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Co Bóg zlaczyl...
Nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa
Przyst¹pili do Niego faryzeusze
i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno mê¿owi oddaliæ
¿onê. Odpowiadaj¹c zapyta³ ich: "Co
wam nakaza³ Moj¿esz?" Oni rzekli:
"Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list rozwodowy i oddaliæ". Wówczas Jezus
rzek³ do nich: "Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych napisa³
wam to przykazanie. Lecz na pocz¹tku stworzenia Bóg stworzy³ ich jako
mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuœci
cz³owiek ojca swego i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje
jednym cia³em. A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹-

czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela!"
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedzia³ im: "Kto od-

dala ¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej.
I jeœli ¿ona opuœci swego mê¿a,
a wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo". Przynosili Mu równie¿ dzieci, ¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie
szorstko zabraniali im tego. A Jezus,
widz¹c to, oburzy³ siê i rzek³ do nich:
"Pozwólcie dzieciom przychodziæ do
Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e.
Zaprawdê, powiadam wam: Kto nie
przyjmie królestwa Bo¿ego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego".
I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce
i b³ogos³awi³ je.
Mk 10, 2-16

Milosc w czasach zabawy
Jezus przypomina o nierozerwalnoœci
ma³¿eñstwa. Jednoznacznie podkreœla
tê nierozerwalnoœæ - ma³¿eñstwo jako
zwi¹zek mê¿czyzny i kobiety uœwiêcony przez Boga, poprzez to uœwiêcenie
wykracza niejako poza czysto ludzk¹
rzeczywistoœæ: "co Bóg z³¹czy³, tego
cz³owiek niech nie rozdziela".
Dziœ obserwujemy pewien ogólny kryzys ma³¿eñstwa. Roœnie liczba rozpadów ma³¿eñstw; mo¿na te¿ powiedzieæ
o pewnej "lekkoœci" tych rozpadów,
³atwoœci, z jak¹ ludzie po kilku latach
siê rozstaj¹, czêsto nie podejmuj¹c ¿adnej próby ocalenia zwi¹zku - zwykle
okazuje siê, ¿e w³aœciwie od pocz¹tku
go nie budowali. Roœnie równie¿ liczba par ¿yj¹cych bez sakramentu ma³¿eñstwa - tu mo¿emy obserwowaæ
wrêcz pewn¹ modê na tzw. wolne
zwi¹zki, maj¹c¹ byæ wyrazem nowoczesnego myœlenia i podejœcia do ¿ycia.
Ewangelista 7 pazdziernika 2012

Oczywiœcie uwarunkowania kryzysu
instytucji ma³¿eñstwa s¹ bardzo z³o¿one, ale jedna z przyczyn, w sporej mierze kszta³tuj¹ca sytuacjê, tkwi w pewnym okreœlonym sposobie myœlenia,
wp³ywaj¹cym ogólniej na nasze postawy i relacje miêdzyludzkie. Tym, co
dziœ liczy siê przede wszystkim, jak siê
nas zewsz¹d przekonuje, jest moje w³asne "ja". Najwa¿niejsze, bym to ja odniós³ sukces, rozumiany w ostatecznym
rozrachunku jako dostatnie, wygodne
¿ycie. ¯ycie szczêœliwe - czyli ³atwe i
przyjemne. Sk¹din¹d s³uszne idee wartoœci jednostki, osobistego rozwoju,
troski o zdrowie czy standard ¿ycia s¹
wyolbrzymiane do granic absurdu,
kreuj¹cego skrajnie egoistyczne postawy. Roztacza siê przed nami wizje
szczêœcia pojmowanego g³ównie jako
materialny dobrobyt, po³¹czony z przyjemnoœci¹ i dobr¹ zabaw¹. Zabaw¹ i

rozrywk¹ mo¿e byæ wszystko - i najlepiej ¿eby by³o - od pracy zawodowej, przez robienie zakupów, po stanowi¹ce sens ¿ycia wszelkie formy spêdzania wolnego czasu, bêd¹ce wyrazem samorealizacji. Wed³ug takiego
œwiatopogl¹du wszystko, co robimy a przynajmniej jak najwiêcej z tego, co
robimy - ma nam sprawiaæ wy³¹cznie
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Pierwsze czytanie
Pan Bóg rzek³: «Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam; uczyniê mu zatem odpowiedni¹ dla niego
pomoc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzêta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadzi³ je do mê¿czyzny, aby siê przekonaæ, jak¹ da im nazwê. Ka¿de jednak zwierzê, które okreœli³
mê¿czyzna, otrzyma³o nazwê «istota ¿ywa». I tak mê¿czyzna da³ nazwy wszelkiemu byd³u, ptakom
powietrznym i wszelkiemu zwierzêciu polnemu, ale dla cz³owieka nie znalaz³ odpowiedniej mu
pomocy. Wtedy to Pan sprawi³, ¿e mê¿czyzna pogr¹¿y³ siê w g³êbokim œnie, i gdy spa³, wyj¹³ jedno
z jego ¿eber, a miejsce to zape³ni³ cia³em. Po czym Pan Bóg z ¿ebra, które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³
niewiastê.
Agdy j¹ przyprowadzi³ do mê¿czyzny, mê¿czyzna powiedzia³: «Ta dopiero jest koœci¹ z moich koœci
i cia³em z mego cia³a. Ta bêdzie siê zwa³a niewiast¹, bo ta z mê¿czyzny zosta³a wziêta». Dlatego to
mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym
cia³em.
Rdz 2, 18-24

B ÓG

PYTA NAS

1. Jak wygl¹daj¹ moje relacje z bliskimi?
2. Jak czêsto i o czym z nimi rozmawiam?
3. Czy potrafiê znajdowaæ dla bliskich
czas?

Drugie czytanie

Bracia: Widzimy Jezusa, który ma³o od anio³ów by³ pomniejszony, chwa³¹ i czci¹ ukoronowanego
za cierpienia œmierci, i¿ z ³aski Bo¿ej za wszystkich zazna³ œmierci.
Przysta³o bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do
chwa³y doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonali³ przez cierpienie. Tak bowiem
Chrystus, który uœwiêca, jak ludzie, którzy maj¹ byæ uœwiêceni, z jednego s¹ wszyscy. Z tej to
przyczyny nie wstydzi siê nazwaæ ich braæmi swymi.
Hbr 2, 9-11

Ewangelia na niedziele 14 pazdziernika
Nikt nie opuszcza domu, ¿eby nie otrzyma³ stokroæ wiêcej
Rada dobrowolnego ubóstwa

Gdy Jezus wybiera³ siê w drogê, przybieg³ pewien cz³owiek i upad³szy przed Nim na kolana, pyta³
Go: «Nauczycielu dobry, co mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne?».
Jezus mu rzek³: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: „Nie zabijaj, nie cudzo³ó¿, nie kradnij, nie zeznawaj fa³szywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i
matkê”». On Mu rzek³: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzega³em od mojej m³odoœci». Wtedy
Jezus spojrza³ z mi³oœci¹ na niego i rzek³ mu: «Jednego ci brakuje. IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz,
i rozdaj ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie. Potem przyjdŸ i chodŸ za Mn¹». Lecz on spochmurnia³ na te s³owa i odszed³ zasmucony, mia³ bowiem wiele posiad³oœci. Wówczas Jezus spojrza³
woko³o i rzek³ do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejœæ do królestwa Bo¿ego». Uczniowie zdumieli siê na Jego s³owa, lecz Jezus powtórnie rzek³ im: «Dzieci, jak¿e trudno wejœæ do
królestwa Bo¿ego tym, którzy w dostatkach pok³adaj¹ ufnoœæ. £atwiej jest wielb³¹dowi przejœæ
przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa Bo¿ego».Aoni tym bardziej siê dziwili i mówili
miêdzy sob¹: «Któ¿ wiêc mo¿e siê zbawiæ?». Jezus spojrza³ na nich i rzek³: «U ludzi to niemo¿liwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest mo¿liwe». Wtedy Piotr zacz¹³ mówiæ do Niego: «Oto my
opuœciliœmy wszystko i poszliœmy za Tob¹». Jezus odpowiedzia³: «Zaprawdê powiadam wam: Nikt
nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, ¿eby
nie otrzyma³ stokroæ wiêcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wœród
przeœladowañ, a ¿ycia wiecznego w czasie przysz³ym».
Mk 10, 17-30

„Radoœæ tkwi nie w rzeczach,
ale w g³êbi naszej duszy”
œw. Teresa z Lisieux

Czytania na tydzien

Poniedzia³ek: Ga 1,6-12; £k 10,25-37; Wtorek- wspomnienie b³. Wincentego Kad³ubka, biskupa:
Ga 1,13-24; £k 10,38-42; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie Œwiêtych Mêczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy, albo œw. Jana Leonardiego, prezbitera, albo b³. MariiAngeli Truszkowskiej, dziewicy: Ga 2,1-2.7-14; £k 11,1-4; Czwartek: Ga 3,1-5; £k 11,5-13;Pi¹tek- dzieñ powszedni albo wspomnienie b³. Jana Beyzyma, prezbitera: Ga 3,7-14; £k 11,15-26; Sobota- wspomnienie
œw. Honorata KoŸmiñskiego, prezbitera: Ga 3,22-29; £k 11,27-28; Niedziela: Mdr 7, 7-11; Hbr 4, 1213; Mk 10, 17-30; Poniedzia³ek- wspomnienie œw. Teresy z Ávila, dziewicy i doktora Koœcio³a: Ga
4,22-24.26-27.31-5,1; £k 11,29-32; Wtorek- wspomnienie œw. Jadwigi Œl¹skiej: Ga 5,1-6; £k 11,3741; Œroda- wspomnienie œw. Ignacego Antiocheñskiego, biskupa i mêczennika: Ga 5,18-25; £k
11,42-46; Czwartek- Œwiêto œw. £ukasza Ewangelisty: 2 Tm 4,9-17a; £k 10,1-9; Pi¹tek- wspomnienie b³. Jerzego Popie³uszki, prezbitera i mêczennika: Ef 1,11-14; £k 12,1-7; Sobota- wspomnienie
œw. Jana Kantego: Ef 1,15-23; £k 12,8-12
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przyjemnoœæ, a zabawa staje siê stylem ¿ycia. Maksimum przyjemnoœci,
minimum wysi³ku i obowi¹zków. Idea³
- nie robiê niczego, co mnie nie bawi.
W takim ¿yciu nie ma miejsca dla drugiego cz³owieka. Tu liczy siê tylko moje
"ja" i moje potrzeby. Drugi cz³owiek
mo¿e istnieæ jedynie jako towarzysz
zabawy, a wiêc de facto zostaje sprowadzony do roli dostarczyciela rozrywki lub wrêcz Ÿród³a przyjemnoœci i zabawki. A skoro wa¿na jest przede
wszystkim zabawa, to nie mo¿e byæ
mowy o odpowiedzialnoœci, obowi¹zku, poœwiêceniu, o trosce o drugiego
cz³owieka i jego dobro.
Im bardziej takie wzorce oddzia³uj¹ na
czyjeœ myœlenie i pojmowanie œwiata,
tym bardziej upoœledzone s¹ jego relacje spo³eczne, tym trudniejsze lub wrêcz
niemo¿liwe staje siê budowanie g³êbokich wiêzi z drugim cz³owiekiem. Bo tu
zwi¹zek z drugim cz³owiekiem trwa dopóty, dopóki jest nam ze sob¹ dobrze
- w ka¿dej chwili, gdy pojawi¹ siê trudnoœci, gdy siê sob¹ znudzimy lub zmêczymy, mo¿emy siê po prostu rozstaæ.
Pe³na wolnoœæ rozumiana jako zero zobowi¹zañ i odpowiedzialnoœci. A skoro ka¿da strona stawia na pierwszym
miejscu siebie, swoje dobro i swoje
potrzeby, to kryzys nadchodzi doœæ
szybko.
W niejakiej opozycji do tego rodzaju
wzorców kreowanych przez wspó³czesny œwiat stoj¹ wyniki ró¿nego rodzaju
badañ spo³ecznych, wskazuj¹ce, ¿e dla
wiêkszoœci m³odych ludzi mi³oœæ i rodzina wci¹¿ nale¿¹ do najwiêkszych

wartoœci i wœród planów dotycz¹cych
ich doros³ego ¿ycia w³aœnie za³o¿enie
szczêœliwej rodziny zajmuje wysokie
miejsce. Gdzieœ pomiêdzy tymi têsknotami do ma³¿eñskich i rodzinnych idea³ów a lansowan¹ moda na egoistyczna troskê o siebie le¿y codzienna rzeczywistoœæ…

Trwa³y zwi¹zek mo¿na zbudowaæ jedynie na dojrza³ej mi³oœci, która jest
wzajemnym obdarowywaniem siê dobrem, pragnieniem dobra drugiego
cz³owieka. Jest wspóln¹ radoœci¹, ale
te¿ wspólnym pokonywaniem nieuniknionych trudnoœci. Wzajemn¹ cierpliwoœci¹ i m¹dr¹ wyrozumia³oœci¹. Poœwiêceniem i rezygnacj¹ z siebie w imiê
wspólnego dobra i dobra wspó³ma³¿onka. Jest odpowiedzialn¹ troska o
drugiego cz³owieka, jak równie¿ odpowiedzialnoœci¹ za siebie wobec drugiego cz³owieka. Nie jest drog¹ ³atw¹,

bo codziennoœæ i jej problemy niewiele
maj¹ wspólnego z cukierkowymi bajkami, w których kulminacyjnym punktem wielkiej mi³oœci jest ukwiecona
ró¿ami przepiêkna ceremonia œlubna
z bajecznym weselem i cudownymi
fotografiami, dziêki którym tym
wszystkim mo¿na siê pochwaliæ przed
znajomymi, a potem nastêpuje ju¿ tylko nieustanne "¿yli d³ugo i szczêœliwie".
Zwi¹zek z drugim cz³owiekiem nie jest
nigdy dany raz na zawsze i niezmienny, buduje siê go ca³y czas, ka¿dego
dnia, wœród setek zwyk³ych, codziennych spraw. Umiejêtnie budowany stale dojrzewa i pog³êbia siê, sprawiaj¹c,
¿e dwoje ludzi jest coraz bli¿ej siebie.
Zaniedbany na rzecz realizacji tylko i
wy³¹cznie czy przede wszystkim w³asnych, indywidualnych potrzeb i pragnieñ obumiera, tak ¿e któregoœ dnia
ma³¿onkowie spostrzegaj¹, ¿e w³aœciwie ju¿ nic ich nie ³¹czy oprócz wzajemnych krzywd i wspólnego adresu.
Jak budowaæ dobrze i trwale? Jak mierzyæ siê z nieuchronnymi trudnoœciami, tak by je pokonywaæ, a nie mno¿yæ? Chrystus daje niejako odpowiedŸ
w zdaniu: "Co Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech nie rozdziela". Mi³oœæ jest
darem Bo¿ym, ma³¿eñstwo zawierane
przed Bogiem jest zaproszeniem Boga
do wspólnego ¿ycia ma³¿onków. Bo¿a
mi³oœæ daje wsparcie wzajemnej mi³oœci ma³¿onków, jest jej Ÿród³em,
umacnia w chwilach trudnych. Nie rozwi¹zuje wszystkich problemów cz³owieka, ale daje zawsze cz³owiekowi
si³ê do ich rozwi¹zywania.
mp

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Saduceusze - ugrupowanie religijno-polityczne w judaizmie w II w. p.n.e. - I w. n.e.; stronnictwo zanik³o po
upadku Jerozolimy i zniszczeniu Œwi¹tyni w roku 70. Nazwa wywodzi siê prawdopodobnie od imienia Sadoka,
protoplasty rodu arcykap³añskiego. Stronnictwo skupia³o g³ównie kap³anów i wy¿sze warstwy spo³eczne. Za
autorytet prawno-religijny uwa¿ali Torê (Piêcioksi¹g), a nie inne ksiêgi biblijne; nie uznawali te¿ póŸniejszych
elementów wierzeñ ¿ydowskich (wiary w anio³ów, zmartwychwstanie umar³ych). Stanowili opozycjê wobec faryzeuszów (st¹d ich negatywna ocena w póŸniejszej tradycji ¿ydowskiej, opartej na autorytecie faryzeuszów).
Religijnie konserwatywni, pod wzglêdem politycznym i kulturowym przyjmowali wp³ywy œrodowiska greckiego.
Nowy Testament wskazuje, ¿e saduceusze byli odpowiedzialni za oskar¿enie Jezusa przed Pi³atem oraz przeœladowania pierwszych chrzeœcijan.
Ewangelista 7 pazdziernika 2012
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Blogoslawiony papiez Jan XXIII
Jan XXIII - naprawdê nazywa³ siê
Angelo Giuseppe Roncalli. By³ patriarch¹ Wenecji w latach 19531958, papie¿em i 3 Suwerennym
W³adc¹ Pañstwa Watykañskiego od
28 paŸdziernika 1958 do 3 czerwca
1963. To b³ogos³awiony Koœcio³a
katolickiego.
Angelo Giuseppe Roncalli urodzi³ siê
25 listopada 1881 w Sotto il Monte
(obecnie Sotto il Monte Giovanni
XXIII - nazwane póŸniej na jego
czeœæ) w prowincji Bergamo we W³oszech. By³ czwartym z jedenaœciorga dzieci w rodzinie biednych, ale
bardzo wierz¹cych, rolników. Wielki wp³yw na wychowanie religijne
i formacjê duchow¹ przysz³ego papie¿a wywar³ jeden z jego wujów
oraz proboszcz rodzinnej parafii ks.
Francesco Rebuzzini.
Pocz¹tek drogi kap³añskiej
W 1893 Roncalli wst¹pi³ do ni¿szego seminarium duchownego w Bergamo, które jest zaliczane do najlepszych we W³oszech. By³ bardzo zdolnym studentem dlatego otrzyma³ stypendium Fundacji Cesaroli w Rzymie w seminarium œw. Apolinarego.
W 1902 roku przerwa³ naukê, aby

odbyæ s³u¿bê wojskow¹, a po jej
zakoñczeniu obroni³ doktorat z teologii i 10 sierpnia 1904 r. w Rzymie
zosta³ wyœwiêcony na kap³ana.
W s³u¿bie Koœcio³a
Podczas I wojny œwiatowej ks. Angelo Roncalli s³u¿y³ w wojsku jako
sanitariusz, a nastêpnie jako kapelan szpitalny. W 1919 roku zosta³
mianowany ojcem duchownym seminarium w Bergamo, a dwa lata
póŸniej powo³ano go do pracy
w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w Rzymie. W 1925 roku zosta³
mianowany przez Piusa XI wizytatorem apostolskim w Bu³garii i biskupem.
W roku 1935 zosta³ apostolskim delegatem w Turcji i Grecji. Nawi¹za³
tam pierwsze braterskie kontakty
z chrzeœcijanami obrz¹dku wschodniego, a tak¿e z muzu³manami. Po
wybuchu II wojny œwiatowej pomaga³ ludziom przeœladowanym przez
hitlerowców, np. wysy³aj¹c do Palestyny podrobione œwiadectwa
chrztu i imigracji dla ¯ydów wêgierskich.. W roku 1944 papie¿ Pius XII
mianowa³ go Nuncjuszem Apostolskim w Pary¿u. W 1953 roku zosta³
mianowany kardyna³em, a kilka
dni póŸniej patriarch¹ Wenecji.
Na tronie Piotrowym
Po œmierci Piusa XII w 1958
roku Roncalli zosta³ wybrany na
papie¿a. Pomimo tego, ¿e jego
pontyfikat trwa³ tylko piêæ lat,
odegra³ bardzo istotn¹ rolê w
dziejach Koœcio³a. Jako biskup
Rzymu Jan XXIII zwo³a³ pierwszy synod tej diecezji, ustanowi³
komisjê ds. rewizji prawa kanonicznego, której ostatecznym celem by³o opracowanie nowego
Kodeksu Prawa Kanonicznego.
25 stycznia 1961 roku zapowiedzia³ zwo³anie Soboru Watykañ-
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skiego II, który rozpocz¹³ siê 11 paŸdziernika 1962 roku.
23 wrzeœnia 1962 r. zdiagnozowano
u papie¿a raka ¿o³¹dka. Ostatnie publiczne wyst¹pienie papie¿a odby³o
siê 11 maja 1963 r., kiedy to w³oski
prezydent Antonio Segni przyzna³ papie¿owi nagrodê za jego zaanga¿owanie dla pokoju.
Jan XXIII zmar³ w Watykanie
3 czerwca1963 roku o godzinie
19:49. Jego ostatnie s³owa brzmia³y:
"Nie mam innej woli, jak tylko wolê
Boga. Ut unum sint. (³ac. aby byli jedno)".
Uœmiechniêty Papie¿

Jan XXIII przeszed³ do historii jako
"Dobry Papie¿ Jan" albo "Jan Dobry".
Okreœlenia te oddaj¹ jego styl bycia
i sposób sprawowania pos³ugi: by³
cz³owiekiem promieniuj¹cym ewanEwangelista 7 pazdziernika 2012

geliczn¹ dobroci¹ i Bo¿ym
pokojem. £agodny, serdeczny, z poczuciem humoru ³atwo
nawi¹zywa³ kontakty z innymi we wszystkich sytuacjach.
Zawsze stara³ siê docieraæ do
tych, którzy szczególnie cierpi¹. Jego pragnienie jednoœci
Koœcio³a Chrystusowego wyrazi³o siê poprzez liczne spotkania ekumeniczne..
Jan XXIII zosta³ og³oszony

b³ogos³awionym przez papie¿a Jana Paw³a II 3 wrzeœnia
2000 roku. Wspomnienie liturgiczne w Koœciele katolickim obchodzone jest 11 paŸdziernika.
Zosia Janicka
•ród³a:
http://pl.wikipedia.org/wiki/
Jan_XXIII
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/
TS/swieci/b_jan_xxiii_2.html

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Lamentacje
Lamentacje to jedna z ksi¹g Starego
Testamentu, w Biblii hebrajskiej nosi
tytu³ Eka (od pierwszego s³owa ksiêgi) lub Qina (rodzaj pieœni: lamentacja, tren, elegia op³akuj¹ca klêskê).
W jêzyku greckim zatytu³owana
Threnoi, w t³umaczeniu ³aciñskim
(w Wulgacie) Threni lub Lamentationes. Nazywane s¹ te¿ Lamentacjami
lub Trenami Jeremiasza i ³¹czone
z Ksiêg¹ Jeremiasza (kiedyœ by³y
traktowane jako Druga Ksiêga Jeremiasza) - ich autorstwo tradycja przypisywa³a bowiem prorokowi Jeremiaszowi, z uwagi na podobieñstwa treœciowe i teologiczne. Dziœ ta teza jest
ogólnie odrzucana, jakkolwiek autor
by³ dobrze obeznany z prorock¹ ideologi¹ i nauczaniem.

Powstanie
Powstanie Lamentacji wi¹¿e
siê z upadkiem
Jerozolimy i niewol¹ babiloñsk¹.
Ksiêga napisana
zosta³a w tym
dramatycznym
dla narodu izraelskiego okresie
(VI w. p.n.e.)
przez kogoœ z
wy¿szych warstw
spo³ecznych, byæ mo¿e z otoczenia
królewskiego. Autor opisuje zburzenie Jerozolimy i rozpacz narodu,
a pewne fragmenty mog¹ byæ jego
autentycznymi prze¿yciami. Nale¿a³
do tych, którzy do
koñca wierzyli
w mo¿liwe uratowanie Jerozolimy
i wraz z królem
uciekli z oblê¿onego
miasta.
Budowa
Ksiêga sk³ada siê
z piêciu pieœni o niezwykle kunsztownej
budowie, trudnej do
oddania w t³uma-
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czeniu. Cztery pieœni maj¹ budowê
akrostychiczn¹ - ka¿da strofa zaczyna siê od nowej litery alfabetu hebrajskiego (w przek³adzie zaznacza
siê to w uwadze na marginesie). Pi¹ta
pieœñ zbudowana jest z dwudziestu
dwóch wierszy - odpowiadaj¹cych
liczbie spó³g³osek w alfabecie hebrajskim.
Treœæ
Form¹ Lamentacje nawi¹zuj¹ do gatunku qinot (pieœni wykonywanych
solowo lub chóralnie z powodu jakiegoœ tragicznego wydarzenia, klêski lub czyjejœ œmierci) oraz poezji
psalmicznej. S¹ elegi¹ op³akuj¹c¹
klêskê królestwa judzkiego w okresie najazdu Babiloñczyków w roku
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587-586. Kulminacyjnym momentem jest zburzenie Jerozolimy i niewola babiloñska - autor nie opisuje
jednak szczegó³owo wydarzeñ, lecz
g³ównie snuje na ten temat refleksje,
daj¹c wyraz uczuciom ¿alu, ale te¿
pewnej nadziei na przysz³oœæ. Poszczególne pieœni maj¹ charakter lamentacji indywidualnych lub zbiorowych. Mo¿na w nich odnaleŸæ te¿
pokrewne motywy literackie: proœby i wyznania, rozwa¿ania mêdrców
nad sensem cierpienia, upomnienia;
nie brak równie¿ i z³orzeczeñ na wrogów. Jednak mimo ¿a³obnego charakteru tekstu jest w nim tak¿e nadzieja wys³uchania i pewnoœæ otrzymania ratunku ze strony Boga.

³a kwestia odpowiedzialnoœci za
grzechy. Zes³ana przez Boga kara
jest jednak odwracalna i czasowa,
gdy¿ sprawiedliwy i mi³osierny Pan
nie porzuci swego ludu i nie pozbawi go swej opieki. Warunkiem jest
szczere, prawdziwe, a nie tylko formalne nawrócenie.

Religijne znaczenie Lamentacji oceniaæ nale¿y w kontekœcie rozmiarów
klêski, jak¹ by³o dla narodu izraelskiego zburzenie Jerozolimy: upad³a
dynastia Dawida, w gruzach leg³o
œwiête miasto i œwi¹tynia - jedyne
miejsce kultu prawdziwego Boga.
Wielu Izraelitów porzuca³o wówczas
swoj¹ wiarê i zaczyna³o czciæ bogów
zwyciêskiego Babilonu. Autor Lamentacji piêtnuje takie postêpowanie,
podkreœlaj¹c, ¿e w³aœnie odstêpstwa
od Boga sta³y siê przyczyn¹ klêski,
a odwróciæ mo¿e j¹ jedynie powrót
do czystoœci wiary.
Wszyscy, co drog¹ zd¹¿acie, przypatrzcie siê boleœci mojej…
W liturgii Koœcio³a tekst Lamentacji
pojawia siê w kontekœcie Mêki Pañskiej. Odczytuje siê w nim wyraz dramatu i cierpienia Zbawiciela oraz
wspó³cierpienia Maryi: w przejmuj¹cy sposób tekst ten ukazuje przymioty Boga, skutki niewiernoœci ludzkiej
i owoc cierpieñ S³ugi Pañskiego.

Teologia
Pod wzglêdem teologicznym Lamentacje nawi¹zuj¹ do Ksiêgi Jeremiasza. Zag³ada Jerozolimy - bolesne
doœwiadczenie zarówno ca³ego narodu, jak i jednostki - postrzegane
jest jako s¹d Bo¿y i wype³nienie proroctw, kara za indywidualne i zbiorowe grzechy narodu. Podjêta zosta-

Ma³gorzata Piechorowska

Szesc pór roku
Jest w Polsce szeœæ pór roku
chyba wiêcej nie ma
przedwioœnie
wiosna
lato
dwie jesienie
jedna ze z³otem ucieka
w drugiej kalosz przecieka
i zima
W³aœnie wkraczamy w tê czwart¹
porê roku, o której pisa³ ks. Jan
Twardowski. Jesieñ, ale zanim bêdzie to ta szara, deszczowa jesieñ,
czeka nas jeszcze piêkne, uroczyste
po¿egnanie przyrody ze s³oñcem,
ciep³em i zieleni¹. I choæ jesieñ kojarzyæ siê mo¿e ze smutkiem, czekaStrona 6

j¹c¹ nas szaroœci¹ ciemnych dni, niekoniecznie tak musi byæ, bo jesieñ
w równej mierze jest czasem cichego spokoju po rozkrzyczanych, wakacyjnych letnich miesi¹cach,
czasem zbioru owoców i robienia
z nich przetworów - zape³niania pó³ek spi¿arni czy piwnic zapasami na
zimê, a na koniec te¿ czasem przytulnych wieczorów pod kocem,
z ksi¹¿k¹ i kubkiem ciep³ej herbaty…
Barwy jesieni
¯adne s³owa nie oddadz¹ tego piêkna. Tak, jakby s³oñce przelewa³o siê
na drzewa i tam ju¿ pozostawa³o,
rozpaczliwie walcz¹c z wiatrem
o ka¿dy listek, a¿ do ostatka, do pu-

stych ga³êzi. ¯ó³te lipy i brzozy, klony
lekko zarumienione, dêby zbr¹zowia³e. Wszystko razem s³oneczn¹ jesieni¹ tworzy najpiêkniejszy witra¿ œwiata. Witra¿, który - jak ka¿dy witra¿ gaœnie wraz z zachodz¹cym coraz
wczeœniej s³oñcem.
DŸwiêki jesieni
Szum wiatru i deszczu. To siê nasuwa
samo, od razu. Ale nie tylko to, bo
jeszcze g³osy ptaków. Tak ró¿ne od
tych, które s³yszeliœmy wiosn¹. Niektóre niby podobne, ale inne, bo brak
w nich ju¿ tej radoœci, nadziei i dumy,
a jest jedynie nuta nostalgii, niepokoju pospiesznego zbierania siê w stada. Niebo w mieœcie ucich³o, nie s³ychaæ ju¿ nieustannego nawo³ywania
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jerzyków, "udaj¹cych" jaskó³ki. Za
najwiêkszy gwar odpowiedzialne s¹
teraz stadka szpaków, korzystaj¹cych z obfitoœci drzew owocowych.
Gdy wyjedziemy za miasto us³yszymy piêkny têskny g³os zbieraj¹cych
siê na polach ¿urawi - klangor. A wieczorem, ju¿ po ciemku, ciche nawo³ywania lec¹cych w kluczu gêsi - najbardziej klasyczny dŸwiêk nadci¹gaj¹cej jesieni...
Smaki jesieni
Czy jesieñ mo¿e jakoœ smakowaæ?
Mo¿e. Smakowaæ i pachnieæ. To
przede wszystkim smak i zapach jab³ek, w ka¿dej postaci, bo jesieñ to
przecie¿ czas zbiorów i czas robienia przetworów. A wiêc w³aœnie teraz kuchnia jest najcieplejszym miejscem w domu, gdzie mo¿na ugrzaæ
siê przy paruj¹cym kocio³ku z rozgotowuj¹cym siê musem jab³kowym
albo ze sma¿¹cymi siê powid³ami
wêgierkowymi. Bo w³aœnie jesieñ jest
czasem powide³. Dawniej sma¿ono
je w specjalnych miedzianych kot³ach
(w których siê nie przypala³y), na
ognisku, koniecznie po pierwszych
przymrozkach, bo wtedy œliwki
nadawa³y siê najlepiej. Wspó³czeœnie
- có¿, najproœciej by³oby po prostu
kupiæ s³oik powide³ w sklepie, ale…
Gdy przyjrzymy siê sk³adowi takich
powide³, czasem okazuje siê, ¿e nie-

wiele w nich œliwek, a i cena ma³ego
s³oiczka mo¿e rodziæ bunt w ka¿dym
rodowitym poznaniaku… Du¿o ciekawiej, ambitniej a i pewnie ekonomiczniej, samemu kupiæ œliwki
i usma¿yæ powid³a. Dodatkowe atuty
- poza satysfakcj¹, pysznym produktem koñcowym i pewnoœci¹ co
do czystej zawartoœci "powide³
w powid³ach"- to podtrzymywanie
polskiej tradycji i dom nagrzany paruj¹cym kot³em sma¿¹cych siê powide³ i wype³niony ich zapachem…
Bezcenne!
B³ogos³awieñstwo jesieni
Co mo¿e byæ b³ogos³awionego
w jesieni? Myœlê, ¿e oprócz tych
wszystkich barw, dŸwiêków i smaków, jest to przede wszystkim spokój i czas. Czas, którego teraz mamy
byæ mo¿e wiêcej, bo wróciliœmy ju¿
na ogó³ z wakacyjnych wyjazdów,
wszystko poma³u wróci³o do zwyczajnego trybu. Mamy czas na z³oty
jesienny spacer, bo przecie¿ dni bywaj¹ jeszcze doœæ ciep³e. Mamy te¿
mo¿e czas na spotkanie z przyjació³mi, gdy wieczory szybciej staj¹ siê
szare. A mo¿e znajdziemy te¿ czas
dla Boga, by spotkaæ siê z Nim,
w ciszy, w poniedzia³kowy wieczór,
na adoracji w ciemnym koœciele...
I pokrzepiæ siê Jego cisz¹, spokojem, uporz¹dkowaæ przed Nim

i z Nim swoje sprawy codzienne i niecodzienne. I nabraæ nadziei, si³ i ufnej
radoœci na d³ugie zimne dni zimowe.
"(...) Pochwalony b¹dŸ, Panie,
z wszystkimi swymi twory,
Przede wszystkim z szlachetnym
bratem naszym, s³oñcem,
Które dzieñ stwarza, a Ty œwiecisz
przez nie;
I jest piêkne i promienne w wielkim
blasku (...)
Pochwalony b¹dŸ, Panie, przez brata
naszego, wiatr,
I przez powietrze, i czas pochmurny
i pogodny, i wszelki,
Przez które dajesz tworom swoim
utrzymanie (...)
Pochwalony b¹dŸ, Panie, przez siostrê
nasz¹, matkê ziemiê,
Która nas ¿ywi i chowa
I rodzi ró¿ne owoce z barwnymi
kwiaty i zio³y.
Pochwalony, b¹dŸ, Panie, przez tych,
co przebaczaj¹ dla mi³oœci Twojej
I znosz¹ s³aboœæ i utrapienie.
B³ogos³awieni, którzy wytrwaj¹ w pokoju,
Gdy¿ przez Ciebie, Najwy¿szy, bêd¹
uwieñczeni.
Pochwalony b¹dŸ, Panie, przez siostrê
nasz¹ œmieræ cielesn¹,
Której ¿aden cz³owiek ujœæ nie mo¿e;
Biada tym, co konaj¹ w grzechach
œmiertelnych;
B³ogos³awieni, którzy znajd¹ siê
w Twej najœwiêtszej woli;
Bowiem œmieræ wtóra z³a im nie czyni.
Chwalcie i b³ogos³awcie Pana, i czyñcie Mu dziêki".
Ostatnie s³owa swojej "Pieœni s³onecznej" œw. Franciszek z Asy¿u uk³ada³ w³aœnie o tej porze roku, z³otym
jesiennym wieczorem, 3 paŸdziernika, gdy le¿¹c na ziemi w pokoju
i z radoœci¹ odchodzi³ do Pana...
J. P.
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Z ZYCIA PARAFII

Pamietamy
W czwartek, 4 pa¿dziernika, przypad³a 4 rocznica œmierci ks. Proboszcza Jana Twardego. Za budowniczego naszej
œwi¹tyni, „ojca” i pierwszego proboszcza naszej parafii modliliœmy siê podczas mszy œw.
w jego intencji, odprawionej tego dnia o 18.30.

Miesiac rózanca
Rozpoczêliœmy paŸdziernik - miesi¹c ró¿añca œw. Zachêcamy do udzia³u w nabo¿eñstwach ró¿añcowych. Przypominamy, ¿e w naszej parafii ró¿aniec dla doros³ych codziennie pó³ godz. przed wieczorn¹ Msz¹ œw., dla dzieci w poniedzia³ki i œrody o godz.
17:00.

Propozycja dla mlodych
W paŸdzierniku ruszy³y spotkania dla studentów i m³odzie¿y pracuj¹cej (20/30-latków). Maj¹ one charakter dyskusyjno-formacyjny, chcemy poruszaæ na nich tematy aktualne, nurtuj¹ce w naszych sercach i umys³ach, budz¹ce
w¹tpliwoœci. Wszystko po to, by byæ bli¿ej Boga, lepiej rozumieæ to, czego naucza Koœció³, by byæ bardziej œwiadomymi chrzeœcijanami i œwiadkami
Jezusa „w œwiecie”, czyli wszêdzie
tam, gdzie siê pojawiamy - w pracy,
na uczelni, w domu, w tramwaju, na
imprezie... By byæ, jak pisa³ œw. Piotr
w swoim liœcie „zawsze gotowym do
obrony wobec ka¿dego, kto domaga
siê od nas uzasadnienia tej nadziei,
która w nas jest”.
Spotkania obdywaj¹ siê w ka¿d¹
pierwsz¹ i trzeci¹ œrodê miesi¹ca,
o godz. 20.00 w salce parafialnej. Zapraszamy!
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka, Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Agata KuŸma,
Joanna Laskowska, Joanna Piechorowska,
Klaudia Rodziejczak, Anna Stachowiak, Micha³ Stankiewicz, Paulina Stefaniak
Wspó³praca: Ks. Wojciech Mueller, kleryk
Jaros³aw Czy¿ewski, kleryk Mateusz KaŸmierczak
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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