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Kazdy, kto w Niego wierzy, ma zycie wieczne
Bóg pos³a³ swego Syna, aby œwiat
zosta³ zbawiony
Jezus powiedzia³ do Nikodema: „Jak
Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono
Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto
w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne.
Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e
Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne.
Albowiem Bóg nie pos³a³ swego
Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to, by œwiat zosta³ przez
Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega
potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê
Jednorodzonego Syna Bo¿ego.
A s¹d polega na tym, ¿e œwiat³o przysz³o na œwiat, lecz ludzie bardziej
umi³owali ciemnoœæ ani¿eli œwiat³o: bo
z³e by³y ich uczynki.
Ka¿dy bowiem, kto siê dopuszcza
nieprawoœci, nienawidzi œwiat³a i nie
zbli¿a siê do œwiat³a, aby nie potêpiono jego uczynków. Kto spe³nia
wymagania prawdy, zbli¿a siê do
œwiat³a, aby siê okaza³o, ¿e jego
uczynki s¹ dokonane w Bogu”.
J 3,14-21

"Kto wierzy we Mnie, nie zginie"
Chcemy ¿yæ w przyjaŸni z Bogiem, staramy siê postêpowaæ zgodnie z Jego
przykazaniami, iœæ Jego drog¹. Ajednak,
mimo wszelkich naszych wysi³ków, nie
zawsze nam to wychodzi. Choæ tak bardzo chcemy i tak bardzo siê staramy…
Jak¿e czêsto mo¿emy odnieœæ do siebie
s³owa œw. Paw³a z Listu do Rzymian:
"³atwo przychodzi mi chcieæ tego, co dobre, ale wykonaæ - nie. Nie czyniê bowiem dobra, którego chcê, ale czyniê to
z³o, którego nie chcê" (Rz 7,18-19).
Upadamy, ulegamy z³u, chocia¿ przecie¿
tyle ju¿ razy obiecywaliœmy i sobie, i Bogu,
¿e wiêcej to siê nie powtórzy. Nasza s³aboœæ i u³omnoœæ zniechêca nas niekiedy
tak bardzo, ¿e rodzi siê w naszym sercu
myœl, ¿e w koñcu musi ona zniechêciæ
te¿ Boga. Bóg jest nieskoñczenie mi³osierny, gotów zawsze nam wybaczaæ, ale
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j¹c musi zapewne mieæ œwiadomoœæ, ¿e
mimo naszych obietnic nie bêdzie to wcale nasz ostatni upadek, ¿e wkrótce znów
bêdzie musia³ nam wybaczaæ. Bóg musi
zdawaæ sobie sprawê, ¿e nie rokujemy
nadziei na doskona³oœæ…
W takim myœleniu kryje siê pewien zasadniczy b³¹d. Próbujemy osi¹gn¹æ doskona³oœæ i dojœæ do Boga o w³asnych
si³ach. Tymczasem nie jesteœmy zdani tylko i wy³¹cznie na siebie. Co wiêcej mamy ma³e szanse, by sobie samemu
poradziæ.
S³yszymy w dzisiejszej Ewangelii: "tak
bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³
¿ycie wieczne" (J 3,16). Cz³owiek nie
mo¿e sam siebie zbawiæ, ale nie jest skazany na zag³adê - jego nadziej¹ jest Chrystus. Bóg tak bardzo cz³owieka kocha,

¿e da³ swego Syna, by poprzez Jego ofiarê ka¿dy móg³ osi¹gn¹æ usprawiedliwienie. Jesteœ s³aby, grzeszny, daleki od doskona³oœci? Ale Bóg Ciê nie przekreœla.
Jezus nie przyszed³ na œwiat po to, by
œwiat potêpiæ, ale po to, by go zbawiæ.
Jak stwierdzi³ duñski filozof Soren Kierkegaard: "przeciwieñstwem grzechu nie
jest cnota, lecz ³aska". Dziêki Bo¿ej mi³oœci objawionej na krzy¿u mo¿emy ¿yæ.
Po wyzwoleniu z niewoli egipskiej, podczas wêdrówki przez pustyniê, Izraelici
buntowali siê przeciw Bogu - Pan w gniewie zes³a³ jadowite wê¿e i ka¿dy, kto
zosta³ uk¹szony, umiera³. Gdy lud widz¹c,
¿e zawini³, b³aga³ Boga o litoœæ i wybaczenie, Pan nakaza³ Moj¿eszowi sporz¹dziæ wê¿a z miedzi i umieœciæ go na wysokim palu - ka¿dy uk¹szony, który spojrza³ na niego, zostawa³ przy ¿yciu (Lb
21,4-9). Do tego zdarzenia nawi¹zuje
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Pierwsze czytanie

Wszyscy naczelnicy Judy, kap³ani i lud mno¿yli nieprawoœci, naœladuj¹c wszelkie obrzydliwoœci narodów pogañskich i bezczeszcz¹c œwi¹tyniê, któr¹ Pan poœwiêci³ w Jerozolimie. Bóg
ich ojców, Pan, bez wytchnienia wysy³a³ do nich swoich pos³añców, albowiem litowa³ siê nad
swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bo¿ych wys³anników, lekcewa¿yli
ich s³owa i wyœmiewali siê z Jego proroków, a¿ wzmóg³ siê gniew Pana na Jego naród do tego
stopnia, i¿ nie by³o ocalenia. Spalili te¿ Chaldejczycy œwi¹tyniê Bo¿¹ i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pa³ace spalili ogniem i wziêli siê do zniszczenia wszystkich kosztownych
sprzêtów.
Ocala³¹ spod miecza resztê król uprowadzi³ do Babilonu i stali siê niewolnikami jego i jego
synów a¿ do nadejœcia panowania perskiego. I tak siê spe³ni³o s³owo Pana wypowiedziane
przez usta Jeremiasza: «Dok¹d kraj nie wywi¹¿e siê ze swych szabatów, bêdzie le¿a³ od³ogiem
przez ca³y czas swego zniszczenia, to jest przez siedemdziesi¹t lat».
Aby siê spe³ni³o s³owo Pana z ust Jeremiasza, pobudzi³ Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w
pierwszym roku jego panowania, tak i¿ obwieœci³ on równie¿ na piœmie w ca³ym pañstwie
swoim, co nastêpuje: „Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie pañstwa ziemi da³ mi Pan, Bóg
niebios. I On mi rozkaza³ zbudowaæ Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeœli z ca³ego ludu Jego
jest miêdzy wami jeszcze ktoœ, to niech Bóg jego bêdzie z nim; a niech idzie!”
2 Krn 36,14-16.19-23

B ÓG

PYTA NAS

1. Co w moim ¿yciu najbardziej przeszkadza mi w byciu blisko Boga?
2. Jak próbujê walczyæ z tymi przeszkodami?
3. Czy pomocy szukam w krzy¿u Chrystusa?

Drugie czytanie

Bracia: Bóg bêd¹c bogaty w mi³osierdzie, przez wielk¹ sw¹ mi³oœæ, jak¹ nas umi³owa³, i to nas,
umar³ych na skutek wystêpków, razem z Chrystusem przywróci³ do ¿ycia. £ask¹ bowiem
jesteœcie zbawieni Razem te¿ wskrzesi³ nas i razem posadzi³ na wy¿ynach niebieskich, w
Chrystusie Jezusie, aby w nadchodz¹cych wiekach przemo¿ne bogactwa Jego ³aski wykazaæ
na przyk³adzie dobroci wzglêdem nas, w Chrystusie Jezusie.
£ask¹ bowiem jesteœcie zbawieni przez wiarê. A to pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga:
nie z uczynków, aby siê nikt nie chlubi³. Jesteœmy bowiem Jego dzie³em, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotowa³, abyœmy je pe³nili.
Ef 2,4-10

Ewangelia na niedziele 25marca
Ziarno, które wpad³szy w ziemiê obumrze, przynosi plon obfity
Wœród tych, którzy przybyli, aby oddaæ pok³on Bogu w czasie œwiêta, byli te¿ niektórzy
Grecy. Oni wiêc przyst¹pili do Filipa, pochodz¹cego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówi¹c: „Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa”. Filip poszed³ i powiedzia³ Andrzejowi. Z kolei Andrzej i
Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus da³ im tak¹ odpowiedŸ: „Nadesz³a godzina, aby zosta³ uwielbiony Syn Cz³owieczy.
Zaprawdê, zaprawdê powiadani wam: Je¿eli ziarno pszenicy wpad³szy w ziemiê nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale je¿eli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto mi³uje swoje ¿ycie, traci
je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zachowa je na ¿ycie wieczne. A kto by chcia³
Mi s³u¿yæ, niech idzie za Mn¹, a gdzie Ja jestem, tam bêdzie i mój s³uga. A jeœli ktoœ Mi s³u¿y,
uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja dozna³a lêku i có¿ mam powiedzieæ? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie,
w³aœnie dlatego przyszed³em na tê godzinê. Ojcze, uwielbij imiê Twoje”.
Wtem rozleg³ siê g³os z nieba: „I uwielbi³em, i znowu uwielbiê”. T³um stoj¹cy us³ysza³ to i
mówi³: „Zagrzmia³o!” Inni mówili: „Anio³ przemówi³ do Niego”. Na to rzek³ Jezus: „G³os ten
rozleg³ siê nie ze wzglêdu na Mnie, ale ze wzglêdu na was. Teraz odbywa siê s¹d nad tym
œwiatem. Teraz w³adca tego œwiata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanê nad ziemiê
wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie”.
To powiedzia³ zaznaczaj¹c, jak¹ œmierci¹ mia³ umrzeæ.
J 12,20-33

„"Nie przera¿ajmy siê
cierpieniami ludzi dobrych,
gdy¿ nie s¹ one dla nich kar¹,
tylko prób¹"
œw. Augustyn

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek: uroczystoœæ œw. Józefa, oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny: 2 Sm 7,4-5a.1214a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a lub £k 2,41-51a; Wtorek: Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.516; Œroda: Iz 49,8-15; J 5,17-30; Czwartek: Wj 32,7-14; J 5,31-47; Pi¹tek- dzieñ powszedni
albo wspomnienie œw. Turybiusza z Mongrovejo, biskupa: Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30;
Sobota: Jr 11,18-20; J 7,40-53; Niedziela: Jr 31,31-34; Hbr 5,7-9; J 12,20-33; Poniedzia³ekZwiastowanie Pañskie – Uroczystoœæ: Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; £k 1,26-38; Wtorek: Lb 21,4-9;
J 8,21-30; Œroda: Dn 3, 14-20.91-92.95; J 8,31-42; Czwartek: Rdz 17,3-9; J 8,51-59; Pi¹tek: Jr
20,10-13; J 10,31-42; Sobota: Ez 37,21-28; J 11,45-57
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Chrystus w Ewangelii mówi¹c: "jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy,

mia³ ¿ycie wieczne" (J 3,14). Zdarzenie z
czasów wêdrówki Izraelitów przez pustyniê staje siê niejako figur¹ i zapowiedzi¹ zbawczej ofiary Chrystusa - ka¿dy,

kto wierzy w Chrystusa, kto w Jego
krzy¿u szuka ratunku i ocalenia, nie zginie, ale bêdzie mia³ ¿ycie wieczne.
mp

Uroczystosc Zwiastowania Panskiego
Uroczystoœæ ta przypomina nam o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczê³a siê
nowa era w dziejach ludzkoœci. Archanio³ Gabriel przyszed³ do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastowaæ Jej, ¿e to
na Niej spe³ni¹ siê obietnice proroków,
a Jej Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za spraw¹ Ducha
Œwiêtego, bêdzie Synem samego Boga.
Fakt, ¿e uroczystoœæ ta przypada czêsto
w trakcie Wielkiego Postu uzmys³awia
nam, ¿e tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie zwi¹zana z tajemnic¹ œmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
Pocz¹tki uroczystoœci
Uroczystoœæ liturgiczna Zwiastowania Pañskiego w Koœciele katolickim obchodzona jest
25 marca, na 9 miesiêcy przed
uroczystoœci¹ Bo¿ego Narodzenia. Tego dnia czci siê tajemnicê wcielenia Syna Bo¿ego.
Chrzeœcijanie pierwszych wieków przywi¹zywali wielk¹
wagê do ostatnich dni marca
i pocz¹tku kwietnia. Zwi¹zane
to by³o z dat¹ 14 dnia miesi¹ca
Nizan w Starym Testamencie ze œwiêtem Paschy. Prawdopodobnie dlatego w³aœnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - pocz¹tek
¯ycia, które przez mêkê, œmieræ i z martwych powstanie odnowi³o wszechœwiat.
Powszechnie pos³ugujemy siê dwiema
modlitwami, które upamiêtniaj¹ moment
Zwiastowania. S¹ to "Zdrowaœ Maryjo"
i "Anio³ Pañski". Pocz¹tki tej uroczystoœci s¹ nadal przedmiotem dociekañ. Najprawdopodobniej nie zosta³a ona wprowadzona jakimœ formalnym dekretem
w³adzy koœcielnej, ale wyros³a z refleksji
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nad wydarzeniem tak szczegó³owo
przedstawionym na kartach Ewangelii.
Uroczystoœæ Zwiastowania zacz¹³ wprowadzaæ najpierw Koœció³ wschodni - ju¿
od wieku V. Na Zachodzie przyjê³o siê
to œwiêto od czasów papie¿a œw. Grzegorza Wielkiego.
Bazylika Zwiastowania
Ju¿ w IV wieku w Nazarecie powsta³a
bazylika Zwiastowania. Wystawi³ j¹ bogacz ¿ydowski, Józef z Tyberiady, który
przeszed³ na chrzeœcijañstwo. Wybudowa³ on koœció³ na miejscu, gdzie wed³ug
podania mia³ staæ domek œwiêtej Rodziny. Przetrwa³a ona do wieku XI. Krzy-

¿owcy na jej miejscu wystawili o wiele
wiêksz¹ i bardziej okaza³¹. Ta z kolei
przetrwa³a a¿ do roku 1955, kiedy to
franciszkanie wystawili now¹, obecnie
istniej¹c¹ œwi¹tyniê.
Ranga i znaczenie
Uroczystoœæ Zwiastowania mia³a wysok¹
rangê, gdy¿ by³a uwa¿ana za œwiêto Pañskie.Akcentowano nie tyle moment zwia-

stowania, co wcielenia siê Chrystusa
Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjœcia
na ziemiê i rozpoczêcia dzie³a naszego
zbawienia. Tak jest i dot¹d. Z czasem
lud nada³ temu œwiêtu charakter maryjny, pierwsz¹ osob¹ czyni¹c Maryjê jako
"b³ogos³awion¹ miêdzy niewiastami",
wybran¹ w planach Boga na Matkê
Zbawiciela rodzaju ludzkiego.
Zwiastowanie
Niezwyk³¹ scenê zwiastowania w najpe³niejszy sposób opisuje Ewangelista
œw. £ukasz (£k 1,26-38). Oto pos³aniec bo¿y; archanio³ Gabriel (jego imiê
oznacza "Bóg jest moj¹ si³¹") oznajmia
cz³owiekowi, i¿ zostanie
"œcie¿k¹", po której na ten œwiat
zst¹pi Bóg. Czysto ludzka i zrozumia³a w¹tpliwoœæ Maryi, wyra¿ona w s³owach: "Jak¿e siê to
stanie, skoro nie znam mê¿a"
(£k 1, 34) nie pozostaje bez odpowiedzi Stwórcy. Bóg nie ¿¹da
od nas rzeczy niemo¿liwych. Zawsze, ilekroæ powierza cz³owiekowi powa¿n¹ misjê, wspiera
go i dodaje si³. Jesteœmy œwiadkami ca³kowitego zawierzenia
swego losu Bogu i podporz¹dkowania Mu swej drogi ¿yciowej.
Œwiêtoœæ ¿ycia
W dniu tej uroczystoœci winniœmy sobie
tak¿e uœwiadomiæ œwiêtoœæ ¿ycia poczêtego, choæ jeszcze nie narodzonego.
Choæ wspó³czesna cywilizacja œmierci
d¹¿y do deprecjonowania tej wartoœci,
powinniœmy powiedzieæ stanowcze "nie"
wobec tak godz¹cych w naturê ludzk¹
procederów, jak np. aborcja.
Martyna Kalemba
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Bo lubie sie z Toba spotykac...
Dzieñ w zasadzie jak ka¿dy inny, a mo¿e
i nawet troszkê gorszy, bo... poniedzia³kowy, czyli d³ugi ju¿ z samej nazwy... Po
weekendzie mo¿e pe³nym relaksu i odpoczynku, a mo¿e zapracowanym,
w którym cz³owiek nadrabia³ wszystko
to, z czym siê nie wyrobi³ w koñcz¹cym
siê tygodniu, przychodzi czas powrotu do
swoich codziennych zajêæ i obowi¹zków.
Nieraz wpadamy w wir przeró¿nych
mniej lub bardziej absorbuj¹cych czas
czynnoœci, uczestniczymy w maratonie
pêdz¹c ci¹gle za czymœ - dobrze jest,
jeœli chocia¿ wiemy za czym...Ale czy
na pewno?
Wpadamy w samonapêdzaj¹c¹ siê
maszynê naszych wymagañ i oczekiwañ, jak¿e czêsto mylimy marzenia
z nieustannie powiêkszan¹ piramid¹
potrzeb egzystencjalnych - potrzeb,
bez których doskonale moglibyœmy siê
obyæ, ale nie - bo przecie¿ chcemy
wci¹¿ wiêcej i wiêcej, nie mo¿emy siê
zatrzymaæ - trzeba pokazaæ wspó³pracownikom, s¹siadom, rodzinie, a nawet (a mo¿e i przede wszystkim) sobie samemu, jak¿e bardzo jesteœmy
szczêœliwi, nierzadko pod powiekami
kryj¹c ³zy, zaciskamy zêby i mówimy
sobie: ostatni raz i zwalniam tempo
¿ycia. Przychodzi kryzys, gdzieœ w tym
biegu "³amiemy nó¿kê", ktoœ nam podcina skrzyd³o, nie docenia, nie rozumie,
wci¹¿ wymaga wiêcej i wiêcej, a my
przecie¿ nie mamy ju¿ si³, jesteœmy tylko
s³abymi, grzesznymi ludŸmi.
Ale przecie¿ jest poniedzia³ek i dziœ siê
z Nim spotykam. Jak ja lubiê te poniedzia³ki, jak ja kocham te spotkania
z Nim, On o tym wie... ¯adne z tych spotkañ nie jest takie samo, choæ tak czêsto
mi siê wydaje, ¿e to ja jestem taka monotonna i ci¹gle opowiadam Mu to samo,
¿e ktoœ zrani³, nie zrozumia³, nie kocha...
A On? On s³ucha i uœmiecha siê otulony
monstrancj¹... Wyci¹ga swoj¹ d³oñ, roztacza Ojcowski p³aszcz i nie jeden raz
mówi: "Nie lêkaj siê, bo ja jestem
z Tob¹". Daje poczucie bezpieczeñstwa,
pewnoœci, ostojê, których nikt nie jest w
stanie nikomu ofiarowaæ. Nikt poza Nim,
który konaj¹c na Krzy¿u sta³ siê moim
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Odkupicielem, a po trzech dniach zmartwychwstaj¹c - moim Zbawicielem.
Moim, ale Twoim te¿.... On czeka zawsze, jest wszêdzie, ale oprócz Mszy
Œwiêtej, tylko podczas adoracji Najœwiêtszego Sakramentu pozwala na siebie patrzeæ i patrzeæ.
Zdarzy³o ci siê kiedyœ niezapowiedzianie wpaœæ w odwiedziny do znajomych,

z którymi wieki siê nie widzia³eœ i dla których Twoja wizyta by³a ogromn¹ niespodziank¹? Spotkanie przebiega³o tak mi³o,
¿e siê zasiedzia³eœ i bardzo póŸno opuszcza³eœ ich dom. Opowiada³eœ, co s³uchaæ u ciebie, oni opowiadali tobie, jak
im ¿ycie p³ynie. Jezus te¿ chce, byœ czasami tak do Niego wpad³! Poopowiada³, co u Ciebie - On jest Bogiem, tak On to i tak wie, ale czeka, a¿ sam opowiesz Mu to, co czujesz, a¿ zaprosisz
Go nawet do takich stref twego ¿ycia,
do tych jaskiñ, o których istnieniu tylko
Ty wiesz, których siê wstydzisz, o których nawet nie chcesz myœleæ. Jezus nie
jest nachalny, On nie wpycha siê do niczyjego ¿ycia. On czeka na Twoje "tak"
- czeka, a¿ pozwolisz Mu siê dotkn¹æ
w sposób, którego nawet sobie nie wyobra¿asz, tak subtelnie, tak delikatnie,

¿e mo¿liwym stanie siê odnalezienie zagubionych œcie¿ek serca - twojego serca.
Jak¿e czêsto Jezus wypowiada³ s³owa
"Jeœli chcesz". Ale to ty sam najpierw
musisz chcieæ, by Jezus sta³ przy sterze
okrêtu twego ¿ycia, pozwala³ Ci chodziæ
po wodzie, uspokaja³ fale, ale i doœwiadcza³, byœ móg³ podró¿owaæ do ukrytych
pragnieñ le¿¹cych na dnie twojego serca. Zaproœ Go! O, jak¿e czêsto jesteœmy zamkniêci na Bo¿e dzia³anie w naszym ¿yciu. Jak bardzo nie chcemy s³uchaæ tego, co nam chce powiedzieæ Ojciec. Jesteœmy tak skupieni na sobie, ¿e
zagadujemy Go naszymi sprawami, ale
¿eby by³o "³adnie" to miêdzy proœbami,
a mo¿e oczekiwaniami, klepiemy
wszystkie modlitwy, jakie nam tylko
przyjd¹ do g³owy. Skoro Jezus jest Nauczycielem, nie bêdziemy wiedzieæ co
czyniæ, jeœli nie nauczymy siê s³uchaæ.
Tak. S³uchaæ. A On chce do nas mówiæ nie tylko podczas Mszy Œwiêtej ze
stronic Biblii, On ma Tobie konkretnie
coœ do powiedzenia, coœ, czego nikt Ci
nie powiedzia³.
Spoœród niepoliczonej liczby modlitw
jest jedna najprostsza - milczeæ i patrzeæ na Niego, wtopiæ siê w Jego nieskoñczone Mi³osierdzie. Panie, jeœli
chcesz mo¿esz mnie uzdrowiæ, bo pragnê Twego uzdrowienia, bo wierzê, ¿e
tylko Ty masz moc to uczyniæ. Chcê, byœ
by³ obecny w moim ¿yciu, aby Twoja wola
by³a tak¿e moj¹, bym umia³a j¹ przyj¹æ.
A my czasem zachowujemy siê jak œwiêty Piotr. Mamy swoje oczekiwania wzglêdem Boga i próbujemy dyktowaæ Mu
nasze warunki, wychodzimy przed Niego, ale to w³aœnie On widzi nasze ¿ycie
w ca³oœci, a My tylko do najbli¿szego zakrêtu. Trwaj¹c przed Nim, ws³uchujmy
siê w Jego s³odki g³os i wpatrujmy w tê
twarz pe³n¹ wdziêku czasem nie mówi¹c
po prostu nic.
Nie w ka¿dej parafii jest mo¿liwoœæ Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. My
jednak tak¹ mo¿liwoœæ mamy. Jesteœmy
w okresie Wielkiego Postu, mo¿e warto
podj¹æ refleksjê nad swoj¹ modlitw¹, nad
jej form¹. Czy nie zagadujê Jezusa? Czy
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moja modlitwa nie jest wy³¹cznie moim
monologiem? Czy Go s³ucham? Czy Go
s³yszê? Czy nie wyliczam Jezusowi minut
- czy co chwilê nie zerkam na zegarek?
Co mnie rozprasza podczas modlitwy?
Czy naprawdê wierzê, ¿e w Tabernakulum i Monstrancji ukryty jest Jezus? Czy
nie przechodzê obok obojêtnie?

"Mów do mnie jeszcze...
Za tak¹ rozmow¹ têskni³em lata...
Ka¿de twoje s³owo
s³odkie w mym sercu wywo³uje
dreszcze
mów do mnie jeszcze..."

W naszej parafii Adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu
- poniedzia³ek - po wieczornej Mszy Œw.
do godz.20:00 w ciszy
- czwartek - od godz. 17:00 - prowadzona
przez ¯ywy Ró¿aniec

Kazimierz Przerwa- Tetmajer

jl

Misja wsród kazachskich stepów
W niedzielê 4 marca goœciliœmy w naszej parafii siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji. Z s. Mari¹ Bonawentur¹
i s. Mari¹ Beat¹ rozmawia³yœmy o ich
misji w Kazachstanie.
Sk¹d siostry przyjecha³y?
Z Kazachstanu, z miasta Paw³odar. Wyjecha³yœmy tam w 2009 roku, w listopadzie, z klasztoru w Bydgoszczy, na zaproszenie ks. arcybiskupa Tomasza Pety,
Metropolity Astany (stolicy Kazachstanu
- przyp. red.).
Ile sióstr wyjecha³o i ile mieszka obecnie w Kazachstanie?
Cztery, wszystkie Polki.
A czym siê siostry zajmuj¹, na czym
polega zadanie sióstr?
Naszym celem jest za³o¿enie klasztoru
klauzurowego, kontemplacyjnego z wieczyst¹ adoracj¹ Najœwiêtszego Sakramentu. Bo to jest nasz charyzmat, charyzmat naszego zakonu. Potrzebne jest
osiem sióstr, w tym piêæ po œlubach wieczystych, ¿eby mo¿na by³o zamkn¹æ klauzurê. Pragniemy w tym szczególnym miejscu œwiata, niemal na styku granic Kazachstanu, Rosji, Chin i Mongolii, przekazywaæ œwiadectwo wiary w Chrystusa. Jest wielka potrzeba, by w³aœnie tu, w
sercu Azji Centralnej, stworzyæ prawdziwy Wieczernik nieustannej modlitwy.
Dzia³alnoœæ w Kazachstanie rozpoczê³yœmy od katechez - przygotowañ do
chrztu, Pierwszej Komunii œw.
Jak wygl¹da sytuacja Koœcio³a w Paw³odarze?
Paw³odar to jedno z wiêkszych miast, ma

oko³o 400 tys.
mieszkañców.
W mieœcie jest
jedna parafia
katolicka. Zarejestrowanych jest oko³o 2 tys. katolików, ale na
mszê œw. niedzieln¹ przychodzi 60 -70
osób. Trzeba
wzi¹æ pod
uwagê siedemdziesiêcioletni okres komunizmu, tam by³a republika radziecka i w ogóle ludzie s¹ nieprzyzwyczajeni do chodzenia do koœcio³a albo chodz¹ w kratkê, bardzo
rzadko.
Czy to jest ludnoœæ polonijna?
Z ludzi chodz¹cych do koœcio³a przynajmniej po³owa jest pochodzenia polskiego (to zes³añcy i ich potomkowie).
Ale te¿ niemieckiego, dlatego ¿e tam by³a
te¿ zes³ana ludnoœæ z Powo³¿a, która
wczeœniej przyjecha³a na Powo³¿e z Bawarii. A Bawaria jest typowo katolicka.
Niemcy w Kazachstanie to najczêœciej
katolicy, trochê jest te¿ luteran. Ale Niemiec czy Polak to w Kazachstanie siê
kojarzy "katolik".
Siostry bêd¹ wznosiæ nie tylko wspólnotê duchow¹, ale te¿ budynek?
Zaczê³yœmy budowê, od podstaw, na
placu przyparafialnym, 4 maja 2011
roku. Mamy fundamenty pod klasztor i
kaplicê, i mury kaplicy. Nie ma jeszcze

okien i niczego, tylko same mury.
Pewnie w tamtejszych warunkach
trudniej jest budowaæ?
Na ofiarodawców tamtejszych nie ma co
liczyæ.A instytucje zachodnie czêsto boj¹
siê wspieraæ inwestycje dopiero powstaj¹ce, ³atwiej im dofinansowywaæ coœ, co
jest na ukoñczeniu lub ju¿ istnieje. Jest w
nich te¿ taki lêk: po co budowaæ klasztor
daleko, w Kazachstanie, skoro w Europie Zachodniej klasztory pustoszej¹? PóŸniej dofinansowaæ to dzie³o, to ju¿ ³atwiej.
A jak s¹ w Kazachstanie siostry przyjmowane?
Raczej ¿yczliwie, nie ma tam wojuj¹cego
ateizmu. S¹ muzu³manie, ale ich te¿ w
okresie komunizmu przeœladowano, tak
jak wszystkie religie, wiêc sytuacja islamu w Kazachstanie wygl¹da nieco inaczej ni¿ np. na Bliskim Wschodzie. W
stosunku do nas nie ma jakiejœ wrogoœci.
Dziêkujemy za rozmowê
jp, mp
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Koheleta
Nazwa i powstanie ksiêgi
Ksiêga bywa zamiennie nazywana
Ksiêg¹ Eklezjastesa, autor bowiem
przedstawia siê jako Kohelet, co w jêzyku greckim równowa¿ne jest s³owu
ekklesiastes, a oznacza ni mniej, ni wiêcej osobê mêdrca przemawiaj¹cego na
zebraniu. Kohelet nie jest wiêc nazw¹
w³asn¹, a jedynie okreœleniem funkcji,
któr¹ dziœ zwykliœmy zwaæ kaznodziejstwem. Wiemy, ¿e autor zajmuje siê zagadnieniami z dziedziny religii i filozofii,
okreœla siê jako syn Dawida, co sugeruje, ¿e jego imiê brzmi Salomon. Zgubny jednak to trop. Takie przedstawienie siê ma na celu podkreœlenie rangi
i dodanie powagi s³owom mêdrca,
a nie przybli¿enie jego osoby. Tekst nie
ma budowy traktatu religijno- filozoficznego, jest raczej zapisem chaotycznych myœli autora. S³owa s¹ wynikiem
refleksji i rozmyœlañ, st¹d tekst bazuje
bardziej na ci¹g³oœci psychologicznych skojarzeñ niŸli na logicznej zasadzie formy.
Powstanie ksiêgi datuje siê na
okres prze³omu III i II wieku
p.n.e., a jej treœæ dotyczy sensu
¿ycia. Autor stawia pytania
o drogê do szczêœcia, nie odnajduj¹c jednak ¿adnej odpowiedzi
dochodzi do wniosku, i¿ wszystko jest marnoœci¹. Dwadzieœcia
razy w Ksiêdze Koheleta pada
ta maksyma, a samo s³owo marnoœæ wystêpuje a¿ szeœædziesi¹t
cztery razy. Wbrew pozorom
ksiêga nie jest jednak przesi¹kniêta pesymizmem, bazuje bowiem na silnym
fundamencie wiary w Boga, od którego wszystko pochodzi i ku któremu
wszystko zmierza, st¹d niejednoznacznoœæ interpretacji owej marnoœci.
Treœæ
Autor rozpoczyna swe rozwa¿ania od
refleksji nad powtarzalnoœci¹ egzystenStrona 6

cji. ¯ycie zatacza kr¹g, historia siê powtarza, a nadchodz¹ce stulecia nie
przynosz¹ nic nowego. Rzeczywistoœæ
pozostaje wci¹¿ taka sama, ujawnia siê
jedynie w ró¿nych ods³onach. Nawet
jeœli zdaje nam siê, ¿e dost¹piliœmy zaszczytu doœwiadczenia czegoœ zupe³nie
nowego, nie zmienia to faktu, ¿e istnia³o to jeszcze zanim my sami zaistnieliœmy. Mêdrzec zauwa¿a, jak krótka jest
pamiêæ - wspomnienia z czasem ulatuj¹ i coœ, co mia³o racjê bytu, wkrótce
odchodzi w niepamiêæ. Dalej Kohelet
rozmyœla nad marnoœci¹ m¹droœci, bogactw, wszelkich dóbr. Mówi domy,
winnice, pagórki, byd³o, niewolnicy,
kobiety, œpiewacy, z³oto, srebro wszystko to marnoœæ i pogoñ za wiatrem. Dochodzi do wniosku, ¿e szczêœcie to tak¿e marnoœæ, œmiech to szaleñstwo, a radoœæ jest bezu¿yteczna.
Ten trop doprowadza go do zagadnie-

nia œmierci - umrzemy wszyscy - zarówno mêdrcy jak g³upcy, biedni i bogaci, co wiêcej ludzie i zwierzêta wszystkich nas dogoni ta sama œmieræ.
Có¿ wiêc cz³owiekowi z tego, co uda
mu siê zgromadziæ? W chwili œmierci
na nic zda siê ludzka m¹droœæ, gatunek
czy pieni¹dze. A jednak w pozornym
braku sensu autor widzi pewn¹ celowoœæ: wszystko, czego dostêpujemy za

¿ycia, wszystkie ziemskie dobra to
Bo¿e dary. I choæ niczego st¹d nie zabierzemy ze sob¹, gdy pójdziemy tam,
gdzie zaprowadzi nas œmieræ, darów
tych nie mo¿emy bagatelizowaæ. Ka¿dy Bo¿y gest nale¿y wykorzystaæ, musimy tak u¿ywaæ Jego
darów, by Jemu siê podobaæ,
¿yæ w taki sposób, aby nie zaprzepaœciæ tego, czym Stwórca nas obdarowa³. Kohelet zauwa¿a jeszcze jedn¹ wa¿n¹
rzecz: wszystko ma wyznaczony czas. Widzimy to w naszym
¿yciu. Na wszystko przychodzi
odpowiednia pora i na nic zdaj¹
siê nasze wysi³ki, by coœ przyspieszyæ lub coœ opóŸniæ. Zdrowie i choroba, ¿ycie i œmieræ,
mi³oœæ i nienawiœæ... Wszystko
to ma swój czas, a ludzkie starania, by
tê kolej rzeczy przeskoczyæ b¹dŸ poj¹æ zawsze okazuj¹ siê bezwartoœciowe i bezowocne.
Dalej myœli autora biegn¹ ku cierpieniom. Bacz¹c na ogrom udrêk, za
szczêœliwych uznaje Kohelet tych, którzy pomarli, a za najszczêœliwszych,
którzy w ogóle siê nie narodzili, którzy nie mieli i nie maj¹ do czynienia
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z ziemskimi dramatami. Dalej jego myœli kr¹¿¹ wokó³ zazdroœci. Zauwa¿a
ludzk¹ zawiœæ: gdy tylko komuœ powodzi siê lepiej, od razu staje siê podmiotem nienawiœci wœród ludzi. Tym tropem dochodzi do zagadnienia samotnoœci. Mówi: "lepsza garœæ wypoczynku, ni¿ dwie garœci bogactw" (4,6).
Wszelkie materialne dobra uznaje za
marnoœæ, coœ co nigdy nie zaspokoi
ludzkich pragnieñ, nie zast¹pi przyjaciela, nie wype³ni pustki, nie nasyci.
Ka¿d¹ pracê, która s³u¿yæ ma jedynie
pomna¿aniu bogactw równie¿ ocenia
jako marnoœæ. Sensu nabiera ona dopiero wtedy, gdy cz³owiek ma dla kogo
pracowaæ, gdy cel pracy przerasta j¹
oraz przedmiotowe motywacje.
Od samotnoœci myœli wiod¹ Koheleta
do wspólnoty. Bazuj¹c na codziennoœci wylicza jej korzyœci: gdy jeden upadnie, przyjaciel pomo¿e siê podnieœæ,
gdy jeden œpi w mrozie sam siê nie
ogrzeje, w niebezpieczeñstwie samotny nie mo¿e liczyæ na pomoc wspó³brata... Dalej docenia przyjacielskie
KACIK MALUCHA

rady oraz umiejêtnoœæ korzystania
z nich, mówi: "lepszy m³odzieniec ubogi, lecz m¹dry, od króla starego, ale g³upiego" (4,13). St¹d m¹droœæ wcale nie
musi byæ marnoœci¹, mo¿e staæ siê
cnot¹, jedn¹ z najistotniejszych dla
ludzkiej egzystencji.
Wniosek
Na sam koniec Kohelet udziela kilku
porad, pokazuje jakie odzwierciedlenie praktyczne mog¹ mieæ jego rozwa¿ania. Otó¿ Kohelet mówi: b¹dŸ cierpliwy, nieskory do gniewu. Nie pytaj
dlaczego kiedyœ by³o lepiej. Nie b¹dŸ
z³y i nie wydawaj pochopnych os¹dów.
O ile w³adza nie jest sprzeczna z Bo¿ymi rozporz¹dzeniami, nie buntuj siê
przeciwko niej. Raduj siê, nie narzekaj, korzystaj z tego co masz. "Nic lepszego dla cz³owieka, ni¿ ¿eby jad³ i pi³,
i duszy swej pozwala³ za¿ywaæ szczêœcia przy swej pracy" (2,24a). "S³awi³em wiêc radoœæ, bo nic dla cz³owieka
lepszego pod s³oñcem, ni¿ ¿eby jad³,
pi³ i doznawa³ radoœci" (8,15a). "Dalej

wiêc! W weselu chleb swój spo¿ywaj
i w radoœci pij swoje wino (…) w ka¿dym czasie niech szaty twe bêd¹ bia³e"
(9,7a;8a).
"Oto co uzna³em za dobre: ¿e piêkn¹
jest rzecz¹ jeœæ i piæ, i szczêœcia za¿ywaæ w pracy, któr¹ siê cz³owiek trudzi
pod s³oñcem, wed³ug liczby dni jego
¿ycia, których mu Bóg u¿yczy³: bo to
tylko jest mu dane" (5,17). S³owem:
Kohelet przestrzega nas przed traceniem zdrowia i energii na to, co nie nasyci. Co jedynie wprawia nas w z³y nastrój, potêguje uczucie rozgoryczenia.
¯ycie jest zbyt krótkie i zbyt cenne by
marnowaæ je na bezproduktywne narzekanie, nie warto. Pamiêtajmy, ¿e po
pierwsze wszystko jest w rêku Boga
i choæbyœmy nie wiadomo jak siê starali, Jego zamiarów nie przewidzimy.
Po drugie: ostatecznie ze wszystkiego
bêdzie nas s¹dzi³ Bóg. Kohelet sw¹
mowê koñczy dosadn¹ przestrog¹ i zachêt¹ zarazem: "Boga siê bój i przykazañ Jego przestrzegaj, bo ca³y w tym
cz³owiek!"(12,13b).
m.³.

Rebus wiosenny
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Akolitat kl. Jarka
W niedzielê 4 marca podczas mszy œw. w katedrze
klerycy czwartego roku Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego otrzymali z r¹k Biskupa Zdzis³awa Fortuniaka œwiêcenia akolitatu. By³ wœród nich pochodz¹cy z naszej parafii kl. Jaros³aw Czy¿ewski.
Akolitat (gr. akolithos - towarzysz, s³uga - mê¿czyzna pomagaj¹cy kap³anowi w sprawowaniu Eucharystii) to drugie po lektoracie ni¿sze œwiêcenie, stopieñ do œwiêceñ kap³añskich. Uprawnia do rozdawania komunii œw. i wystawiania Najœwiêtszego Sakramentu.
Kleryka Jarka i jego kolegów z roku otaczamy modlitw¹.

Wyrózniony doktorat
Nasz wikariusz, ks. dr Wojciech Mueller, za swoj¹
pracê doktorsk¹ "Ksiêdza Aleksandra WoŸnego
koncepcja dzieciêctwa duchowego", napisan¹ pod
kierunkiem ks. prof. dra hab. Jacka Hadrysia i obronion¹ w lutym ubieg³ego roku na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza, otrzyma³ Nagrodê Miasta Poznania za wyró¿niaj¹ce siê prace magisterskie i doktorskie. Na VIII edycjê konkursu wp³ynê³o piêtnaœcie rozpraw doktorskich i trzydzieœci osiem prac
magisterskich. Decyzj¹ Kapitu³y Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano trzy równorzêdne
nagrody.
Ksiêdzu Wojtkowi serdecznie gratulujemy!
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Nowy lektor
W sobotê 17 marca br. w Poznaniu
odby³ siê III Dzieñ Lektora Archidiecezji Poznañskiej. Rozpocz¹³ siê
Eucharysti¹ w Katedrze, pod przewodnictwem Ks. Biskupa, po³¹czon¹ z ustanowieniem nowych lektorów i ceremoniarzy oraz odnowieniem przyrzeczeñ lektorskich przez
ju¿ pob³ogos³awionych lektorów.
Z radoœci¹ informujemy, ¿e w gronie nowo ustanowionych lektorów
jest nasz parafianin, Adam Rudziewicz.
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