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Idzcie, posylam was!
Jezus wyznaczy³ jeszcze innych, siedemdziesiêciu dwóch uczniów i wys³a³ ich po dwóch przed sob¹ do ka¿dego miasta i miejscowoœci, dok¹d
sam przyjœæ zamierza³. Powiedzia³ te¿ do nich:
«¯niwo wprawdzie wielkie,
ale robotników ma³o; proœcie
wiêc Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje
¿niwo. IdŸcie, oto was posy³am jak owce miêdzy wilki.
Nie noœcie z sob¹ trzosa ani
torby, ani sanda³ów; i nikogo
w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
„Pokój temu domowi”. Jeœli
tam mieszka cz³owiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeœli
nie, powróci do was. W tym samym
domu zostañcie, jedz¹c i pij¹c, co
maj¹; bo zas³uguje robotnik na swoj¹

zap³atê. Nie przechodŸcie z domu do
domu. Jeœli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm¹ was, jedzcie, co
wam podadz¹; uzdrawiajcie chorych,

którzy tam s¹, i mówcie im: „Przybli¿y³o siê do was królestwo Bo¿e”».
«Lecz jeœli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjm¹ was, wyjdŸcie
na jego ulice i powiedzcie: „Nawet

proch, który z waszego miasta przylgn¹³ nam do nóg, strz¹samy wam.
Wszak¿e to wiedzcie, ¿e bliskie jest
królestwo Bo¿e”. Powiadam wam:
Sodomie l¿ej bêdzie w ów
dzieñ ni¿ temu miastu».
Wróci³o siedemdziesiêciu
dwóch z radoœci¹ mówi¹c:
«Panie, przez wzgl¹d na Twoje imiê nawet z³e duchy nam
siê poddaj¹».
Wtedy rzek³ do nich: «Widzia³em szatana spadaj¹cego z nieba jak b³yskawica. Oto da³em
wam w³adzê st¹pania po wê¿ach i skorpionach, i po ca³ej
potêdze przeciwnika, a nic
wam nie zaszkodzi. Jednak nie
z tego siê cieszcie, ¿e duchy siê wam
poddaj¹, lecz cieszcie siê, ¿e wasze
imiona zapisane s¹ w niebie».
£k 10, 1-12. 17-20

Jak owce miedzy wilki
"Jezus wyznaczy³ jeszcze innych, siedemdziesiêciu dwóch uczniów i wys³a³
ich po dwóch przed sob¹ do ka¿dego
miasta i miejscowoœci, dok¹d sam
przyjœæ zamierza³" (£k 10,1). W dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak Pan
wybiera siedemdziesiêciu dwóch spoœród swoich uczniów i wysy³a ich, by
zanieœli Jego naukê do okolicznych
miast i wsi. Misjê ewangelizacyjn¹
Ewangelista lipiec 2013

przekazuje nie tylko dwunastu aposto³om, ale te¿ pozosta³ym swoim uczniom
- tym, którzy s³uchali Jego nauczania
i przyjmowali Ewangeliê.
Ka¿dy, kto nale¿y do Chrystusa, jest
zobowi¹zany nieœæ Go innym, œwiadczyæ swoim ¿yciem o Chrystusie. Bycie chrzeœcijaninem to nie tylko teoria,
ale przede wszystkim praktyka. Chrzeœcijaninem jestem nie tylko w tym cza-

sie, gdy uczestniczê we mszy œwiêtej
czy modlê siê indywidualnie, ale przez
ca³y czas. Cokolwiek robiê, gdziekolwiek jestem, moje czyny i s³owa maj¹
œwiadczyæ o przynale¿noœci do Chrystusa.
Zwykle ³atwo nam manifestowaæ
swoj¹ wiarê w gronie osób o podobnych przekonaniach - we wspólnocie
Koœcio³a. Trudniej nam to mo¿e przyStrona 1
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Ewangelia na niedziele 14 lipca
Przypowieœæ o mi³osiernym Samarytaninie
Powsta³ jakiœ uczony w Prawie i wystawiaj¹c Jezusa na próbê, zapyta³: «Nauczycielu, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?»
Jezus mu odpowiedzia³: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzek³: «Bêdziesz mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys³em; a swego
bliŸniego jak siebie samego».
Jezus rzek³ do niego: «Dobrzeœ odpowiedzia³. To czyñ, a bêdziesz ¿y³». Lecz on, chc¹c siê usprawiedliwiæ, zapyta³ Jezusa: «A kto jest moim
bliŸnim?» Jezus, nawi¹zuj¹c do tego, rzek³:
«Pewien cz³owiek schodzi³ z Jerozolimy do Jerycha i wpad³ w rêce zbójców. Ci nie tylko ¿e go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali
i zostawiwszy na pó³ umar³ego, odeszli. Przypadkiem przechodzi³ t¹ drog¹ pewien kap³an; zobaczy³ go i min¹³. Tak samo lewita, gdy
przyszed³ na to miejsce i zobaczy³ go, min¹³. Pewien zaœ Samarytanin, bêd¹c w podró¿y, przechodzi³ równie¿ obok niego. Gdy go zobaczy³,
wzruszy³ siê g³êboko: podszed³ do niego i opatrzy³ mu rany, zalewaj¹c je oliw¹ i winem; potem wsadzi³ go na swoje bydlê, zawióz³ do
gospody i pielêgnowa³ go. Nastêpnego zaœ dnia wyj¹³ dwa denary, da³ gospodarzowi i rzek³: „Miej o nim staranie, a jeœli co wiêcej wydasz,
ja oddam tobie, gdy bêdê wraca³”. Który¿ z tych trzech okaza³ siê, wed³ug twego zdania, bliŸnim tego, który wpad³ w rêce zbójców?»
On odpowiedzia³: «Ten, który mu okaza³ mi³osierdzie».
Jezus mu rzek³: «IdŸ, i ty czyñ podobnie».
£k 10, 25-37

Ewangelia na niedziele 21 lipca

Jezus w goœcinie u Marii i Marty
Jezus przyszed³ do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, przyjê³a Go do swego domu. Mia³a ona siostrê, imieniem Maria,
która siad³a u nóg Pana i przys³uchiwa³a siê Jego mowie. Natomiast Marta uwija³a siê ko³o rozmaitych pos³ug. Przyst¹pi³a wiêc do Niego
i rzek³a: «Panie, czy Ci to obojêtne, ¿e moja siostra zostawi³a mnie sam¹ przy us³ugiwaniu? Powiedz jej, ¿eby mi pomog³a».
A Pan jej odpowiedzia³: «Marto, Marto, troszczysz siê i niepokoisz o wiele, a potrzeba ma³o albo tylko jednego. Maria obra³a najlepsz¹
cz¹stkê, której nie bêdzie pozbawiona».
£k 10, 38-42

Ewangelia na niedziele 28 lipca
Szko³a modlitwy
Gdy Jezus przebywa³ w jakimœ miejscu na modlitwie i skoñczy³ j¹, rzek³ jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas siê modliæ, jak i Jan
nauczy³ swoich uczniów».
A On rzek³ do nich: «Kiedy siê modlicie, mówcie:
Ojcze, niech siê œwiêci Twoje imiê; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na ka¿dy dzieñ, i przebacz
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy ka¿demu, kto nam zawini; i nie dopuœæ, byœmy ulegli pokusie». Dalej mówi³ do nich: «Ktoœ z was,
maj¹c przyjaciela, pójdzie do niego o pó³nocy i powie mu: „Przyjacielu, u¿ycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przyby³ do mnie z drogi,
a nie mam, co mu podaæ”. Lecz tamten odpowie z wewn¹trz: „Nie naprzykrzaj mi siê! Drzwi s¹ ju¿ zamkniête i moje dzieci le¿¹ ze mn¹
w ³ó¿ku. Nie mogê wstaæ i daæ tobie”. Mówiê wam: Chocia¿by nie wsta³ i nie da³ z tego powodu, ¿e jest jego przyjacielem, to z powodu jego
natrêctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proœcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam. Ka¿dy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu otworz¹. Je¿eli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamieñ? Lub te¿ gdy prosi
o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli jesteœcie, umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, o ile¿ bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Œwiêtego tym, którzy Go prosz¹».
£k 11, 1-13

Ewangelia na niedziele 4 sierpnia

Strze¿cie siê chciwoœci
Ktoœ z t³umu rzek³ do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, ¿eby siê podzieli³ ze mn¹ spadkiem».
Lecz On mu odpowiedzia³: «Cz³owieku, któ¿ Miê ustanowi³ sêdzi¹ albo rozjemc¹ nad wami?»
Powiedzia³ te¿ do nich: «Uwa¿ajcie i strze¿cie siê wszelkiej chciwoœci, bo nawet gdy ktoœ op³ywa we wszystko, ¿ycie jego nie jest zale¿ne
od jego mienia».
I opowiedzia³ im przypowieœæ: «Pewnemu zamo¿nemu cz³owiekowi dobrze obrodzi³o pole. I rozwa¿a³ sam w sobie: „Co tu pocz¹æ? Nie mam
gdzie pomieœciæ moich zbiorów”. I rzek³: „Tak zrobiê: zburzê moje spichlerze, a pobudujê wiêksze i tam zgromadzê ca³e zbo¿e i moje dobra.
I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz, pij i u¿ywaj”. Lecz Bóg rzek³ do niego: „G³upcze,
jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³?”
Tak dzieje siê z ka¿dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
£k 12, 13-21
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chodziæ wobec tych, których pogl¹dów nie znamy lub o których wiemy,
¿e ich stosunek do religii jest negatywny. I nie chodzi tylko o to, ¿e opowiadaj¹c siê za Chrystusem i wartoœciami
chrzeœcijañskimi w niektórych œrodowiskach ryzykujemy wyœmianie czy
odrzucenie, ale raczej o to, jak w takiej sytuacji m¹drze g³osiæ Bo¿¹ naukê.
Oto bowiem w dzisiejszej Ewangelii
znajdziemy znamienne s³owa: Jezus
wysy³a uczniów "po dwóch
przed sob¹ do ka¿dego miasta i miejscowoœci, dok¹d
sam przyjœæ zamierza³".
Uczniowie Jezusa poprzedzaj¹ Jego samego - to oni
mówi¹ mieszkañcom o Jezusie, zanim On przybêdzie do
miasta. Podobnie my poprzedzamy Jezusa w Jego drodze
do cz³owieka - to my mamy
mówiæ o Nim ludziom, do
których "On sam przyjœæ zamierza". A zamierza i pragnie
przyjœæ do ka¿dego.
Na naszych barkach spoczywa wiêc ogromna odpowiedzialnoœæ w³aœnie zw³aszcza
za œwiadectwo wobec tych,
którzy od Boga s¹ daleko
i bardzo daleko. Bo to dziêki
nam maj¹ Go poznaæ. I to od
nas zale¿y, jaki obraz Chrystusa bêd¹ oni mieli, bo to my
im go przekazujemy.
Jak wiêc pokazywaæ innym Chrystusa? Musimy pamiêtaæ, ¿e robimy to
przede wszystkim przyk³adem naszego w³asnego ¿ycia. Podstawow¹
spraw¹ jest wiêc, byœmy byli autentyczni - tak jak wierzê i mówiê, ¿e wierzê,
tak postêpujê i ¿yjê. W przeciwnym
razie tracimy wiarygodnoœæ. W ca³ym
naszym ¿yciu, postêpowaniu, w dokonywanych wyborach, podejmowanych
decyzjach, postawach, zwyczajnych,
codziennych sytuacjach - musi byæ dla
innych widoczna obecnoœæ Chrystusa
i Jego Nauka, prawda o Bo¿ej mi³oœci.
M¹dre g³oszenie Chrystusa wymaga
Ewangelista lipiec 2013

wielkiej cierpliwoœci i pokory, a tak¿e
mi³oœci do drugiego cz³owieka - ka¿dego, równie¿ tego, który jest wobec
nas obojêtny, a nawet wrogi. G³osiæ
Ewangeliê bowiem to nie znaczy potêpiaæ ludzi i piêtnowaæ za postêpowanie, ale chcieæ ich do Chrystusa przyprowadziæ. Nieraz niektórzy w œwiêtym gniewie i oburzeniu, broni¹c wiary, Koœcio³a, Chrystusa, wyruszaj¹ na
"œwiêt¹ wojnê" z ró¿nymi osobami, po-

gl¹dami, obyczajami, pr¹dami i ideami,
zwalczaj¹c je jednak w sposób ca³kowicie niezgodny z duchem Ewangelii.
O ile bowiem s³uszne mo¿e byæ wypowiedzenie siê w danej kwestii i jednoznaczne okreœlenie, czy coœ jest
zgodne z wiar¹ i nauk¹ Bo¿¹, o tyle
wszelkie formy agresywnej konfrontacji, wrogoœci i nienawiœci zaprzeczaj¹
nauce Chrystusa w samej jej istocie.
Si³¹, krzykiem i wygra¿aniem piêœci¹
nikt nikogo nie nawróci. I nie tak przecie¿ postêpowa³ Jezus - On szed³ do
ka¿dego cz³owieka z darem Bo¿ej mi³oœci, mi³oœci¹ i ³agodnoœci¹ nawracaj¹c nawet najwiêkszych grzeszników.
Bez w¹tpienia promowanie wartoœci

chrzeœcijañskich i obrona prawdy
Ewangelii nie nale¿¹ do zadañ ³atwych.
Nieraz doznaæ mo¿emy uczucia bezsilnoœci, tego, ¿e to w³aœnie ewangeliczna ³agodnoœæ skazuje nasze wysi³ki
na niepowodzenie, a nasz g³os jest zbyt
cichy, by przebiæ siê przez zgie³k œwiata. Natomiast próba odpowiadania mi³oœci¹ na wszechobecn¹ nienawiœæ
wydaje siê czystym szaleñstwem
i wrêcz proszeniem siê, by œwiat nas
rozdepta³. Jak¿e bardzo nieraz
chcielibyœmy "œwiêtej wojny",
w której rozgromilibyœmy wrogów i odnieœli spektakularne
zwyciêstwo w imiê Chrystusa.
Jednak nie têdy droga. Przecie¿
"wojna œwiêta to te¿ wojna; dlatego w³aœnie nie powinno byæ
œwiêtych wojen", jak pisa³
Umberto Eco. Nie mo¿na
w imiê Chrystusa nienawidziæ,
pa³aæ chêci¹ odwetu i zemsty;
nie mo¿na w imiê Chrystusa
chcieæ kogoœ niszczyæ. W imiê
Chrystusa mo¿na tylko nieœæ
mi³oœæ, bo Chrystus jest mi³oœci¹ i jedynie Jego mi³oœci¹ mo¿na zwyciê¿yæ. Wszystko, co mi³oœci¹ nie jest, nie jest Bo¿e.
Odpowiadaj¹c na z³o z³em, pomna¿amy w œwiecie z³o.
"IdŸcie, oto was posy³am jak
owce miêdzy wilki. Nie noœcie
z sob¹ trzosa ani torby, ani sanda³ów" - mówi Jezus. Posy³am mi³oœæ
i ³agodnoœæ, pokorê i cichoœæ przeciwko nienawiœci, agresji, pysze i zgie³kowi œwiata. Dobro przeciwko z³u. Posy³am was bezbronnych wed³ug miary
tego œwiata - waszym jedynym orê¿em
ma byæ Bo¿a mi³oœæ i Bo¿y pokój. Nie
na sposób tego œwiata bowiem macie
walczyæ i zwyciê¿aæ.
Jezus daje w dzisiejszej Ewangelii wyraŸn¹ wskazówkê: "Gdy do jakiego
domu wejdziecie, najpierw mówcie:
'Pokój temu domowi' ". Nieœæ Chrystusa i g³osiæ Jego naukê to przynosiæ
ludziom mi³oœæ i pokój.
mp
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Ksiega Jonasza
Ksiêga Jonasza - 39 w kolejnoœci
ksiêga Starego Testamentu - zawiera zwarty opis poczynañ proroka
Jonasza - mo¿na by powiedzieæ, opowiadanie o jego "przygodzie z Bogiem"...
Kto i kiedy?
Autorstwo ksiêgi nie jest do koñca znane. Wiadomo, ¿e nie jest to dzie³o samego Jonasza, a tekst ksiêgi, pochodz¹cy z dawnych podañ, zosta³ spisany w czasach po
niewoli babiloñskiej, miêdzy 538
a 200 r. p.n.e.
Postaæ proroka
Jonasza, g³ównego
bohatera ksiêgi,
mo¿na uto¿samiaæ
z prorokiem Jonaszem z Gat haChefer, ¿yj¹cym
w czasach króla
izraelskiego Jeroboana II (782 753 r. p.n.e.).
Prorok niepokorny i ryba
W ksiêdze tej nie znajdziemy - jak
w innych ksiêgach prorockich - mów,
upomnieñ czy wyroczni. Jej treœæ to
opowieœæ o proroku, który zmaga siê
z Bogiem, a konkretnie z powierzon¹
mu przez Boga misj¹ prorock¹. Na s³owa Pana: "Wstañ, idŸ do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij j¹ (...)" Jonasz ucieka, wsiada na okrêt i wydaje
mu siê, ¿e odp³ywaj¹c na drugi kraniec œwiata bêdzie daleko od Pana. Bóg
jednak zsy³a na morze gwa³towny
wiatr, tak ¿e okrêtowi, na którym schroni³ siê niepokorny prorok, grozi katastrofa. Towarzysze podró¿y domyœlaj¹
siê co - a raczej kto - jest przyczyn¹
ich dramatycznej sytuacji, sam Jonasz
zreszt¹ przyznaje: "WeŸcie mnie i rzuæStrona 4

cie w morze, a przestan¹ siê burzyæ
wody przeciw wam, poniewa¿ wiem,
¿e z mojego powodu tak wielka burza
powsta³a przeciw wam". Tak te¿ siê
sta³o - morze uspokoi³o siê, gdy tylko
Jonasz znalaz³ siê za burt¹. Jednak Pan,
który upatrzy³ go sobie na narzêdzie,
nie pozwala, by zginê³o ono bezu¿ytecznie. Zsy³a wielk¹ rybê, która po³yka proroka, a po trzech dniach i trzech
nocach - w czasie których Jonasz modli siê, dziêkuje za ocalenie i z pokor¹

przyznaje: "Spe³niê to, co œlubowa³em"
- wyrzuca Jonasza bezpiecznie na l¹d.
Na ponowny apel Boga: "Wstañ, idŸ
do Niniwy..." Jonasz ju¿ siê nie buntuje. Idzie zgodnie z wol¹ Bo¿¹ i g³osi
mieszkañcom Niniwy, ¿e jeœli siê nie
nawróc¹, ich miasto zostanie zburzone. S³owa proroka okazuj¹ siê niezwykle skuteczne - pocz¹wszy od króla,
wszyscy w mieœcie nawracaj¹ siê i pokutuj¹, co podoba siê Panu, który postanawia ocaliæ ich od zag³ady.

wyrzuty, ¿e ulitowa³ siê nad Niniw¹.
Miast cieszyæ siê dobrem, jakie Bóg
uczyni³ innym, okazanym mi³osierdziem
lub choæby - po ludzku patrz¹c - skutecznoœci¹ swojej w³asnej misji, swojego s³owa, obra¿a siê i opuszcza miasto. Siada przed sza³asem i pragnie
umrzeæ.
Bóg jednak - po raz kolejny - zamiast
rozgniewaæ siê na niepokornego proroka, który wci¹¿ stwarza problemy,
wchodzi z nim w dialog ("Czy uwa¿asz,
¿e s³usznie jesteœ oburzony?")... i postanawia go "wychowaæ".
By "uj¹æ Jonaszowi
goryczy" sprawia, ¿e
nad siedz¹cym prorokiem wyrasta krzew
rycynusowy, daj¹cy
przyjemny cieñ.
A gdy Jonasz cieszy
siê z takiego mi³ego
daru-niespodzianki,
Bóg zsy³a robaczka,
który niszczy krzew.
Jonasz gniewa siê,
jest rozczarowany
i mówi: "Lepiej dla mnie umrzeæ, ani¿eli ¿yæ". A Bóg? Cierpliwie pyta: "Czy
s³usznie siê oburzasz z powodu tego
krzewu?". I nawet krn¹brna odpowiedŸ proroka: "S³usznie gniewam siê
œmiertelnie" nie wzbudza w Nim gniewu. Poucza Jonasza, t³umacz¹c swój
"eksperyment dydaktyczny": "Tobie ¿al
krzewu, którego nie uprawia³eœ i nie
wyhodowa³eœ, który w nocy wyrós³
i w nocy zgin¹³. A czy¿ Ja nie powinienem mieæ litoœci nad Niniw¹ (...)?"

"Grunt to bunt" i jaka z tego nauka
Wydawa³oby siê, ¿e tu powinien nast¹piæ "happy end", ale nie z barwn¹
postaci¹ proroka Jonasza! Ten bowiem
oburza siê ³askawoœci¹ Pana, czyni Mu

Lekcja dla nas
Czego nas uczy opowieœæ o Jonaszu?
Wa¿na jest nauka o wype³nianiu woli
Bo¿ej. Czêsto zachowujemy siê jak
bohater ksiêgi - usi³ujemy uciec, schowaæ siê przed Bogiem, podobnie jak
Ewangelista lipiec 2013

Jonasz naiwnie myœlimy, ¿e gdy siê
ukryjemy, Bóg nas nie znajdzie, zapomni, zmieni zdanie. Tymczasem Bóg
"œciga" cz³owieka ze swoim planem
nawet w morskich g³êbinach, nie zapomina o nim nawet w czeluœciach rybiego ¿o³¹dka... Gdy upatrzy sobie
kogoœ, potrafi byæ bezwzglêdnie konsekwentny, ale i troszczy siê, w najbardziej zaskakuj¹cy sposób ratuj¹c
z opresji.
Ciekawe jest te¿ to, ¿e Bóg wybiera
sobie ró¿ne narzêdzia, nie zawsze nieskazitelne, grzeczne i pobo¿ne... Zachowanie krn¹brnego Jonasza nie ma
wiele wspólnego z naszym wyobra¿eniem proroka - rozmodlonego, natchnionego, pos³usznego Bogu. Ale takiego w³aœnie Jonasza wybiera Pan,
"nie tak bowiem widzi Bóg, jak cz³owiek".
Wa¿ne te¿ - co widzimy w postawie
Jonasza - by mieæ tê odwagê i rozmawiaæ z Bogiem, niezale¿nie czy podoba nam siê Jego wola, czy nie. Nawet

obra¿ony Jonasz nie przestaje mówiæ
do Boga - choæby o swoim niezadowoleniu. Jak widaæ Bóg wchodzi
w dialog, tak¿e ten trudny, z "buntownikami". Nie ma ¿alu, ale t³umaczy
i - z m¹droœci¹ cierpliwego Ojca - wychowuje.
Znak Jonasza
Wiele odniesieñ do historii proroka
znajdziemy w Nowym Testamencie.
Jezus podaje Niniwê jako przyk³ad
nawrócenia (Mt 12, 41, £k 11, 32).
Natomiast cud Jonasza - fakt, ¿e trzy
dni i trzy noce przebywa³ we wnêtrzu
ryby - nawi¹zuje do zmartwychwstania Jezusa ("Plemiê przewrotne i wiaro³omne ¿¹da znaku, ale ¿aden znak nie
bêdzie mu dany, prócz znaku proroka
Jonasza. Albowiem jak Jonasz by³ trzy
dni i trzy noce we wnêtrznoœciach wielkiej ryby, tak Syn Cz³owieczy bêdzie
trzy dni i trzy noce w ³onie ziemi. Ludzie z Niniwy powstan¹ na s¹dzie przeciw temu plemieniu i potêpi¹ je; ponie-

wa¿ oni wskutek nawo³ywania Jonasza siê nawrócili, a oto tu jest coœ wiêcej ni¿ Jonasz" - Mt 12, 39 - 41)
Ciekawostki biologiczne
Uczeni spieraj¹ siê, jaki gatunek ryby
móg³ po³kn¹æ Jonasza. Z ksiêgi wiemy
tylko, ¿e by³a to "wielka ryba". Snuto
domys³y, ¿e mo¿e byæ to pewien gatunek rekina (prawdopodobnie ¿ar³acz
bia³y, zwany te¿ rekinem ludojadem).
W niektórych t³umaczeniach w roli
"wielkiej ryby" pojawia³ siê wieloryb
(który nie jest ryb¹, a morskim ssakiem!).
Z kolei krzew rycynusowy, pod którym odpoczywa³ Jonasz, a który póŸniej zosta³ zniszczony przez robaczka,
to popularna w krajach Bliskiego
Wschodu roœlina, zwana przez Egipcjan "kiki". Ma szerokie liœcie, dorasta
do 1-4 m wysokoœci. Ciekawostk¹
jest, ¿e zraniona bardzo szybko wiêdnie i usycha.
J.P.

Czas na wakacje! (cz. 1)
Co ciekawego mo¿na robiæ w wakacje? Wiele osób chce spêdzaæ urlop
za granic¹, wyje¿d¿aj¹c do znajomych, rodziny, nad ciep³e
morze czy w wysokie
góry. Egipt, Grecja, W³ochy, Hiszpania, albo dalej - Brazylia, Karaiby,
Chiny - to wszystko piêkne miejsca, ale czy naprawdê trzeba jechaæ na
koniec œwiata, ¿eby zobaczyæ coœ ciekawego?
Mo¿e najpierw warto poznaæ swój w³asny kraj?
Polska ma wiele do zaoferowania. Ka¿dy znajdzie tu coœ dla siebie:
morze, góry, jeziora,
lasy. Nie trzeba daleko jechaæ. W samej Wielkopolsce, w zaciszu pól, ³¹k
Ewangelista lipiec 2013

i lasów kryj¹ siê zamki, pa³acyki,
dworki i koœcio³y - pere³ki polskiej
architektury, budowane kilkaset lat

temu, w wiêkszoœci zamienione
w muzea, hotele, albo restauracje.

Zamek w Go³uchowie
Zosta³ wybudowany w wczesnym renesansie (w latach 1550-1560 dla Rafa³a Leszczyñskiego - starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego)
z marmuru, pierwotnie w charakterze obronnym. Zamek
ma kilka kondygnacji, jest
zbudowany na planie prostok¹ta z basztami w ka¿dym
z naro¿ników. Od 1951 roku
w zamku mieœci siê oddzia³
Muzeum Narodowego
w Poznaniu z ekspozycj¹ zabytkowych wnêtrz i dzie³
sztuki, m.in. czêœæ zbioru staro¿ytnych waz greckich pozyskanych przez Jana Dzia³yñskiego z wykopalisk w Noli, Capui
i Neapolu (tzw. wazy go³uchowskie),
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zaœ w oficynie dzia³a Muzeum Leœnictwa i restauracja. Go³uchów po³o¿ony
jest 20 km na pn-zach od Kalisza, przy
trasie do Poznania. Do wsi dociera komunikacja autobusowa z Kalisza.
"Na zamku w Go³uchowie umieœci³am zbiór dzie³ sztuki ró¿nego rodzaju, który zbiera³am w d³ugim lat szeregu. ¯yczeniem jest moim, aby te
dzie³a sztuki siê nie rozproszy³y i aby
zbiór ten zachowa³ siê pe³ny i ca³y
po wieczne czasy. Spodziewam siê,
¿e zbiór powy¿szy ogó³owi po¿ytek
przyniesie, wywo³uj¹c i podnosz¹c
upodobania do
sztuki i zmys³ piêkna".
Izabella Dzia³yñska
(Izabella El¿bieta
z Czartoryskich to
polska malarkaamatorka, kolekcjonerka dzie³ sztuki)
Ciekawostki:
Zamek go³uchowski
jest bardzo popularnym planem filmowym. Krêcono tu
miêdzy innymi: Królow¹ Bonê, Rycerzy i Rabusiów, Hrabinê Cosel, Akademiê Pana Kleksa
i ponad 50 innych filmów!
Przed wojn¹ zamek go³uchowski by³
jednym z najwiêkszych muzeów w Europie. Szczególnymi eksponatami by³a
kolekcja waz i naczyñ antycznych z³o¿ona z 259 egzemplarzy, pochodzenia
greckiego, egipskiego, cypryjskiego,
kartagiñskiego i galijskiego. By³ to efekt
pasji kolekcjonerskiej Jana Dzia³yñskiego. Zrabowana przez Niemców
kolekcja zosta³a szczêœliwie odzyskana w 1956 roku, ale w wiêkszoœci pozosta³a w Muzeum Narodowym
w Warszawie. Do Go³uchowa powróci³o niespe³na 60 egzemplarzy. Tak¿e
inne zaginione eksponaty powoli wraStrona 6

caj¹ do zamku. Pracownicy muzeum
œledz¹ bowiem aukcje w Europie
i wy³apuj¹ przedmioty pochodz¹ce
z Go³uchowa.

Ciekawostki:
W roku 1831 na kilka tygodni sierpnia
w dworku zatrzyma³ siê Adam Mickiewicz.

Pa³ac w Œmie³owie
Pa³acyk zosta³ zbudowany w 1797
roku przez wybitnego architekta klasycystycznego Stanis³awa Zawadzkiego. Jest to willa wybudowana na planie prostok¹ta po³¹czona pó³kolistymi
galeriami z oficynami. Ca³y pa³ac
ma plan podkowy o rozpiêtoœci skrzyde³ ok. 43 m. Korpus g³ówny jest po-

Prawdopodobnie to w³aœnie Œmie³ów,
tamtejsi ludzie, zwyczaje, krajobrazy
pól lasów i ³¹k zainspirowa³y Adama
Mickiewicza do napisania póŸniejszej
epopei narodowej - Pana Tadeusza
i prawdopodobnie ju¿ podczas swojego pobytu w Œmie³owie napisa³ kilka
wersów poematu.
Œmie³ów odwiedzili
równie¿ (miêdzy innymi), Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Wojciech
Kossak, Ludwik Puget, Ludomir Ró¿ycki
i W³adys³aw Tatarkiewicz.

przedzony czterokolumnowym portykiem wielkiego porz¹dku. Przez
wszystkie lata swojego istnienia dworek wielokrotnie zmienia³ w³aœcicieli
(Roszkowscy, Radomscy, Gorzeñscy,
Che³kowscy). W 1939 r., po wkroczeniu Niemców do Wielkopolski,
Che³kowscy zostali internowani, a ich
maj¹tek wraz z pa³acem zosta³ zajêty
przez okupanta. Po zakoñczeniu wojny w 1945 roku pa³ac spl¹drowano
i podzielono na mieszkania. Nastêpnie
w budynku mieœci³a siê szko³a, a od
1970 roku zosta³ przejêty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, które
przeprowadzi³o remont pa³acu i otwar³o tu w 1975 roku swój oddzia³ - Muzeum im. Adama Mickiewicza w Œmie³owie.

W muzeum zgromadzone s¹ obrazy, rzeŸby, druki i wyroby rzemieœlnicze zwi¹zane
z Adamem Mickiewiczem. Osobne pokoje
poœwiêcono Panu Tadeuszowi i Dziadom,
odwiedzaj¹cym pa³ac Mickiewiczowi
i Sienkiewiczowi, Józefowi i Marii
Che³kowskich. Do muzeum nale¿y
równie¿ zabytkowy park otaczaj¹cy
pa³ac, wraz z Ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza.
¯yczê udanych wakacji i urlopów!
Zosia Janicka
•ród³a:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Go%C5%82uchowie
http://zamki.res.pl/goluchow.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izabella_Dzia%C5%82y%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Pa%C5%82ac_w_%C5%9Amie%C5%82owie
http://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/
palac-w-smielowie.html
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PROPOZYCJE KULTURALNE

Malarstwo belgijskie XIX i poczatku XX wieku w zbiorach Muzeum
Narodowego w Poznaniu
W Muzeum Narodowym w Poznaniu
do 14 lipca mo¿na ogl¹daæ wystawê
malarstwa belgijskiego. Prezentowane
dzie³a ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu ukazuj¹ rozwój sztuki
belgijskiej od lat 20. XIX wieku do
pocz¹tków XX stulecia. £¹czy ona
bogat¹ przesz³oœæ z oryginaln¹ tradycj¹, odznaczaj¹c¹ siê bogactwem,
si³¹, a tak¿e g³êbokim humanizmem.
Widoczne s¹ wp³ywy zw³aszcza szko³y francuskiej i takich nurtów, jak romantyzm, realizm i impresjonizm.
W prezentowanym zestawie dzie³ odnajdujemy przyk³ady wszystkich kolejnych etapów rozwoju malarstwa belgijskiego w XIX wieku, prowadz¹cych
ostatecznie do wykszta³cenia siê lokalnej odmiany impresjonizmu.
Obejrzeæ
mo¿na
dzie³a wybitnych
belgijskich
artystów.
EugeneJoseph
Verboeckhoven by³
jednym z najbardziej cenionych w Europie malarzy-animalistów epoki romantycznej, a Jakob-Josef Eeckhout
- mistrzem mieszczañskiego portretu z
po³owy XIX wieku. W tym samym
czasie zdoby³a szczególne uznanie sztu-

ka Louisa Gallaita. Nie tylko w Belgii,
ale i w ca³ej Europie sta³ siê on jednym
z g³ównych twórców nowej szko³y malarstwa historycznego, charakteryzuj¹cej siê ciep³¹ kolorystyk¹ i realistycznym ujêciem przedstawieñ.
W drugiej po³owie XIX stulecia
w Belgii szczególnie popularne sta³o siê
tak¿e malarstwo siêgaj¹ce do motywów i tradycji sztuki XVII wieku. Mistrzem tego historyzuj¹cego kierunku
by³ Ferdinand de Braekeleer.
Z kolei obrazy Josepha-Emmanuela
van den Bussche'a s¹ odbiciem silnych
wp³ywów sztuki innego belgijskiego
romantyka Antoine'a Wiertza. G³ównym akcentem wystawy s¹ bez w¹tpienia dzie³a
najwybitniejszych
przedstawicieli belgijskiego impresjonizmu
z prze³omu
XIX i XX
stulecia:
Emile'a
Clausa
i Georgesa
Buysse'a.
Mieszcz¹c siê w ogólnych za³o¿eniach
tego nurtu w malarstwie wypracowali
oni jednak swoje odrêbne style.
Ciekawym polskim akcentem na tej
wystawie jest portret Joachima Lelewela, pêdzla prawdopodobnie

Fransa van den Eyckena.
Wiêkszoœæ prezentowanych na wystawie obrazów pochodzi z kolekcji
dwóch przedstawicieli znanej wielkopolskiej rodziny Raczyñskich: Atanazego i Edwarda Aleksandra (z Rogalina). G³ównie dziêki nim w muzeum
poznañskim znajduje siê obecnie najwiêkszy w Polsce zbiór malarstwa belgijskiego XIX-XX wieku.
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Galeria Malarstwa i RzeŸby
Wystawa "Malarstwo belgijskie XIX i
pocz¹tku XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu"
czynna do 14 lipca 2013

Dawne i obecne spolecznosci strefy Andów
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
zaprasza na wystawê zorganizowan¹
we wspó³pracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, ukazuj¹c¹ dzieje dawnych i obecnych
mieszkañców strefy Andów. Wystawa
przybli¿a historiê i kulturê górskich
obszarów Ameryki Po³udniowej, na
Ewangelista lipiec 2013

których niegdyœ rozwija³y siê wielkie
staro¿ytne cywilizacje (z najbardziej
znanym imperium Inków), pokazuje te¿
oddzia³ywanie warunków geograficzno-przyrodniczych na przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ regionu i mieszkaj¹cych
tam ludzi. Wystawa dokumentuje równie¿ niema³y wk³ad polskich badaczy

w poznanie przesz³oœci i zrozumienie
wspó³czesnoœci obszaru andyjskiego.
Czêœæ prezentowanych zabytków nie
by³a dot¹d wystawiana publicznie. Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany, obszerny katalog.
Prezentowane na ekspozycji zbiory
pochodz¹ z Instytutu Archeologii UniStrona 7

wersytet Wroc³awskiego, Muzeum Etnograficznego w Poznaniu (oddzia³ Muzeum Narodowego w Poznaniu), Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
i zbiorów prywatnych. Wiêkszoœæ prezentowanych obiektów pochodzi
z Peru.
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27
Wystawa "Dawne i obecne spo³eczno-

œci strefy Andów"
18 maja - 19 sierpnia 2013 r.
Godziny otwarcia:
(sezon wakacyjny: 1 lipca - 31 sierpnia)
poniedzia³ek zamkniête
wtorek - czwartek 10.00 - 16.00
pi¹tek - 12.00 - 19.00
sobota - 11.00 - 19.00
niedziela - 12.00 - 17.00

Z ZYCIA PARAFII
Przypominamy, ¿e w lipcu i sierpniu obowi¹zuje wakacynjy porz¹dek mszy œwiêtych. W niedziele msze œw. odprawiane s¹ o godz. 7.30, 8.45, 10.00, 12.15 i wieczorem o 20.30 (nie ma mszy o 11.15 i 18.30)
Msze œwiête wieczorne w niedziele w s¹siednich parafiach:
os. Lecha (par. Chrystusa Najwy¿szego Kap³ana) godz. 18.00; os. Tysi¹clecia (par. Pierwszych Polskich Mêczenników)
godz. 19.00; os. Czecha (par. œw. Marka Ewangelisty) godz.18.00 i 19.00
Msze œwiête niedzielne w póŸnych godzinach w innych koœcio³ach w Poznaniu:
os. Or³a Bia³ego (par. œw. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty) godz. 20.00; Rynek Wildecki (par. Maryi Królowej) godz. 21.00; oo. dominikanie, al. Niepodleg³oœci (Koœció³ Akademicki Matki Bo¿ej Ró¿añcowej) godz. 21.00
Wszystkim Drogim Czytelnikom ¿yczymy dobrego czasu wakacji - kto ma wakacje ;-) - i urlopów! Oby by³ to czas odpoczynku, z³apania oddechu od codziennoœci, a tak¿e czas bycia z Bogiem i dziêkowania Mu za piekn¹ przyrodê
i - mamy nadziejê - dobr¹ pogodê! :-)
Redakcja
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

ZNALEZIONE W SIECI :-)

www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, 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!
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