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Nie zajmuj pierwszego miejsca
Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby
w szabat spo¿yæ posi³ek, oni Go œledzili.
I opowiedzia³ zaproszonym przypowieœæ, gdy zauwa¿y³, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówi³ do
nich: «Jeœli ciê kto zaprosi na ucztê, nie
zajmuj pierwszego miejsca; by czasem
ktoœ znakomitszy od ciebie nie by³ zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi³, i powie
ci: „Ust¹p temu miejsca”; i musia³byœ
ze wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce.
Lecz gdy bêdziesz zaproszony, idŸ
i usi¹dŸ na ostatnim miejscu. Wtedy
przyjdzie gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej ”; i spotka
ciê zaszczyt wobec wszystkich wspó³-

biesiadników. Ka¿dy bowiem, kto siê
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê
poni¿a, bêdzie wywy¿szony».
Do tego zaœ, który Go zaprosi³, rzek³:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzê,
nie zapraszaj swoich
przyjació³ ani braci,
ani krewnych, ani
zamo¿nych s¹siadów, aby ciê i oni nawzajem nie zaprosili,
i mia³byœ odp³atê.
Lecz kiedy urz¹dzasz
przyjêcie, zaproœ
ubogich, u³omnych,
chromych i niewidomych.
A bêdziesz szczêœliwy, poniewa¿ nie

maj¹ czym tobie siê odwdziêczyæ; odp³atê bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
£k 14, 1. 7-14

Kto pierwszy ten ostatni
Sukces. Osi¹gniêcia. Ci¹g³a rywalizacja, pêd, by innych wyprzedziæ, byæ
lepszym. Wspó³czesny œwiat miar¹
wartoœci cz³owieka zdaje siê czyniæ jego
miejsce w szeregu, wszyscy wiêc za
wszelk¹ cenê staraj¹ siê dobiæ do
pierwszych miejsc. Nieustaj¹cy wyœcig
- ju¿ od najm³odszych lat dzieciom
wpaja siê, ¿e musz¹ odnieœæ sukces,
bo inaczej ich ¿ycie bêdzie stracone,
przegrane; nie bêd¹ siê liczyæ.
Co jest owym sukcesem? To przede
wszystkim byæ lepszym od innych,
a raczej mieæ poczucie, ¿e jest siê lepEwangelista wrzesien 2013

szym, bo jest siê zauwa¿alnym. Niewa¿ne, czy coœ sob¹ reprezentujesz,
coœ rzeczywiœcie wiesz czy umiesz pchaj siê do przodu, do pierwszego
rzêdu. Bo wtedy jesteœ widoczny,
a skoro jesteœ widoczny, skoro widaæ
ciebie, a nie innych, to znaczy, ¿e siê
wyró¿niasz, a wiêc jesteœ lepszy. Walcz
o swoje, zabiegaj o zaszczyty. Tylko
wtedy jesteœ kimœ.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus podaje
zupe³nie inn¹ "receptê na ¿ycie". Oto
widz¹c, jak goœcie u faryzeusza wybieraj¹ sobie pierwsze miejsca przy stole,

opowiada przypowieœæ o uczcie, na
której ten, kto zaj¹³ pierwsze miejsce,
musia³ ust¹piæ znaczniejszemu goœciowi i ze wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce, a ten, który skromnie usiad³ na
miejscu ostatnim, zosta³ zaproszony
przez gospodarza do zajêcia lepszego
miejsca. "Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony".
Jezus przestrzega, by zabieganie
o ziemskie zaszczyty i pozycjê wœród
ludzi nie poch³ania³o ca³ej naszej uwagi i wszystkich starañ. O wiele wa¿Strona 1

EWANGELIARZ

Ewangelia na niedziele 8 wrzesnia
Kto mo¿e byæ uczniem Jezusa
Wielkie t³umy sz³y z Jezusem. On zwróci³ siê i rzek³ do nich: «Jeœli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiœci swego ojca i matki, ¿ony
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie mo¿e byæ moim uczniem. Kto nie nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ moim
uczniem. Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie? Inaczej, gdyby
za³o¿y³ fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy patrz¹c na to zaczêliby drwiæ z niego: „Ten cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³
wykoñczyæ”. Albo który król, maj¹c wyruszyæ, aby stoczyæ bitwê z drugim królem, nie usi¹dzie wpierw i nie rozwa¿y, czy w dziesiêæ
tysiêcy ludzi mo¿e stawiæ czo³o temu, który z dwudziestu tysi¹cami nadci¹ga przeciw niemu? Jeœli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten
jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak wiêc nikt z was, kto nie wyrzeka siê wszystkiego, co posiada, nie mo¿e byæ moim
uczniem».
£k 14, 25-33

Ewangelia na niedziele 15 wrzesnia

Radoœæ anio³ów Bo¿ych
Zbli¿ali siê do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piœmie: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi». Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: «Któ¿ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedn¹ z nich, nie
zostawia dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni i nie idzie za zgubion¹, a¿ j¹ znajdzie? A gdy j¹ znajdzie, bierze z radoœci¹ na ramiona i
wraca do domu; sprasza przyjació³ i s¹siadów i mówi im: „Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³em owcê, która mi zginê³a”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia. Albo jeœli jakaœ kobieta, maj¹c dziesiêæ drachm, zgubi jedn¹ drachmê, czy¿ nie zapala
œwiat³a, nie wymiata domu i nie szuka starannie, a¿ j¹ znajdzie? A znalaz³szy j¹, sprasza przyjació³ki i s¹siadki i mówi: „Cieszcie siê ze mn¹,
bo znalaz³am drachmê, któr¹ zgubi³am”. Tak samo, powiadam wam, radoœæ powstaje u anio³ów Bo¿ych z jednego grzesznika, który siê
nawraca».
£k 15, 1-10

Ewangelia na niedziele 22 wrzesnia

Komu s³u¿ê?
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: «Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest
nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy bêdzie. Jeœli wiêc w zarz¹dzie niegodziw¹ mamon¹ nie okazaliœcie siê wierni, prawdziwe dobro kto
wam powierzy? Jeœli w zarz¹dzie cudzym dobrem nie okazaliœcie siê wierni, kto wam da wasze?
¯aden s³uga nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Gdy¿ albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego mi³owa³; albo z tamtym bêdzie trzyma³, a tym
wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i mamonie”».
£k 16, 10-13

Ewangelia na niedziele 29 wrzesnia

Przepaœæ
Jezus powiedzia³ do faryzeuszów: «¯y³ pewien cz³owiek bogaty, który ubiera³ siê w purpurê i bisior i dzieñ w dzieñ œwietnie siê bawi³. U
bramy jego pa³acu le¿a³ ¿ebrak okryty wrzodami, imieniem £azarz. Pragn¹³ on nasyciæ siê odpadkami ze sto³u bogacza; nadto i psy
przychodzi³y i liza³y jego wrzody. Umar³ ¿ebrak i anio³owie zanieœli go na ³ono Abrahama. Umar³ tak¿e bogacz i zosta³ pogrzebany.
Gdy w Otch³ani, pogr¹¿ony w mêkach, podniós³ oczy, ujrza³ z daleka Abrahama i £azarza na jego ³onie. I zawo³a³: Ojcze Abrahamie, ulituj
siê nade mn¹ i poœlij £azarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i och³odzi mój jêzyk, bo strasznie cierpiê w tym p³omieniu.
Lecz Abraham odrzek³: Wspomnij, synu, ¿e za ¿ycia otrzyma³eœ swoje dobra, a £azarz przeciwnie, niedolê; teraz on tu doznaje pociechy,
a ty mêki cierpisz. A prócz tego miêdzy nami a wami zionie ogromna przepaœæ, tak ¿e nikt, choæby chcia³, st¹d do was przejœæ nie mo¿e ani
stamt¹d do nas siê przedostaæ. Tamten rzek³: Proszê ciê wiêc, ojcze, poœlij go do domu mojego ojca. Mam bowiem piêciu braci: niech ich
przestrze¿e, ¿eby i oni nie przyszli na to miejsce mêki.
Lecz Abraham odpar³: Maj¹ Moj¿esza i Proroków, niech¿e ich s³uchaj¹. Tamten odrzek³: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umar³ych
poszed³ do nich, to siê nawróc¹. Odpowiedzia³ mu: Jeœli Moj¿esza i Proroków nie s³uchaj¹, to choæby kto z umar³ych powsta³, nie
uwierz¹».

Ewangelia na niedziele 6 pazdziernika
S³u¿yæ z pokor¹
Aposto³owie prosili Pana: «Przymnó¿ nam wiary». Pan rzek³: «Gdybyœcie mieli wiarê jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyœcie tej morwie:
„Wyrwij siê z korzeniem i przesadŸ siê w morze”, a by³aby wam pos³uszna. Kto z was, maj¹c s³ugê, który orze lub pasie, powie mu, gdy on
wróci z pola: PójdŸ i si¹dŸ do sto³u? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzê, przepasz siê i us³uguj mi, a¿ zjem i napijê siê, a potem
ty bêdziesz jad³ i pi³? Czy dziêkuje s³udze za to, ¿e wykona³ to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono: S³udzy nieu¿yteczni jesteœmy; wykonaliœmy to, co powinniœmy wykonaæ».
£k 17, 5-10
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niejsza jest troska o dobra wieczne.
Mówi, by zapraszaj¹c na ucztê nie kierowaæ siê chêci¹ zdobycia pozycji spo³ecznej i nie zapraszaæ jedynie przyjació³ i bogatych s¹siadów, ludzi z lepszego towarzystwa, licz¹c, ¿e potem
w rewan¿u i nas zaprosz¹. Nale¿y raczej zaprosiæ ubogich, chorych - oni
wprawdzie nie maj¹ siê czym odwdziêczyæ, ale troska o potrzebuj¹cych zo-

stanie nagrodzona w niebie.
Jakie s¹ nasze relacje z ludŸmi? Komu
jesteœmy sk³onni pomagaæ, z kim utrzymywaæ kontakty? Czy zabiegamy tylko o dobre znajomoœci, takie, które
mog¹ nam przynieœæ jakieœ wymierne
korzyœci? A mo¿e s¹ w naszym otoczeniu osoby, które potrzebuj¹ wsparcia, a którymi nikt siê nie interesuje. S¹
opuszczone, bo znajomoœæ z nimi nic

nikomu specjalnie nie mo¿e daæ - nie
maj¹ ani maj¹tku, ani nie obracaj¹ siê
w towarzystwie, na wejœciu do którego komuœ mo¿e zale¿eæ. Czy potrafimy do nich wyci¹gn¹æ rêkê? Bo przecie¿ nie zawsze chodzi o wsparcie materialne - czasem potrzebne jest po
prostu przyjazne s³owo, uœmiech, chwila zwyczajnej rozmowy.
mp

Byc tam, gdzie jest twoje miejsce
W lipcu goœciliœmy w naszej parafii
ks. Henryka Jêdrzejaka, misjonarza
pracuj¹cego w Kamerunie. O pracy
na misjach i ¿yciu w afrykañskiej
d¿ungli z Ks. Henrykiem rozmawia³a Ma³gorzata Piechorowska

Ludzie nale¿¹ do plemienia Ewondo,
¿yj¹ z rolnictwa - uprawiaj¹ g³ównie
kakao i orzeszki ziemne. Wiêkszoœæ to
katolicy. S¹ sekty, ale u nas szcz¹tkowe, jest trochê protestantów, trochê
Œwiadków Jehowy.

Od jak dawna jest Ksi¹dz na misjach?
Od 23 lat. Obecnie pracujê w parafii
Wom-Yanda w diecezji Kribi, na po³udniu Kamerunu. Jest to moja trzecia
placówka w Kamerunie. Na pocz¹tku
by³em u ks. Alojzego Mazura, jako
wikariusz, potem na placówce YamWende, przez piêæ lat, i teraz w tej
parafii, 15 lat.
Sk¹d decyzja o wyjeŸdzie na misje?
Takie powo³anie, pragnienie… Zrodzi³o
siê ono w seminarium - gdyby wczeœniej, pewnie poszed³bym do seminarium ksiê¿y werbistów, od razu z myœl¹
o misjach. Bo wa¿ne, by byæ tam, gdzie
kieruje nas pragnienie, by ¿yæ zgodnie
z tym pragnieniem, z tym, co siê kocha.

Ile jest osób na placówce - jest
ksi¹dz sam, czy s¹ inni ksiê¿a?
Jestem sam, nawet nie ma takiej potrzeby, ¿eby by³o wiêcej ksiê¿y, to jest
ma³a parafia. Generalnie biskup nawet
stosunkowo ma³e parafie dzieli na
mniejsze, i tworzy nowe parafie. Nie
ma ksiê¿y, ¿eby je obsadziæ, wiêc jeden ksi¹dz zostaje administratorem
dwóch-trzech parafii. Mo¿e to jest tak,
¿e im diecezja ma wiêcej parafii, tym
lepiej to wygl¹da w Watykanie, a mo¿e
bierze siê to trochê z tego, ¿e biskup
czêsto spotyka siê z elitami, z ludŸmi,
którzy maj¹ mo¿na powiedzieæ lepsz¹
pozycjê spo³eczn¹, i którzy mówi¹:
ksiê¿e biskupie, my we wiosce chcemy mieæ parafiê. I wtedy biskup ju¿ jest
przekonany, ¿e tam powinna byæ parafia.

Ksiêdza obecna parafia…
Parafia Wom-Yanda, której jestem
proboszczem, jest nowo utworzon¹
parafi¹ w afrykañskiej d¿ungli. Nie
dotar³a tu jeszcze za bardzo cywilizacja - nie ma elektrycznoœci czy dobrych
dróg. Obszarowo jest niewielka: kilkanaœcie kilometrów w jedn¹, w drug¹
stronê. Nie ma tu miast, to s¹ wioski.

¯ycie Koœcio³a w Kamerunie - z jakimi problemami spotyka siê misjonarz?
Czego np. brakuje tak od strony duszpasterskiej - nie ma ani ze strony biskupa, ani ze strony episkopatu kameruñskiego listów duszpasterskich.
W Polsce, jak s¹ konferencje episkopatu, to wtedy ludzie mog¹ siê dowie-
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dzieæ, jaki jest g³os Koœcio³a w wa¿nych sprawach - s¹ komunikaty, listy
pasterskie, omawiaj¹ce konkretne bie¿¹ce tematy, a w Kamerunie s¹ pal¹ce
problemy, które nie s¹ poruszane przez
biskupów. O ile poszczególny proboszcz, ksi¹dz nie poruszy tego problemu, to wtedy ludzie nie wiedz¹
w zasadzie, jakie jest stanowisko Koœcio³a.
Jest np. problem rozwijaj¹cych siê sekt.
Ja k³adê du¿y nacisk na to, ¿e wst¹pienie do sekty to jest jednak apostazja. Na pocz¹tku chrzeœcijañstwa powrót na ³ono Koœcio³a musia³y poprzedziæ dwa lata pokuty, zakoñczone publicznym wyznaniem wiary. Jeœli ja to
Strona 3

wprowadzam, to wielu chrzeœcijan
myœli, ¿e to jest taki sposób ich udrêczenia czy poni¿enia. Odbieraj¹ to
w ten sposób, bo inni ksiê¿a tego nie
robi¹, a biskup nic na ten temat nie
mówi. I nieraz bywa tak - w³aœnie przyk³ad z mojej parafii - ¿e ludzie wst¹pili
do sekty, mieli i swojego ksiêdza,
w sutannie chodzi³ - bo to jest tak, ¿e
jak ktoœ nie ma prawdy w sercu, to
tymi elementami zewnêtrznymi stara siê
nadrobiæ - i po jakimœ czasie ta sekta
siê rozpad³a. Ja mówiê: najpierw pokuta, a potem wyznanie wiary. Ale oni
nie. I biskup stworzy³ im parafiê, now¹.
Problem tu polega na tym, ¿e ci ludzie,
którzy odeszli od Koœcio³a, zaczêli korzystaæ z sakramentów, a sakramenty
s¹ dla Koœcio³a rzymskokatolickiego,
czyli najpierw trzeba byæ w Koœciele,
¿eby korzystaæ z sakramentów. A skoro oni odeszli w sposób oficjalny, to
równie¿ w sposób oficjalny musz¹
wróciæ. A tutaj po prostu zaczêliœmy
jako Koœció³ udzielaæ sakramentów
ludziom, którzy odeszli. Problem moralny: ja nie mam w³adzy, w parafii bym
na to nie pozwoli³, a biskup na to patrzy inaczej. Taki problem m³odego
jeszcze Koœcio³a. Nastêpnie - kwestia
synkretyzmu, nalecia³oœci ich kultury
pogañskiej, czyli z jednej strony praktykuj¹ chrzeœcijañstwo, ale z drugiej
strony te¿ te praktyki pogañskie. Ja siê
temu sprzeciwiam i wtedy czêsto jestem postrzegany jako ten, który nie
chce uszanowaæ ich tradycji. I tu te¿
jest potrzebny g³os biskupa czy episkopatu o tym, ¿e jeœli przyj¹³eœ wiarê
w Jezusa Chrystusa, zaufaj Mu do koñca.
Duszpasterska codziennoœæ…?
Takim wielkim wyzwaniem jest np. problem rodziny. Nie ma rodziny, dzieci
s¹ porozrzucane, jedno dziecko u wuja
mieszka, drugie u cioci, a tu znowu od
cioci mieszka… czyli nie ma takiego
uk³adu, czy te¿ jest to bardzo rzadkie,
¿e jest m¹¿, ¿ona, wychowuj¹cy dzieci. Poza tym bardzo czêsto nie ma te¿
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œlubów - 95% zwi¹zków w mojej parafii ¿yje bez œlubu. Wynika to z tego,
¿e zgodnie z tradycj¹ ch³opak za
dziewczynê musi "zap³aciæ", a stawki
s¹ takie wysokie, ¿e ch³opaka nie staæ
na to. I rozpoczynaj¹ wspólne ¿ycie,
on obiecuje, ¿e póŸniej ten podatek
zap³aci rodzinie panny m³odej, ale potem jak siê przyzwyczaj¹, i jeszcze
uœwiadomi¹, ¿e mo¿na ³atwiej zmieniæ
partnerkê, ³atwiej u³o¿yæ ¿ycie nie bêd¹c zwi¹zanym… Jednak ma³¿eñstwo
zobowi¹zuje: z tob¹, tylko z tob¹, wiernoœæ…
Wydawa³oby siê, ¿e w Afryce pozycja rodziny jest mocna…
Owszem, ale tu jest kwestia innego
modelu rodziny - rodziny rozszerzonej.
Na pocz¹tku nie rozumia³em dlaczego
dziecko na wszystkie ciocie mówi
"mama", na wszystkich wujków "tata",
ale tam nie ma takiego znaczenia, kto
jest ojcem i mam¹ biologiczn¹, bo podstaw¹ jest szersze pokrewieñstwo.
Bracia ojca s¹ dla dziecka równie wa¿ni, jak rodzony ojciec, siostry matki jak matka itd. A poza tym np. u mnie
nie ma ¿adnej szko³y œredniej czy zawodowej, wiêc dziecko po 6 latach
szko³y podstawowej idzie mieszkaæ do
cioci, bo tam w mieœcie ma mo¿liwoœæ
uczêszczania do szko³y, a znowu mniejsze dzieci od cioci przychodz¹ tutaj, tak
siê wymieniaj¹, ¿eby mog³y chodziæ do
szko³y podstawowej.
Dzieñ pracy misjonarza…
Ka¿dy wygl¹da inaczej, wszystko
zale¿y od sytuacji - np. spadnie deszcz,
chcê gdzieœ jechaæ i ju¿ nie mogê, czy
nieraz wracam, myœlê, ¿e dojadê
do misji i nie mogê, dlatego ¿e drogi
s¹ nieprzejezdne - wystarcz¹ mostki
pozarywane, ale te¿ beznadziejne s¹
same drogi, pod³o¿e gliniane, teren pagórkowaty; woda, wielkie ulewy wy¿³abiaj¹ szerokie rowy, z których na
rozmiêkczonej glinie nie sposób wyjechaæ.
A tak normalnie: msze we wioskach,

odwiedziny chorych. Chorzy siê bardzo ciesz¹, czekaj¹. Nieraz jak siê
przywiezie im trochê myd³a, nafty do
lamp, to jest dla nich czymœ niesamowitym - taka pomoc prawie symboliczna, a sprawiaj¹ca du¿o radoœci.
W ogóle ludzie s¹ tam bardzo radoœni,
¿yczliwi.
Jak wygl¹da zaanga¿owanie ludzi
w parafiê?
Ludzie bardzo chêtne siê anga¿uj¹, tego
nie mo¿na powiedzieæ, i jeœli chodzi
o liturgiê, i jeœli chodzi o pracê. Przychodz¹ do pracy, pomagaj¹, jakieœ
naprawy. D¿ungla bardzo szybko roœnie i jak nie chcemy, ¿eby chwasty
wszystko zaros³y, to jest konieczna ta
pomoc. Bo finansowo nie mog¹ wesprzeæ - nie ma tam ludzi, którzy mieliby pensjê, którzy zarabialiby pieni¹dze
i mogli mieæ sta³y dochód. To, co maj¹
z plantacji, to bardzo niewiele - dzieci,
szko³a - nie zawsze wystarcza.
W³aœnie dlatego takim problemem jest
nauka dzieci, bo za szko³ê trzeba p³aciæ. Wielu rodziców nie staæ, by pos³aæ dzieci do szko³y, chocia¿ dzieci
bardzo by siê chcia³y uczyæ.
Podobnie trzeba p³aciæ za lekarza - nie
ma ubezpieczenia. Jeœli przyjdzie choroba, jakaœ operacja, to wtedy takim
ubezpieczeniem jest rodzina - im rodzina jest wiêksza, tym wiêcej dzieci
mo¿e pomóc mamie czy tacie, jeœli zachoruje. Oni wtedy s¹ solidarni, sk³adaj¹ siê i maj¹ taki ma³y bud¿et rodzinny na leczenie chorego.
A ju¿ finansowa tragedia jest, jeœli nast¹pi jakiœ pogrzeb. Bo wówczas ca³a
rodzina siê zje¿d¿a, trzeba ich nie tylko ugoœciæ, ale w ich zwyczaju trzeba
daæ im jeszcze pieni¹dze na powrót,
czyli tak d³ugo bêd¹ siedzieæ u ciebie
w domu, a¿ im nie zap³acisz drogi powrotnej. Wtedy ostatnie pieni¹dze, co
siê ma, trzeba wy³o¿yæ, ¿eby siê po
prostu ich pozbyæ.
Wynika z tego, ¿e wioski w d¿ungli
nie s¹ ca³kowicie odciête od œwiaEwangelista wrzesien 2013

ta. Jest jakaœ komunikacja, obieg
informacji…
Nadal w u¿yciu s¹ tamtamy - za ich
pomoc¹ mo¿na pewne informacje
przekazaæ s¹siednim wioskom. Ale jest
te¿ komunikacja, normalny transport wo¿¹ ludzi i towary. Takie samochodziki, coœ jak u nas by³a nysa, je¿d¿¹
do d¿ungli. Wówczas mo¿na napisaæ
list i prosiæ, ¿eby podaæ w tej a tej wiosce. Transport nie jest wprawdzie re-

gularny, no i to s¹ samochody bez napêdu na cztery ko³a, ale jeœli jedzie
zwykle z czternastu ludzi, to w razie
czego jest obowi¹zkowo: wychodziæ
z samochodu, popychamy; pod górkê
nie mo¿na podjechaæ - wysiadamy
i pchamy.
Praca na misji to ciê¿ka s³u¿ba…?
Ja dziêkujê za te lata, które Pan Bóg
pozwoli³ mi tam spêdziæ. To s¹ najlep-

sze lata mojego ¿ycia. Bo jak powiedzia³em na pocz¹tku, wa¿ne, ¿eby ka¿dy by³ tam, gdzie jest jego miejsce.
Robi³ to, co kocha. Dopóki Pan
Bóg da zdrowie i si³y, to chcê pracowaæ.
Niektórzy mi stawiaj¹ pytanie kiedy
wrócê, kiedy emerytura… ja nie myœlê tymi kategoriami, ja ufam Panu
Bogu, ¿e jakoœ to rozwi¹¿e - dopóki
mam zdrowie i si³y - pracujê. Amen.

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Nahuma
Autor
Nahum jest kolejnym z dwunastu "proroków mniejszych". Imiê Proroka stanowi skrót z Nechemiah (Jahwe pociesza). Do imienia do³¹czono przydomek ha-Elkoszi ("pochodz¹cy z Elkosz") - miejscowoœæ ta dotychczas nie
zosta³a zidentyfikowana. Prorok ¿y³
i dzia³a³ u schy³ku istnienia pañstwa asyryjskiego, miêdzy rokiem 663 p.n.e.
(zdobycie Teb - w ksiêdze nazywane
No-Amon - przez Assurbanipala),
a upadkiem Niniwy w 612 r. p.n.e.
(Prorok zapowiada jej upadek na wzór
upadku Teb).
Ksiêga
Napisana przez Nahuma ksiêga jest
jedn¹ z krótszych w Piœmie Œwiêtym ma tylko 3 rozdzia³y. Najprawdopodobniej zosta³a spisana nied³ugo przed
upadkiem
Niniwy.
T³em historycznym
ksiêgi jest
podbój asyryjski - wiele ludów,
w tym Izrael,
znalaz³o siê
pod asyryjskim panowaniem
Ewangelista wrzesien 2013

i by³o traktowanych w sposób
okrutny. G³ównym tematem
Ksiêgi jest w³aœnie zapowiedŸ
upadku Niniwy, jako kary za z³o
wyrz¹dzone innym krajom,
w tym zw³aszcza Izraelowi.
Na pocz¹tku Ksiêgi jest hymn
na czeœæ Boga, mówi¹cy o Jego
mocy i opiece nad Izraelem.
PóŸniej nastêpuje zapowiedŸ
upadku Niniwy, jako pocieszenie dla podbitych narodów,
a zw³aszcza Narodu Wybranego.
Wiêkszoœæ Ksiêgi stanowi w³aœnie opis
tego upadku. G³ówna myœl teologiczna koncentruje siê na Bo¿ej pomœcie
nad okrutnym ludem asyryjskim. Ksiêgê mo¿emy traktowaæ jako ostrze¿enie dla nas, ¿e je¿eli bêdziemy prowadzili grzeszne ¿ycie, Bóg prêdzej czy
póŸniej nas ukarze.

Utwór Nahuma ma charakter poetycki, a rozdzia³ pierwszy ró¿ni siê literacko od dwóch pozosta³ych - jest bardziej uniwersalny, bez wskazania konkretnego narodu czy miasta: mo¿e siê
odnosiæ do ka¿dego, kto walczy³ z Izraelem. Rozdzia³ drugi i trzeci odnosi siê
ju¿ wyraŸnie do Niniwy i Asyrii.
Styl literacki ksiêgi jest niezwykle wytworny, cechuje siê barwnym stylem,
krótkimi, ale dramatycznymi zdaniami,
bezkompromisowymi i efektownymi
wypowiedziami.
Ciekawostk¹ odnoœnie Ksiêgi mo¿e
byæ to, ¿e pocz¹tek drugiego rozdzia³u: "Oto na górach stopy zwiastuna
og³aszaj¹cego pokój" by³ najprawdopodobniej inspiracj¹ dla oazowej piosenki "Zwiastunom z Gór", bardzo lubianej przez b³ogos³awionego Jana
Paw³a II.
Miko³aj B³ajek
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Internet w sluzbie Kosciolowi
WWW, blog, facebook, gmail, google
to nie s¹ skróty obce Panu Bogu. On
chce, abyœmy wykorzystywali je
wszystkie w s³u¿bie wspólnoty Koœcio³a.
Pierwsze skojarzenie ze s³owem "Internet" bywa w wielu przypadkach negatywne. Najczêœciej kojarzy siê
z wieloma niepokoj¹cymi zjawiskami
i zagro¿eniami, jakie niesie on ze sob¹.
Wbrew pozorom mo¿emy jednak
i powinniœmy u¿ywaæ Internetu do dobrych celów, jak np. dzielenie siê swoj¹
wiar¹. Bóg szuka drogi
dojœcia do serca ka¿dego cz³owieka, a obecnie
wielu ludzi aktywnie korzysta z Internetu nawet
przez kilka godzin dziennie. Jest to wiêc idealne
miejsce, aby wœród nat³oku informacji spotkaæ
siê z Jezusem i zacz¹æ za
Nim pod¹¿aæ. ¯yjê
Ewangeli¹ na co dzieñ?
¯yjê Ewangeli¹
W pewien jesienny wieczór, ponad dwa lata
temu, w rozmowie ze
znajomymi podjêliœmy
temat refleksji nad Pismem Œwiêtym. Doszliœmy do wniosku, ¿e czasami trudno jest zrozumieæ i przyj¹æ do
serca niektóre fragmenty Ewangelii.
Trudno te¿ zdyscyplinowaæ siê, aby codziennie czytaæ Pismo Œwiête. Tak
Duch Œwiêty zasia³ w moim sercu pomys³ na internetowego bloga (dziennik, forum internetowe) z rozwa¿aniami do codziennej Ewangelii. Od 17 listopada 2011 roku codziennie rano
ukazuje siê osobista refleksja nad
danym fragmentem Ewangelii. Od tego
momentu minê³y ju¿ ponad dwa lata,
a na stronê zagl¹da miesiêcznie ponad
6 tysiêcy osób.
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Dobre s³owa
Pewnego dnia, czytaj¹c "Dzienniczek"
œw. Faustyny Kowalskiej, poczu³am, ¿e
te piêkne s³owa jakby przecieka³y mi
przez palce. Trudno by³o mi zapamiêtaæ jakiœ poruszaj¹cy moje serce cytat, spamiêtaæ trafne, nawet krótkie
zdanie. Tak pojawi³y siê w "Dzienniczku" pierwsze delikatne podkreœlenia
o³ówkiem. Odkry³am jednak, ¿e trudno jest po d³u¿szym czasie odnaleŸæ
jakiœ konkretny fragment ksi¹¿ki. Zamarzy³o mi siê miejsce, gdzie mog³a-

bym wszystkie piêkne cytaty trwale
zapisywaæ, aby szybciej odnaleŸæ dan¹
refleksjê. Duch Œwiêty wskaza³ mi Internet jako oczywiste miejsce, by uporz¹dkowaæ wszystkie myœli. Tak powsta³y "Dobre s³owa", a wiêc strona,
na której zamieszczam codziennie kilka cytatów zaczerpniêtych z nauczania papie¿a, œwiêtych, myœli z prasy
katolickiej i dobrych ksi¹¿ek. Ka¿dy
cytat ukazuje siê w towarzystwie piêknych zdjêæ, których u¿yczaj¹ mi znajomi i przyjaciele. Wszystko zaczê³o siê
ponad pó³tora roku temu i od tego czasu

wiele siê zmieni³o. Pan Jezus mia³ bowiem inne plany dotycz¹ce tej strony
i nie pozwoli³ mi zostawiæ jej tylko dla
siebie. Obecnie na bloga zagl¹da ponad 3 tysi¹ce osób tygodniowo. Nie
oznacza to jednak, ¿e sama nie korzystam z zamieszczonych tam cytatów.
Jako niedawno mianowany katechista,
czêsto wybieram cytaty do prowadzonych katechez dla doros³ych w mojej
obecnej parafii.
Obowi¹zek czy radoœæ?
Pisanie bloga to nie jest jakiœ
przykry obowi¹zek, choæ
wymaga poœwiêcenia czasu,
samodyscypliny i konsekwencji. Jezus daje wiele
radoœci z tego, ¿e ktoœ korzysta z naszych wysi³ków,
¿e to, co robimy, ma sens,
choæ pewnie dopiero
w Niebie zobaczymy prawdziwe owoce naszej pracy.
Obecnie jednak mocno odczuwam sens tego wysi³ku
dla mojej wiary. Codzienne
spisywanie rozwa¿añ nad
S³owem Bo¿ym i dobrych
cytatów wymusza w moim
¿yciu pewne zatrzymanie
i refleksjê nad tym, czy ja
faktycznie ¿yjê tym, co piszê. S¹ to czêsto momenty
stawania w trudnej prawdzie, ale pozwalaj¹ na dalszy rozwój
duchowy.
Serdecznie zapraszam wszystkich do
codziennego odwiedzania blogów
i dzielenia siê swoimi przemyœleniami!
Adresy:
h t t p : / / w w w. d o b r e - s l o w a . p l
https://www.facebook.com/dobreslowa12
h t t p : / / w w w. z y j e e w a n g e l i a . p l
https://www.facebook.com/zyjeewangelia
Joanna Mazur
Ewangelista wrzesien 2013

Magia a religia - ukryte zagrozenie (cz. 1)
Czy dziœ, w XXI wieku, mówienie
o magii nie jest jakimœ anachronizmem?
Ju¿ tylko w bajkach przecie¿ z³a czarownica mo¿e zakl¹æ królewnê w ¿abê,
nikt przy zdrowych zmys³ach nie traktuje czarów powa¿nie. Sprawa, z pozoru tak oczywista, po zastanowieniu
siê ju¿ taka oczywista nie jest. Bo magia to zjawisko du¿o bardziej z³o¿one
ni¿ tradycyjnie, baœniowo rozumiane
czary, i nie zawsze jest tak wyrazista.
A w³aœnie dziœ, w naszym tak racjonalnym œwiecie, gdzie zdawa³oby siê nie
ma dla niej miejsca, zaczyna ona œwiêciæ ponownie
triumfy, i niema³a w tym zas³uga w³aœnie naszego pozornego racjonalizmu.
Postêp nauki
i techniki odkrywa przed
nami coraz to
nowe tajemnice
œwiata materii,
nasza wiedza
pozwala nam w coraz wiêkszym stopniu kontrolowaæ go i na niego wp³ywaæ. Jednoczeœnie w sferze duchowej
jesteœmy coraz bardziej zagubieni.
W z³udzeniu, ¿e dziêki wiedzy i technice sami sobie poradzimy, bez Boga,
oddzielamy duchowoœæ od innych
aspektów ¿ycia, spychaj¹c wiarê na
margines naszej egzystencji. W ten sposób tracimy g³êbszy sens naszego istnienia, a powsta³¹ pustkê próbujemy
wype³niæ ró¿nie - tak¿e id¹c drog¹ "na
skróty" i szukaj¹c sensu wœród rozmaitych tzw. alternatywnych duchowoœci,
oferuj¹cych rzekomo lepsze, szybsze
i pewniejsze dotarcie do prawdy,
³atwiejsze od wymagaj¹cej drogi chrzeœcijañskiej. Niektórzy próbuj¹ te¿
³¹czyæ elementy chrzeœcijañskie z przedziwn¹ mieszank¹ filozoficzno-religijn¹
ró¿nego pochodzenia, tworz¹c prywatn¹ "religiê" na miarê w³asnych poEwangelista wrzesien 2013

trzeb. We wszystkim tym pojawia siê
próba traktowania duchowoœci w sposób techniczny, a wtedy w
wiêkszym lub mniejszym
stopniu wkraczamy w dziedzinê magii.
Magia i religia - dwie skrajnie ró¿ne rzeczywistoœci,
z drugiej strony stanowi¹
w pewnym sensie dwa ró¿ne wymiary tej samej rzeczywistoœci: obie, choæ ka¿da inaczej, odnosz¹ siê do œwiata i porz¹dku nadprzyrodzonego. Choæ niektóre teorie naukowe widz¹
w magii ni¿sze,
wczeœniejsze ni¿
religia stadium
rozwojowe ludzkiej umys³owoœci
i kultury, to jednak nie do koñca jest tak, ¿e
tam gdzie pojawia siê religia,
magia zanika. Obie
(nieraz
w sposób zupe³nie niezamierzony) do
pewnego
stopnia siê
przenikaj¹
lub istniej¹
tu¿ obok siebie, oddzielone czasem
bardzo cienk¹ granic¹. Dlatego warto
przyjrzeæ siê sprawie, by unikn¹æ pewnych niebezpieczeñstw i nieraz nawet
nieœwiadomych wypaczeñ, sprawê bowiem trzeba postawiæ jasno: w chrzeœcijañstwie na magiê nie ma miejsca.
Czym wiêc s¹ magia i religia? Religioznawcy, teologowie, etnolodzy ró¿nie

próbuj¹ je definiowaæ, poszukuj¹c wyraŸnych rozró¿nieñ, choæ rozgraniczenie jest p³ynne. I nie chodzi tylko
o podobieñstwa zw³aszcza w sferze
zewnêtrznej,
wizualnej w gestach i
s³owach,
gdzie magia
pos³uguje siê czêsto rekwizytami religii
- ale te¿ przede wszystkim o to, ¿e to
religia nieraz niepostrze¿enie przeradza
siê w magiê, gdy czynnoœciom religijnym zaczyna towarzyszyæ myœlenie magiczne i przydawanie im magicznych
znaczeñ.
Co wiêc je odró¿nia? Najpewniejszym, zasadniczym rozró¿nieniem jest
postawa cz³owieka wobec nadprzyrodzonego. W magii cz³owiek stara siê
na rzeczywistoœci nadprzyrodzonej
wymusiæ jakieœ po¿¹dane dla niego
skutki przy
pomocy
dzia³añ technicznych:
g e s t ó w,
s³ów, zwykle œciœle
okreœlonych. W religii natomiast przyjmuje postawê
odmienn¹, niczego nie
wymusza - prosi, opieraj¹c siê na ufnoœci i zawierzeniu. Osi¹gniête skutki
s¹ efektem nie tyle technicznych dzia³añ cz³owieka, co dzia³aniem mocy
Bo¿ej. Jeœli wiêc w magii cz³owiek ma
np. odzyskaæ zdrowie dziêki wypowiadanym zaklêciom, których s³owa maj¹
bezpoœrednio wp³yn¹æ na rzeczywistoœæ i j¹ zmieniæ, to w religii cz³owiek
Strona 7

odzyskuje zdrowie nie tyle dziêki samym s³owom modlitwy, ile dziêki suwerennej woli Boga. Efekty dzia³añ
magicznych maj¹ byæ niezale¿ne od
wewnêtrznej dyspozycji i przekonañ
cz³owieka, oparte niejako na prawach
technicznych (noszenie amuletu ma
chroniæ przed nieszczêœciem wed³ug

takiej samej technicznej zasady przyczynowo-skutkowej, jak np. ta, ¿e zapalenie siê œwiat³a nastêpuje po naciœniêciu przycisku). Postawie religijnej
towarzyszyæ musi natomiast wiara, zaœ
gwarantem wszystkiego jest sam Bóg.
Magia w ka¿dej postaci jest sprzeczna z postaw¹ chrzeœcijañskiego zawie-

rzenia, ponadto w swym technicznym
podejœciu do duchowoœci jest negacj¹
nale¿nego Bogu szacunku i czci, prób¹
zaw³aszczenia Jego suwerennoœci. Stoj¹c w sprzecznoœci z Bo¿¹ rzeczywistoœci¹ jest tym samym otwarciem siê
na dzia³anie z³ego ducha.
Ma³gorzata Piechorowska

Pielgrzymka - wycieczka sladami sw. Pawla i sw. Jerzego Preca
Od 23 do 30 lipca br. 35-osobowa
grupa z naszej parafii polecia³a na
Maltê, na pielgrzymkê œladami œw.
Paw³a i œw. Jerzego Preki. Pielgrzymka zosta³a zorganizowana dziêki inicjatywie Ksiêdza Proboszcza,
przy wspó³pracy Maltañczyków ze
Stowarzyszenia Doktryny Chrzeœcijañskiej (SDC), mieszkaj¹cych
w parafii.
Przez ca³e siedem dni grupa zwiedza³a miejsca zwi¹zane ze œw. Paw³em,
m.in. grotê pod bazylik¹ œw. Paw³a
w Rabacie, w której mieszka³ Aposto³, koœció³ p.w. Rozbicia Statku œw.
Paw³a, w którym znajduj¹ siê relikwie
Œwiêtego oraz wyspy œw. Paw³a,
gdzie w 60 r. rozbi³ siê statek wioz¹cy œw. Paw³a i œw. £ukasza.
W czasie pielgrzymki grupa odwie-
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dza³a te¿
miejsca
zwi¹zane ze
œw. Jer z y m
Prek¹.
26 lipca
przypad³a 51.
rocznica
œmierci
œw. Jerzego
Preca,
pierwszego
Maltañczyka, który zosta³ œwiêtym,
za³o¿yciela SDC. W tym dniu grupa
uda³a siê do Blata l-Bajda na zwiedzan i e
Domu
Generalnego
SDC
i kaplicy
p w.
NMP
Niep o kalan e j
Obj a wiaj¹cej

Cudowny Medalik. Kaplica po remoncie jako pierwszego pielgrzyma
goœci³a w 2001 r.B³. Jana Paw³a II.
W kaplicy tej jest pochowany œw. Jerzy Preca. Nasza grupa pielgrzymkowa uczestniczy³a tam we Mszy œw.
Trasa pielgrzymki prowadzi³a te¿ do
innych miejsc powi¹zanych z SDC,
m.in. do katolickiego gimnazjum
SDC im. œw Micha³a, domu rekolekcyjnyego Mi³osiernego Samarytanina. Nasza grupa bra³a udzia³ w spotkaniu generalnym cz³onków SDC,
podczas którego Ksi¹dz Proboszcz
wyg³osi³ krótkie przemówienie do
cz³onków SDC zgromadzonych
w domu generalnym. Uczestnicy pielgrzymki odwiedzili te¿ kilka oœrodków SDC na Malcie oraz na drugiej
wyspie archipelagu maltañskiego Gozo.
Ewangelista wrzesien 2013

Poza tym podczas wycieczki by³
czas na zwiedzanie ró¿nych
obiektów kulturanych, historycznych i religijnych na Malcie i na
Gozo. Nasza przewodniczka
bardzo ciekawie i szczegó³owo
opowiada³a o ka¿dym obiekcie.
Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ,
pogoda by³a ca³y czas ³adna,
choæ by³o gor¹co. Mimo to grupa zawsze wyrusza³a z entuzjazmem, zachwycona piêknem
i bogactwem Malty.
Anton Grima

Z ZYCIA PARAFII

Akcja wakacje 2013
Akcja Wakacje 2013 - to kolejne
pólkolonie dla dzieci, zorganizowane w naszej parafii przez Maltañczyków ze Stowarzyszenia Doktryny
Chrzeœcijañskiej (SDC) mieszkaj¹cych w parafii.
Spotkania odbywa³y siê od poniedzia³ku 19 do pi¹tku 23 sierpnia,
w godz. od 16.00 do 19.00 w salce
parafialnej oraz na boisku przy koœciele.

W tym czasie dzieci
uczestniczy³y w specjalnie
przygotowanych zajêciach
teatralnych, konkursach
jêzykowych i plastycznych. Nie brakowa³o tak¿e czasu na wspólnie zabawy.
Codziennie by³o oko³o
20-25 dzieci od czwartej

do szóstej klasy szko³y podstawowej, a tak¿e kilkoro gimnazjalistów,
którzy chêtnie pomagali.
Pólkolonie zakoñczy³y siê w niedzielê
25 sierpnia spektaklem wykonanym
przez dzieci pt. "Wyp³ywamy w rejs".
Serdecznie dziêkujemy wszystkim
uczestnikom!

Ewangelista wrzesien 2013
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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
Piechorowska, Anna Stachowiak, Micha³
Stankiewicz
Wspó³praca: diakon 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.
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Odpust Narodzenia NMPw Tulcach
Wierzyæ z Maryj¹ i Koœcio³em
1 wrzeœnia, niedziela - inauguracja odpustu
2 wrzeœnia - dzieñ modlitw za zmar³ych
3 wrzeœnia- dzieñ chorych i cierpi¹cych
4 wrzeœnia - dzieñ ¯ywego Ró¿añca
5 wrzeœnia - dzieñ powo³anych: kap³anów, misjonarzy,
sióstr i braci zakonnych
6 wrzeœnia - dzieñ Odnowy w Duchu Œwiêtym
7 wrzeœnia - dzieñ Pomocników Matki Koœcio³a i m³odzie¿y
8 wrzeœnia - Wielki Odpust Tulecki:
godz. 7.45, 9.00, 17.00 - msze œw. w koœciele
godz. 10.15 - msza œw. przy o³tarzu polowym
godz. 12.00 - suma opdustowa przy o³tarzu polowym
pod przewodnictwem ks. bpa Zdzis³awa Fortuniaka
szczegó³y na plakatach i na www.tulce.archpoznan.pl
Ewangelista wrzesien 2013

