¹ dwa
zbiory Nauk Mêdrców (Prz 22,17 -

24,22 i 24, 23-34). Zawieraj¹ one ró¿ne
aforyzmy anonimowych autorów, pochodz¹ce przypuszczalnie z krêgów szkolnych; czêœæ jest te¿ wolnym przek³adem
lub naœladownictwem tekstów egipskich.
Stylistycznie s¹ one podobne do sentencji Salomona, ich treœci¹ s¹ refleksje
i wskazówki dotycz¹ce rozs¹dku i roztropnoœci.
Kolejna czêœæ ksiêgi to drugi zbiór przys³ów Salomona, sk³adaj¹cy siê ze 127

sentencji i poprzedzony not¹ redakcyjn¹
informuj¹c¹, i¿ zosta³ on zredagowany na
dworze króla judzkiego Ezechiasza
(VIII/VII w. p.n.e.). Form¹ zbiór ten nawi¹zuje do pierwszego zbioru autorstwa
Salomona, pod wzglêdem treœci przewa¿aj¹ tu napomnienia i pouczenia.
Ksiêgê Przys³ów zamyka kilka krótkich
zbiorów, powsta³ych w ró¿nych epokach
i czêœciowo tak¿e poza Izraelem. Pierwszy jest zbiór nauk mêdrca Agura (Prz
30,1-14), wychwalaj¹cego objawienie
S³owa Bo¿ego. Drugi to bezimienny zbiór
przys³ów liczbowych (Prz 30,15-33).
Trzeci zbiór to nauki matki króla Lemuela, która wzywa syna do godnego sprawowania w³adzy, daj¹c mu wskazówki, jak powinien postêpowaæ
m¹dry król (Prz 31,1-9). Ostatnia
czêœæ Ksiêgi Przys³ów to pochodz¹cy z okresu redakcji ksiêgi (V
w. p.n.e.) poemat "O dzielnej niewieœcie", przedstawiaj¹cy idea³
m¹drej, roztropnej kobiety - ¿ony
i matki, wzorowej gospodyni,
troszcz¹cej siê o dom i rodzinê,
a tak¿e o ubogich, ciesz¹cej siê powszechnym szacunkiem.
Tematyka
Ca³a Ksiêga Przys³ów jest zbiorem pouczeñ dotycz¹cych dobrego, prawego ¿ycia, do którego prowadzi m¹dre i roztropne postêpowanie. Pouczenia te s¹ wyra¿one
w formie niepowi¹zanych ze sob¹
sentencji, prostych stwierdzeñ, alegorycznych obrazów, czasem maj¹cych zaintrygowaæ i poruszyæ
odbiorcê porównañ. Znajdziemy
tu refleksje dotycz¹ce wszystkich dziedzin ludzkiej egzystencji. S¹ pouczenia
dotycz¹ce pobo¿nego ¿ycia, ukazuj¹ce
Boga jako Ÿród³o b³ogos³awieñstwa dla
bogobojnych, w rodzaju: "BojaŸñ Pañska dni pomna¿a, krótkie s¹ lata grzesznika" (Prz 10,27), "Dobry znajdzie ³askê
u Pana, cz³owiek o z³ych zamiarach - potêpienie" (Prz 12,2), "Wstrêtne dla Pana
s¹ usta k³amliwe, lecz w prawdomównych na upodobanie" (Prz 12,22) czy
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"Potê¿n¹ twierdz¹ jest imiê Pana, tam
prawy siê schroni" (Prz 18,10). S¹ sentencje mówi¹ce o tym, ¿e uczciwoœæ, prawoœæ, sprawiedliwoœæ i pracowitoœæ pop³acaj¹, daj¹ cz³owiekowi pokój i dostatnie ¿ycie, np.: "Weso³o b³yszczy œwiat³o sprawiedliwych, a lampa niewiernych
przygasa" (Prz 13,9), "Przepadnie bogactwo podstêpnie zagarniête, a krok za
krokiem zdobywane - roœnie" (Prz
13,11), "Kto ziemiê uprawia, nasyci siê
chlebem; kto œciga u³udê, nasyci siê
nêdz¹" (Prz 28,19) czy "Lepiej mieæ ma³o
¿yj¹c sprawiedliwie, ni¿ niegodziwie mieæ
wielkie zyski" (Prz 16,8) i "Lepiej mieæ
ma³o - z bojaŸni¹ Pañsk¹, ni¿ z niepokojem - wielkie bogactwo" (Prz
15,16). Mowa jest o trosce o ubogich, wpisanej we wzorzec dobrego ¿ycia: "Po¿ycza samemu Panu
- kto dla biednych ¿yczliwy, za dobrodziejstwa On mu nagrodzi" (Prz
19,17), "Kto daje ubogim - nie zazna biedy; kto na nich zamyka
oczy, zbierze wiele przekleñstw"
(Prz 28,27).
Tematem pouczeñ jest te¿ sama
m¹droœæ jako taka; czêstym motywem jest tu przeciwstawienie
postaw pe³nego cnót mêdrca
i g³upca gardz¹cego m¹droœci¹,
odwracaj¹cego siê w ten sposób
od Boga i skazuj¹cego siê na
œmieræ. Znajdziemy tu takie stwierdzenia, jak: "Nauka m¹drego jest
Ÿród³em ¿ycia, by side³ œmierci
unikn¹æ" (Prz 13,14), "Roztropny
czyni wszystko z rozwag¹, a dureñ ujawnia g³upotê" (Prz 13,16),
"Kto z m¹drym przestaje - nabywa m¹droœæ, towarzysz g³upców poniesie szkodê" (Prz 13,20) czy nieco dramatyczne "Raczej spotkaæ niedŸwiedzicê, co straci³a ma³e, ni¿eli g³upiego z jego
g³upot¹" (Prz 17,12).
Wiele nauk dotyczy relacji miêdzyludzkich. Zalecaj¹ one unikanie k³ótni i sporów, szczer¹ przyjaŸñ, skromnoœæ, gwarantuj¹ce spokojne i dobre ¿ycie: "Lepszy jest suchy kês chleba w spokoju, ni¿
dom pe³en biesiadników k³ótliwych" (Prz
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17,1), "Lepsze jest trochê jarzyn z mi³oœci¹, ni¿ t³usty wó³ z nienawiœci¹ (Prz
15,17), "Wêgiel dla ¿aru, drwa dla ognia
- a cz³owiek k³ótliwy - do wzniecania
sporu" (Prz 26,21). W tej grupie sporo
pouczeñ poœwiêconych jest ma³¿eñstwu
i ¿yciu rodzinnemu. S¹ liczne ostrze¿enia
przed zgubnoœci¹ cudzo³óstwa, a tak¿e
stwierdzenia typu: "Strapieniem dla ojca
- syn g³upi, a rynn¹ wci¹¿ ciekn¹c¹ - k³ótliwa kobieta. Dom i bogactwo dziedzictwem po przodkach, lecz ¿ona rozs¹dna
darem od Pana" (Prz 19,13-14) czy mog¹ce wywo³aæ uœmiech "Lepiej mieszkaæ
w pustyni ni¿ z ¿on¹ k³ótliw¹, mrukliw¹"
(Prz 21,19), "Lepsze mieszkanie w k¹-

cie dachu ni¿ ¿ona swarliwa i dom obszerny" (Prz 21,9) i "Rynna ciekn¹ca stale
w dzieñ d¿d¿ysty, podobna do ¿ony
swarliwej" (Prz 27,15) - widaæ izraelskie
niewiasty potrafi³y daæ siê we znaki swym
mê¿om!
G³osz¹ca pochwa³ê m¹droœci i rozwagi
Ksiêga Przys³ów zawiera te¿ wiele innych
sentencji niepozbawionych pewnej dozy
specyficznego humoru: "Na konia - bicz,
na os³a - wêdzid³o, a kij na plecy g³upie-

go" (Prz 26,3), "Choæ st³uczesz g³upiego
w moŸdzierzu t³uczkiem - razem z ziarnem - g³upota go nie opuœci" (Prz 27,22)
czy "Krêc¹ siê drzwi na zawiasach,
a cz³owiek leniwy na ³ó¿ku" (Prz 26,14).
Znaczenie
Literatura m¹droœciowa w Izraelu ma
sw¹ specyfikê wynikaj¹c¹ z wpisania jej
w izraelsk¹ religiê. Wspó³istniej¹ w niej
dwa nurty. Pierwszy uznaje, ¿e m¹droœæ
jest dostêpna dla ka¿dego i konieczna,
równoznaczna z moralnym postêpowaniem. Jej przeciwieñstwem jest g³upota
rozumiana jako upadek moralny i niewiernoœæ Bogu. Drugi nurt pojmuje m¹droœæ jako jeden z przymiotów Boga.
Ide¹ Ksiêgi Przys³ów jest przedstawienie czytelnikowi teoretycznej wiedzy o m¹droœci, jak i wynikaj¹cych
z niej praktycznych zasad postêpowania. Autor pragnie pouczyæ prostego, niedoœwiadczonego cz³owieka o wartoœci m¹droœci jako cnoty
przynosz¹cej w ¿yciu codziennym
powodzenie, szczêœcie, pokój i dostatek, powa¿anie u ludzi oraz Bo¿e
b³ogos³awieñstwo. •ród³em m¹droœci jest Bóg, udzielaj¹cy jej jako daru
ludziom gotowym go przyj¹æ. Warunkiem osi¹gniêcia m¹droœci jest pokora i uczciwoœæ, karnoœæ i pojêtnoœæ. Z m¹droœci¹ wi¹¿¹ siê takie
cnoty, jak: roztropnoœæ, umiarkowanie, pracowitoœæ, sprawiedliwoœæ,
czystoœæ serca, mi³oœæ bliŸniego, dobre wychowanie dzieci, a ich ukoronowaniem i podstaw¹ zarazem jest
bojaŸñ Bo¿a.
W naukach zawartych w Ksiêdze
Przys³ów widoczne s¹ wp³ywy myœli religijnej Izraela, choæ autorzy zdaj¹ siê szukaæ ich uzasadnieñ tylko w doœwiadczeniu, wykazuj¹cym u¿ytecznoœæ cnoty w
codziennym ¿yciu.Ten humanizm jest jednak humanizmem wybitnie religijnym,
a Bóg pozostaje ostatecznym i najwa¿niejszym odniesieniem wszelkich ludzkich
dzia³añ.
Ma³gorzata Piechorowska
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Udana „Akcja ferie”
W drugim tygodniu ferii, od 20 do 24 lutego, nasi maltañscy parafianie :) - Anton i Ivan - prowadzili zajêcia dla dzieci
z klas 4,5 i 6 szko³y podstawowej. Spotkania pod nazw¹ „AKCJA FERIE” odbywa³y siê codziennie w godzinach od
16:00 do 18:00; by³y to spotkania biblijne po³¹czone z nauk¹ jêzyka angielskiego, zajêciami plastycznymi, nie zabrak³o
te¿ czasu na wspóln¹ zabawê.
Poniewa¿ zajêcia cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem i zawi¹za³a siê podczas nich wspólnota, bêd¹ kontynuowane.
Wszystkie chêtne dzieciaki Anton i Ivan zapraszaj¹ we wtorki, od godz. 16.00 do 18.00 do salki parafialnej.
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Zapraszamy do wspó³pracy!
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zdjêcia: Anton Grima i Ivan Grixti
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