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Nie wiecie o co prosicie
Syn Cz³owieczy przyszed³ by daæ
swoje ¿ycie za wielu
Wtedy zbli¿yli siê do Niego synowie
Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli:
"Nauczycielu, chcemy, ¿ebyœ nam
uczyni³ to, o co Ciê poprosimy". On
ich zapyta³: "Co chcecie, ¿ebym wam
uczyni³?" Rzekli Mu:
"Daj nam, ¿ebyœmy
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
drugi po lewej Twojej
stronie". Jezus im odpar³:
"Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ,
albo przyj¹æ chrzest,
którym Ja mam byæ
ochrzczony?" Odpowiedzieli Mu: "Mo¿emy".
Lecz Jezus rzek³ do nich:
"Kielich, który Ja mam

piæ, piæ bêdziecie; i chrzest, który Ja
mam przyj¹æ, wy równie¿ przyjmiecie. Nie do Mnie jednak nale¿y daæ
miejsce po mojej stronie prawej lub
lewej, ale dostanie siê ono tym, dla
których zosta³o przygotowane".
Gdy dziesiêciu pozosta³ych to us³y-

sza³o, poczêli oburzaæ siê na Jakuba
i Jana. A Jezus przywo³a³ ich do siebie i rzek³ do nich: "Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów,
uciskaj¹ je, a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami
chcia³ siê staæ wielkim, niech bêdzie
s³ug¹ waszym.
A kto by chcia³ byæ
pierwszym miêdzy
wami, niech bêdzie
niewolnikiem
wszystkich. Bo
i Syn Cz³owieczy
nie przyszed³, aby
Mu s³u¿ono, lecz
¿eby s³u¿yæ i daæ
swoje ¿ycie na
okup za wielu".
Mk 10, 35-45

Zasiasc w chwale Chrystusa
W dzisiejszej Ewangelii s³yszymy,
jak dwaj aposto³owie, Jakub i Jan,
synowie Zebedeusza, zwracaj¹ siê
do Jezusa z proœb¹: "Daj nam, ¿ebyœmy w Twojej chwale siedzieli jeden
po prawej, drugi po lewej Twojej
stronie". Wydaje siê ona niezwykle
œmia³a i zaskakuj¹ca. Chwilê wczeœniej, jak zapisa³ w swej Ewangelii œw.
Marek, Jezus mówi o swej bliskiej
ju¿ mêce - uczniowie wyraŸnie nie
zrozumieli s³ów Chrystusa. "Nie wiecie, o co prosicie. Czy mo¿ecie piæ
kielich, który Ja mam piæ, albo przyj¹æ chrzest, którym Ja mam byæ
ochrzczony?" (Mk 10, 37-38).
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Aposto³owie chcieli nie tylko byæ blisko Jezusa, ale te¿ w Jego chwale,
w Jego królestwie zasiadaæ na poczesnym miejscu. Wed³ug przekazu
œw. Mateusza, pisz¹cego o tym samym wydarzeniu, nawet matka Jakuba i Jana przychodzi³a do Jezusa
wstawiaæ siê za swoimi synami.
Warto sobie dziœ postawiæ pytanie:
dlaczego ja chcê byæ blisko Jezusa,
czego szukam w tej bliskoœci? Jesteœmy w innej sytuacji ni¿ aposto³owie,
na Jezusa patrzymy w perspektywie
Jego zmartwychwstania, a Jego królestwo ma dla nas wymiar Bo¿y, a nie
ziemski, jak dla aposto³ów, którzy

d³ugo oczekiwali, ¿e Jezus jako
Mesjasz przywróci po prostu królestwo Izraela, wyzwalaj¹c naród spod
okupacji.
Ale czy na pewno w naszym pojmowaniu Jezusa nie ma tego ziemskiego wymiaru i bardzo nieraz ziemskich
oczekiwañ? Wci¹¿ widzimy wokó³
ludzi, którzy w przynale¿noœci do Jezusa szukaj¹ korzyœci, tytu³u do jakichœ zaszczytów i podkreœlaj¹ tê
przynale¿noœæ, wykorzystuj¹c j¹ do
swoich doraŸnych celów i interesów,
staraj¹c siê religi¹ legitymizowaæ
swoje dzia³ania. Widzimy takich, którzy licytuj¹ siê, kto bardziej i lepiej
Strona 1

Pierwsze czytanie

B ÓG

Spodoba³o siê Panu zmia¿d¿yæ swojego S³ugê cierpieniem. Jeœli wyda swe
¿ycie na ofiarê za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przed³u¿y, a wola Pana
spe³ni siê przez Niego. Po udrêkach swej duszy ujrzy œwiat³o i nim siê nasyci.
Zacny mój S³uga usprawiedliwi wielu, ich nieprawoœci On sam dŸwigaæ bêdzie.
Iz 53, 10-11

1. Czy potrafiê s³u¿yæ ludziom swoim
czasem, rad¹, wsparciem?
2. Czy nie chcê zawsze zajmowaæ najwa¿niejszego miejsca?
3. Czy potrafiê z cierpliwoœci¹ i pokor¹
odnosiæ siê do ludzi?

PYTA NAS

Drugie czytanie
Bracia:
Maj¹c arcykap³ana wielkiego, który przeszed³ przez niebiosa, Jezusa, Syna
Bo¿ego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy
arcykap³ana, który by nie móg³ wspó³czuæ naszym s³aboœciom, lecz doœwiadczonego we wszystkim na nasze podobieñstwo, z wyj¹tkiem grzechu. Przybli¿my siê wiêc z ufnoœci¹ do tronu ³aski, abyœmy otrzymali mi³osierdzie i znaleŸli ³askê w stosownej chwili.
Hbr 4, 14-16

Ewangelia na niedziele 28 pazdziernika
Uzdrowienie niewidomego
Gdy Jezus razem z uczniami i sporym t³umem wychodzi³ z Jerycha, niewidomy
¿ebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedzia³ przy drodze. Ten s³ysz¹c, ¿e to jest
Jezus z Nazaretu, zacz¹³ wo³aæ: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj siê nade mn¹».
Wielu nastawa³o na niego, ¿eby umilk³. Lecz on jeszcze g³oœniej wo³a³: «Synu
Dawida, ulituj siê nade mn¹».
Jezus przystan¹³ i rzek³: «Zawo³ajcie go». I przywo³ali niewidomego, mówi¹c
mu: «B¹dŸ dobrej myœli, wstañ, wo³a ciê». On zrzuci³ z siebie p³aszcz, zerwa³
siê i przyszed³ do Jezusa. A Jezus przemówi³ do niego: «Co chcesz, abym
ci uczyni³?»
Powiedzia³ Mu niewidomy: «Rabbuni, ¿ebym przejrza³».
Jezus mu rzek³: «IdŸ, twoja wiara ciê uzdrowi³a». Natychmiast przejrza³ i szed³
za Nim drog¹.
Mk 10,46-52

„Nic z³ego nie stanie siê
prawdziwemu chrzeœcijaninowi,
coby nie mia³o mu wyjœæ na dobre"
œw. Augustyn

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek., wspomnienie b³. Jana Paw³a II, papie¿a: Ef 2,1-10; £k 12,1321;Wtorek, wspomnienie œw. Jana Kapistrana, prezbitera: Ef 2,12-22; £k 12,3538; Œroda, wspomnienie œw. Antoniego Marii Clareta, biskupa: Ef 3,2-12; £k
12,39-48; Czwartek.: Ef 3,14-21; £k 12,49-53; Pi¹tek: Ef 4,1-6; £k 12,54-59;
Sobota.: Ef 4,7-16; £k 13,1-9;
Niedziela: Jr 31, 7-9; Hbr 5,1-6; Mk 10, 46-52; Poniedzia³ek: Ef 4,32-5,8; £k
13,10-17; Wtorek: Ef 5,21-33; £k 13,18-21; Œroda: Ef 6,1-9; £k 13,22-30; Czwartek, Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych: Ap 7,2-4.9-14; Mt 5,1-12a; Pi¹tek.,
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych: Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,2024a.25-28; £k 23,44-46.50.52-53;24,1-6a; albo Dn 12,1-3; 1 Kor 15,20-24a.25-28; J
11,32-45; Sobota, wspomnienie œw. Marcina de Porres, zakonnika: Flp 1,18b26; Ps 42,2-3.5bcd; Mt 11,29ab; £k 14,1.7-11;
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wierzy, i ma z tej racji wiêksze prawa - a mo¿e sami w takich licytacjach
uczestniczymy. Mo¿e czasem my te¿
sami sadzamy siê "w chwale Chrystusa"…
Jezus powtarza to, co ju¿ wielokrotnie podkreœla³: kto chce byæ na pierwszym miejscu, niech bêdzie na ostatnim; najwiêkszy jest ten, kto jest s³ug¹
wszystkich, bo i Syn Cz³owieczy nie
przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby
s³u¿yæ. I nie tylko s³u¿yæ, ale te¿ daæ
swoje ¿ycie na okup za wielu.
"Nie wiecie, o co prosicie" mówi Jezus i dodaje: "Kielich, który Ja mam
piæ, piæ bêdziecie" - zapowiada mêczeñstwo, które stanie siê udzia³em
Jego uczniów.
Czy my rozumiemy, co znaczy byæ
blisko Chrystusa? Wielu ludzi przyjmuje tylko jeden aspekt tej bliskoœci
- w mi³oœci Chrystusa szukaj¹ wy³¹cznie opieki i wsparcia w sprawach
doczesnych. Oczekuj¹ wrêcz, ¿e

Bóg bêdzie zaspokaja³ wszystkie
ich ziemskie potrzeby, uwolni od codziennych trosk, rozwi¹¿e ich problemy. Bêdzie nadprzyrodzon¹ pomoc¹
w realizacji ich zamierzeñ i planów.
Tymczasem prawdziwa wiara wymaga dojrza³ego otwarcia siê na Boga,
gotowoœci wziêcia udzia³u w Jego
zbawczym planie i wype³nienia zadañ, jakie nam powierza. Nie znaczy to oczywiœcie, ¿e nasze doczesne sprawy nie s¹ wa¿ne, albo ¿e nie
mamy szukaæ u Boga pomocy
i wsparcia w naszych trudnoœciach.
Chodzi jednak o to, jak bardzo wzajemnej relacji z Bogiem pragniemy a ta wzajemnoœæ jest miar¹ dojrza³oœci naszej wiary.
Jezus pyta: "co chcesz, abym ci
uczyni³?" Czy chcesz byæ blisko
Mnie, iœæ Moj¹ drog¹? Droga ta wiedzie do Mojej chwa³y, ale nie jest
ona ³atwa, lekka i przyjemna - to
droga przez krzy¿.

Ktoœ kiedyœ stwierdzi³, ¿e tych, którzy s¹ najbli¿ej Boga, On najbardziej
doœwiadcza, obdarza najwiêkszym
cierpieniem. Mo¿e jest w tym pewna racja - bo przecie¿ nie mo¿na naœladowaæ Chrystusa i iœæ Jego drog¹
nie podejmuj¹c swojego krzy¿a.
Ks. Jan Twardowski pisa³: "Mo¿e
ktoœ zapyta: Dlaczego znowu cierpienie? Dlaczego w ogóle jest cierpienie? Nie ma na te pytania wystarczaj¹cej odpowiedzi. Jedyn¹ odpowiedzi¹ jest sam Chrystus, który
dobrowolnie przyjmuje krzy¿.
Mówi¹ nieraz, ¿e cierpienie nie ma
sensu. I maj¹ racjê, i nie maj¹, bo
cierpienie dla samego cierpienia nie
ma sensu, ale Jezus uczy³ tego cierpienia, które jest wysi³kiem, jest
drog¹, trudem i m¹droœci¹ spe³niania zadania, jakie Bóg stawia nam do
wykonania".
mp

Sw. Hildegarda z Bingen Doktorem Kosciola
7 paŸdziernika 2012 r. papie¿ Benedykt XVI nada³ œw. Hildegardzie
z Bingen tytu³ Doktora Koœcio³a. Z
tej okazji przedstawiamy w dzisiejszym Ewangeliœcie sylwetkê tej niezwyk³ej Œwiêtej.
Hildegarda urodzi³a siê 16 wrzeœnia
1098 r. w Rupertsbergu ko³o Bingen
nad Renem, we frankoñskiej rodzinie
szlacheckiej. Jej rodzicami byli Hildebert i Mechthylda von Bermersheim.
Jako dziesi¹te dziecko w rodzinie,
zgodnie z ówczesn¹ tradycj¹ dziesiêciny, zosta³a przeznaczona do s³u¿by
Koœcio³owi. Do ¿ycia zakonnego przygotowywa³a siê pod okiem Judyty,
przeoryszy klasztoru benedyktynek w
Disibodenbergu, otrzymuj¹c staranne
klasyczne wykszta³cenie. Zdolna i obdarzona inteligencj¹, wkrótce zyska³a
uznanie.
W 1136 r., po œmierci Judyty, objê³a
stanowisko przeoryszy. Podjê³a liczne
dzie³a dla swojego zakonu - m.in. przeEwangelista 21 pazdziernika 2012

nios³a konwent z Disibodenbergu,
gdzie mniszki dzieli³y budynek klasztoru z zakonnikami, do ufundowanego
przez jej rodzinê klasztoru we wsi Rupertsberg; wybudowa³a te¿ jeszcze jeden klasztor - w Eibingen.
Piastuj¹c najwy¿sze dostêpne kobiecie stanowisko w Koœciele, dysponuj¹c znaczn¹ wiedz¹ i s³yn¹c z m¹droœci
i roztropnoœci, cieszy³a siê wielkim powa¿aniem nie tylko wœród najbli¿szego otoczenia, ale tak¿e w krêgach europejskich mo¿now³adców, wœród biskupów, a nawet na papieskim dworze. Nale¿a³a do najbardziej wp³ywowych ludzi epoki, prowadzi³a szerok¹
dzia³alnoœæ zarówno w dziedzinie duchowoœci i ¿ycia religijnego, filozofii
i teologii, jak te¿ na polu nauk przyrodniczych, sztuki czy dyplomacji. W
tamtych czasach, kiedy ¿ycie publiczne by³o w zasadzie sfer¹ zarezerwowan¹ dla mê¿czyzn, taka pozycja kobiety nale¿a³a do rzadkoœci.

Mistyczka
Od dzieciñstwa Hildegarda doznawa³a
mistycznych wizji, jednak fakt ten
ujawni³a dopiero bêd¹c przeorysz¹
(ugruntowana opinia, jak¹ ju¿ wówczas siê cieszy³a, stanowi³a pewn¹
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ochronê przed pos¹dzeniami o herezjê, czêstymi w czasach religijnych niepokojów XI i XII w.). W czasie jednej z wizji otrzyma³a od Boga nakaz
spisywania ich. Wieœci o wizjach rozchodzi³y siê szybko - przez opata Disibodenberg i arcybiskupa Moguncji
Henryka docieraj¹c do papie¿a Eugeniusza III, który wys³a³ do klasztoru
specjaln¹ komisjê, maj¹c¹ wyjaœniæ ich
autentycznoœæ. Fragmenty spisanych
przez Hildegardê wizji zosta³y odczytane na synodzie w Trewirze (11471148). Dziêki wstawiennictwu œw. Bernarda z Clairvaux, jednego z czo³owych
ówczesnych teologów i za³o¿yciela zakonu cystersów, Hildegarda uzyska³a
b³ogos³awieñstwo i pozwolenie na
rozpowszechnienie swoich idei
oraz nakaz spisywania dalszych
objawieñ. W ten sposób powsta³y
trzy dzie³a: Scito vias Domini ("Poznaj drogi Pana"), Liber vitae
("Ksiêga zas³ug ¿ycia") i Liber divinorum operum ("Ksiêga dzie³
Bo¿ych"), którym Hildegarda
nada³a czêœciowo dydaktyczny
charakter.
Pozycja i wp³ywy
Solidne wykszta³cenie po³¹czone
z bogatym doœwiadczeniem i wybitnymi zdolnoœciami oratorskimi
u³atwia³o Hildegardzie zjednywanie
sobie oponentów, a jej pisma i listy, rozwa¿ania z zakresu teologii,
filozofii i historii naturalnej cieszy³y
siê zainteresowaniem i popularnoœci¹ w krêgach koœcielnych i œwieckich,
przynosz¹c jej powszechny szacunek
i uznanie. W latach 1158-1170 g³osi³a
kazania w œrodkowych i po³udniowych
Niemczech. By³a zapraszana te¿ na
wyk³ady i wizytacje w klasztorach.
Dziêki przychylnoœci papie¿a mog³a
pozwoliæ sobie nawet na pewn¹ formê
zawoalowanej krytyki rozwi¹z³oœci kleru i domagaæ siê wiêkszego uznania dla
roli kobiet.
Naukowiec i przyrodnik
Znacz¹cy by³ te¿ dorobek naukowy
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Hildegardy z zakresu medycyny, lecznictwa i historii naturalnej. Uwa¿na
obserwatorka natury, bazuj¹c na greckiej filozofii czterech ¿ywio³ów, bada³a oddzia³ywania pomiêdzy œwiatem
przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej oraz
ich wp³yw na cia³o i duszê ludzk¹.
Wnioski z obserwacji i badañ zawar³a
w swych pismach i traktacie medycznym o leczniczym i szkodliwym dzia³aniu roœlin i minera³ów, które, jak s¹dzi³a, uczestniczy³y w nieustannym procesie wymiany wewnêtrznych zasobów energii. Publikacje z zakresu medycyny ludowej przynios³y jej miano
"pierwszej niewiasty poœród lekarzy
i przyrodników Niemiec".

Muzyka
Hildegarda by³a te¿ uzdolnion¹ kompozytork¹. Uwa¿a³a, ¿e œpiew powinien byæ nieod³¹czn¹ czêœci¹ liturgii,
gdy¿ tak jak modlitwa przybli¿a cz³owieka do Boga i do zbawienia. Muzyka w jej przekonaniu jest wspomnieniem raju, gdzie Adam wraz z anio³ami œpiewa³ Bogu psalmy. Twórcze natchnienie jej zdaniem pochodzi³o bezpoœrednio od Boga, artysta by³ wiêc
przekazicielem boskiej myœli. Sama
skomponowa³a wiele religijnych pie-

œni, które w odró¿nieniu od powszechnych wówczas melodii chora³owych
cechowa³a wiêksza emocjonalnoœæ.
Napisa³a te¿ muzykê do moralitetu swego autorstwa (sztuki Ordo virtutum O sztuce cnoty).
Szacunek i kult
Hildegarda cieszy³a siê wielk¹ popularnoœci¹ wœród rzesz wiernych, którzy jej
osobê otaczali wrêcz kultem - w ca³ej
Europie kr¹¿y³y opowieœci o jej nadprzyrodzonych zdolnoœciach i o tym, jak
do okrzykniêtej "Sybill¹ znad Renu"
przeoryszy po radê i pociechê udawali
siê biskupi, papie¿e, królowie i ksi¹¿êta. Dla wielu ludzi jej wypowiedzi
by³y g³osem Boga, postrzegano j¹
jako chrzeœcijañsk¹ prorock¹ wyroczniê.
Œwiêta i Doktor Koœcio³a
Hildegarda zmar³a 17 wrzeœnia
1179 r. w klasztorze w Rupertsberg
i zosta³a pochowana w koœciele parafialnym w Einbingen (obecnie jest
patronk¹ tego miasta). W 1227 r.
rozpoczêto proces kanonizacyjny;
mimo ¿e z niejasnych przyczyn nie
zosta³ on zakoñczony, w XIV w.
Hildegardê z Bingen umieszczono
w martyrologium jako œwiêt¹. Do
kalendarza liturgicznego obchód ku
jej czci wpisano w 1971 r. (wspomnienie liturgiczne przypada 17
wrzeœnia). 10 maja 2012 r. papie¿
Benedykt XVI rozszerzy³ jej kult na
ca³y Koœció³ powszechny, wpisuj¹c
Hildegardê na listê œwiêtych ze wzglêdu na jej zas³ugi dla Koœcio³a i ogromny wk³ad w rozwój myœli katolickiej.
7 paŸdziernika 2012 r. przyzna³ œw. Hildegardzie tytu³ Doktora Koœcio³a (jest
czwart¹ kobiet¹ nosz¹c¹ to miano - po
œw. Katarzynie ze Sieny, Teresie z Avila
i Teresie z Lisieux).
Œw. Hildegarda z Bingen jest patronk¹
naukowców, jêzykoznawców i jêzyka
esperanto.
Ma³gorzata Piechorowska
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Ezechiela
Ksiêga Ezechiela to ksiêga Starego
Testamentu nale¿¹ca do zbioru proroków wiêkszych. Autorem ksiêgi,
a przynajmniej jej zasadniczej czêœci,
jest prorok Ezechiel.
Autor
Ezechiel (hebr. Jechezqel - "Bóg czyni
mocnym") ¿y³ w VI w. p.n.e., w czasach niewoli babiloñskiej. Pochodzi³
z kap³añskiego rodu (by³ synem kap³ana Buziego) i sam pe³ni³ funkcje kap³añskie. Nale¿a³ do elity spo³eczno-intelektualnej kraju
i by³ zaanga¿owany w sprawy
religijne i polityczne. Wraz z dworem króla Jojakima i wygnañcami
z Judy znalaz³ siê
w Tell-Abib
w Babilonii. Tutaj
w roku 592
p.n.e. zosta³ przez
Boga powo³any
na proroka.
Powstanie ksiêgi
Ezechiel swoje
proroctwa wyg³asza³ na przestrzeni ponad
dwudziestu lat.
Spisywa³ je czêœciowo sam, a po jego
œmierci (zmar³ po 571 r.) spuœciznê
literack¹ proroka gromadzili
jego uczniowie. Ksiêga, napisana
w jêzyku hebrajskim, nie jest jednorodna, nieznany redaktor zebra³ ostatecznie luŸne fragmenty i pisma w jedn¹ ca³oœæ, porz¹dkuj¹c je i uzupe³niaj¹c redakcyjnymi uwagami i wstawkami,
zgodnie z przyjêtym w pisarstwie staro¿ytnego Wschodu zwyczajem. Nast¹pi³o to prawdopodobnie po powrocie z niewoli babiloñskiej, ok. 500 r.
p.n.e.
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Etapy dzia³alnoœci Proroka
W przekazie ksiêgi widoczne s¹ dwa
etapy dzia³alnoœci prorockiej Ezechiela. Pierwszy to lata 593-586 p.n.e.,
przed ostatecznym zdobyciem Jerozolimy: pojawia siê zapowiedŸ nieuchronnej zag³ady Jerozolimy i Judei (pod
koniec tego okresu zmar³a ¿ona proroka - jej œmieræ mia³a symbolizowaæ
tragiczny los Judei). Drugi to lata po
586 r. - w mowach prorockich pojawiaj¹ siê elementy nadziei i pociechy,
zapowiedzi
odnowy i zbawienia, które
jednak nie bêdzie dotyczyæ
niewiernej
czêœci narodu i
wrogów Izraela.
Treœæ ksiêgi
W ksiêdze
mo¿na wyró¿niæ kilka czêœci. Wstêp zawiera opis powo³ania Ezechiela na proroka (rozdzia³y 1 do 3)
w wielkiej wizji rydwanu
Bo¿ego z Chwa³¹ Bo¿¹. W symbolicznym widzeniu Bóg nakazuje prorokowi po³kn¹æ zwój z wypisanymi na nim
s³owami: narzekania, wzdychania i biadania - dok³adnie okreœla³o to charakter proroctwa Ezechiela. Pierwsza
czêœæ ksiêgi (rozdzia³y 4 do 24) to
mowy przeciwko wystêpnej Jerozolimie i Judzie, pochodz¹ce z czasów jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy.
Czêœæ druga (rozdzia³y 25 do 32) zawiera proroctwa przeciw narodom pogañskim: Amonitom, Moabitom, Edomitom, Filistynom, Tyrowi, Sydonowi

i Egiptowi. W trzeciej czêœci (rozdzia³y 33 do 48) Prorok wypowiada orêdzie pocieszenia z elementami eschatologicznymi, skierowane do wygnañców w Babilonie: przedstawia Bo¿¹ zapowiedŸ odnowy Izraela i odbudowy
królestwa. Opisuje dok³adnie wygl¹d
nowej œwi¹tyni, w której bêdzie sprawowany nowy kult. Ksiêga Ezechiela
wywar³a wp³yw na reorganizacjê kultu w œwi¹tyni, ukszta³towanie siê nowego typu kap³ana i okreœlenie obowi¹zków wiernych wobec samej œwi¹tyni.
Teocentryczna historiografia
Dzieje Izraela i Judei Ezechiel przedstawia w sposób teocentryczny. Najwa¿niejszym wyznacznikiem tej historii jest relacja miêdzy Bogiem i narodem: s¹ to dzieje grzechu, za który
kar¹ jest upadek narodu. Jednak pomimo grzesznoœci Izrael pozostaje narodem wybranym: po czasie kary - niewoli babiloñskiej - Bóg zawrze z nawróconym Izraelem nowe, wieczne
przymierze i zamieszka wœród swego
ludu.
Alegorie i symbole
Podzia³ proroctwa Ezechiela jest wyj¹tkowo logiczny zarówno pod wzglêdem treœci, jak i chronologii (wiêkszoœæ
wyroczni jest dok³adnie datowana),
czym ksiêga ró¿ni siê od innych proroków. Styl mów, pisanych g³ównie
proz¹, jest bardziej intelektualny ni¿
emocjonalny. Cechuje je bogata alegoryka i symbolika, obrazowanie pokrewne apokaliptyce (wystêpuje
8 wizji, 12 czynnoœci symbolicznych).
Opisy zawieraj¹ nieraz elementy mitologiczne i fantastyczne. Do najbardziej znanych symbolicznych obrazów
zalicza siê przedstawienie Tyru jako
okrêtu, Egiptu jako krokodyla, faraona jako cedru czy wizja tronu Bo¿ego i o¿ywionych koœci. Prorok, uwa¿any za ekstatyka i mistyka, nie by³
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jednak chorobliwym fantast¹ - treœæ
jego dzie³a i zgodnoœæ wypowiedzi
z historycznymi faktami wskazuj¹, ¿e
mimo u¿ywania wyj¹tkowego jêzyka,
pe³nego œmia³ej symboliki, posiada³
wyj¹tkowy zmys³ rzeczywistoœci.
Prorok-duszpasterz wygnañców
Z ksiêgi dowiadujemy siê te¿ nieco
o samej dzia³alnoœci Ezechiela. Nale¿a³ on do wa¿nych osobistoœci narodu
izraelskiego, a swoj¹ misjê pe³ni³ w nie³atwej sytuacji, na obczyŸnie wœród
wygnañców uprowadzonych do Babilonu. Wyznaczony przez
Boga na stró¿a nad pokoleniami izraelskimi, bardzo powa¿nie traktowa³ swoj¹ rolê,
czuj¹c siê odpowiedzialnym
za zbawienie ka¿dego Izraelity. Tymczasem, choæ po³o¿enie materialne wygnañców
zaczê³o siê stopniowo poprawiaæ, to w sferze duchowej
dzia³o siê Ÿle. Nie rozumiano,
¿e w g³ównej mierze przyczyn¹ upadku by³y odstêpstwa od Boga i Jego przykazañ. Nie myœlano o pokucie i
nawróceniu, daj¹c pos³uch
fa³szywym prorokom, ³udz¹cym pró¿nymi nadziejami o rych³ym
koñcu niewoli. Z niezwyk³¹ odwag¹
Ezechiel piêtnowa³ wystêpki narodu,
za co spotyka³ siê z niechêci¹
i przeœladowaniami. Jednak wielu ze
starszyzny i z ludu szuka³o u Proroka
rady, przychodz¹c do niego ze swoimi
problemami i nurtuj¹cymi ich pytania-

mi. Z uwagi na ten charakter pos³ugi
mo¿na Ezechiela nazwaæ "duszpasterzem" wœród proroków.
Teologia i moralnoœæ
Niezwyk³e jest znaczenie teologiczne
Ksiêgi Ezechiela. Podkreœla ona, ¿e
Bóg jest transcendentny i nade wszystko œwiêty. Œwiêtoœæ Boga, dzia³aj¹cego w œwiecie i wœród ludzi niezale¿nie od okolicznoœci, jest dynamiczna domaga siê od ka¿dego cz³owieka, tak
Izraelity, jak poganina, pe³nego uznania. Zbezczeszczenie œwiêtego Imie-

nia Bo¿ego, jakim by³ najazd pogan
na kraj Boga, zostanie ukarane: poganie odpokutuj¹ ten wystêpek, a lud
Bo¿y powróci do ojczyzny.
Œwiêtoœæ Boga nak³ada na ka¿dego
cz³owieka obowi¹zki moralne. Nie
wykluczaj¹c odpowiedzialnoœci zbiorowej, Ezechiel podkreœla znaczenie

odpowiedzialnoœci indywidualnej. Definiuje pojêcie "cz³owieka sprawiedliwego" jako tego, który wype³nia nakazy
Prawa Bo¿ego. Podjêcie kwestii obowi¹zków wobec bliŸniego zbli¿a przes³anie Ezechiela do orêdzia nowotestamentowego.
Mesjanizm i apokaliptycznoœæ
W Ksiêdze Ezechiela obecny jest te¿
mesjanizm, choæ nie tak mocno podkreœlony - przepowiednie mesjañskie przeplataj¹ siê z zapowiedziami odnowy
narodu po powrocie z niewoli,
z której wyjdzie
tzw. "Reszta Izraela" stanowi¹ca zacz¹tek zbawienia.
Mesjasz u Ezechiela to obleczony
w szaty pasterskie
przysz³y Dawid,
które swoje owce
pas³ bêdzie w mi³oœci, sprawiedliwoœci i obfitoœci
dóbr.
Proroctwo Ezechiela ma wyraŸne
cechy apokaliptyczne poprzez zapowiedzi ostatecznego pokonania wrogów Izraela, wœród których najwiêkszym jest tajemniczy Gog. Wizje te s¹
Ÿród³em obrazów i symboli znanych z
Apokalipsy œw. Jana.
Ma³gorzata Piechorowska

Rok Wiary w Archidiecezji Poznanskiej
11 paŸdziernika 2012 roku, w piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Soboru
Powszechnego Watykañskiego II, rozpocznie siê w Koœciele powszechnym
Rok Wiary. Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI og³osi³ go w Liœcie apostolskim
Porta fidei z 11 paŸdziernika 2011 r.
W Archidiecezji Poznañskiej uroczysta inauguracja tego wydarzenia bêdzie
mia³a miejsce 12 paŸdziernika podczas
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nabo¿eñstwa w katedrze poznañskiej.
Analizuj¹c aktualn¹ sytuacjê w œwiecie, Ojciec Œwiêty Benedykt XVI dostrzega ró¿ne czynniki, które wp³ywaj¹
na os³abienie czy nawet utratê wiary,
dlatego wezwanie do obchodów Roku
Wiary skierowane jest do wszystkich.
"Pragniemy, aby ten Rok rozbudzi³
w ka¿dym wierz¹cym aspiracjê do wyznawania wiary w jej pe³ni i z odno-

wionym przekonaniem, z ufnoœci¹ i nadziej¹" (PF 9). Tych, którzy maj¹ siln¹
wiarê, papie¿ prosi o dawanie jej œwiadectwa. "Zw³aszcza w tym Roku ka¿dy
wierz¹cy powinien ponownie odkryæ
treœæ wiary wyznawanej, celebrowanej,
prze¿ywanej i przemodlonej, i zastanowiæ siê nad samym aktem wiary" (PF
9). Tych, którzy zobojêtnieli na sprawy
wiary zachêca, aby j¹ pog³êbiali i zaEwangelista 21 pazdziernika 2012

czêli kierowaæ siê jej wartoœciami
w ¿yciu codziennym. Do tych, którzy
s¹ obojêtni na wiarê, kieruje proœbê,
aby przemyœleli, jak wielkiej wartoœci
siê pozbywaj¹.
Rozpoczynaj¹cy siê Rok Wiary w³¹cza siê w ca³okszta³t dzia³añ duszpasterskich w Archidiecezji Poznañskiej,
odwo³uj¹cych siê do programu duszpasterskiego "Koœció³ domem i szko³¹
komunii". W ramach tego programu
dobiega koñca drugi etap trzyletniego
cyklu "Koœció³ naszym domem", który
poœwiêcony jest budowaniu horyzontalnej relacji miêdzy wiernymi. Jednoczeœnie od I Niedzieli Adwentu rozpocznie siê trzeci etap programu - "Byæ
sol¹ ziemi". Bêdzie on poœwiêcony
ewangelizacyjnemu o¿ywieniu struktur
komunijnych.
W centrum Roku Wiary znajdzie siê
Professio Fidei. Credo nicejsko-konstantynopolitañskie, odmawiane
w ka¿d¹ niedzielê, powinno staæ siê codzienn¹ modlitw¹ ka¿dego z nas. Ponadto, prze¿ywanie Roku Wiary bêdzie
uwzglêdniaæ przygotowania do 1050.
rocznicy Chrztu Polski.
Rok Wiary jest odpowiedzi¹ na kryzys ¿ycia duchowego i religijnego. Nasze dzia³ania maj¹ ukazaæ piêkno wiary, byæ zaproszeniem do g³êbszego jej
prze¿ywania i podejmowania odwa¿nego œwiadectwa. W ramach archidiecezjalnych obchodów Roku Wiary
odbêdzie siê szereg wydarzeñ, zwi¹zanych z poszczególnymi okresami
roku liturgicznego,
a tak¿e skierowanych do
ró¿nych grup
spo³ecznych.
Szczegó³owy
program dostêpny na
stronie Archidiecezji
Poznañskiej.
www.archpoznan.pl
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Z ZYCIA PARAFII

Jezus na wyciagniecie reki
,,Maj¹c na uwadze umo¿liwienie
chorym w domach czêstszego jednoczenia siê z Chrystusem Eucharystycznym oraz spe³niaj¹c proœbê
wielu kap³anów, by u³atwiæ wiernym przyjmowanie Cia³a Pañskiego
w koœcio³ach, zgodnie
z Kodeksem Prawa Kanonicznego, oraz postanowieniem Konferencji
Episkopatu Polski, z dn.
02.05.1990 r., z dn.
01.04.1999 r. w Archidiecezji Poznañskiej zostali
powo³ani nadzwyczajni
szafarze Komunii Œwiêtej,
upowa¿nieni do wykonywania tej pos³ugi".
Studium przygotowawcze
odbywa siê pod kierunkiem Archidiecezjalnego Duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy Komunii Œwiêtej. Nad sta³¹ formacj¹ nadzwyczajnych szafarzy, wraz z Archidiecezjalnym Duszpasterzem, czuwa
Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna.
Udzielone przez Arcybiskupa Poznañskiego upowa¿nienie jest czasowe, wynosi jeden rok i wymaga odnowienia po dniu rekolekcyjnym
i w trakcie uroczystej Mszy Œwiêtej.
Zasadniczym obowi¹zkiem nadzwyczajnych szafarzy jest pomoc w zanoszeniu Eucharystii chorym i niepe³nosprawnym. Jest to pierwsza i najwa¿niejsza okolicznoœæ ustanowienia
tej pos³ugi, by w ten sposób mogli
oni w pe³ni uczestniczyæ w Eucharystii i tym samym ³¹czyæ swoje ¿ycie,
radoœci i cierpienia z Ofiar¹ Chrystusa.
Szafarz nadzwyczajny zanosi Komu-

niê œw. do chorego w specjalnie do
tego wykonanym naczyniu, umieszczonym w odpowiedniej bursie, któr¹
zawiesza na szyi. Bursa stanowi znak

rozpoznawczy dla napotkanych wiernych, którzy winni oddaæ ho³d Chrystusowi Panu, obecnemu w Najœwiêtszym Sakramencie.
Nadzwyczajni szafarze pomagaj¹
w rozdawaniu Komunii œw. równie¿
podczas Mszy œw., gdy bierze w niej
udzia³ wiêksza liczba wiernych.
Szat¹ liturgiczn¹ dla nadzwyczajnych
szafarzy, gdy pe³ni¹ sw¹ pos³ugê podczas Mszy œw., jest alba, przepasana
na biodrach. Kiedy szafarz zanosi
Komuniê œw. do domu chorego,
swoj¹ pos³ugê pe³ni w ubraniu cywilnym, ale odœwiêtnym i powa¿nym.
W naszej parafii mamy 9 nadzwyczajnych szafarzy Komunii œw.
Swoj¹ pos³ugê pe³niê od 2000 r.;
uczestniczê z tej perspektywy w misterium spotkania Jezusa Eucharystycznego z wiernymi podczas Mszy
œw. oraz w zaciszu domowym. Zawsze to Jezus CZEKA, abyœmy zechcieli przyj¹æ Go z mi³oœci¹ do naStrona 7

szych serc. Chce byæ z nami zawsze
i wszêdzie.
Koœció³ przed³u¿a swoj¹ d³oñ w pos³udze nadzwyczajnego szafarza, aby
Skarb Eucharystii by³ jeszcze bardziej
dostêpny. Zaprasza, a zarazem odpowiada na pragnienie samego Chry-

stusa i cz³owieka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Jezus jest blisko, zawsze
blisko nas, jest na wyci¹gniêcie rêki.
Nie pozwalajmy Mu na nas czekaæ.
PrzyjdŸ lub pozwól, by wyci¹gniêta
d³oñ, jak¹ jest pos³uga nadzwyczajnych szafarzy pokona³a ten ostatni

dystans, który rozdziela spragnione
serca BOGA i cz³owieka.
NIECH BÊDZIE POCHWALONY
JEZUS CHRYSTUS!
nadzwyczajny szafarz Komunii œw.
Darek

Lednickie wspomnienie…
Od kilku ju¿ lat na Pola Lednickie
w pierwsz¹ sobotê wrzeœnia przybywaj¹ seniorzy.
W tym roku by³ to 1 wrzeœnia. Ka¿de Spotkanie Lednickie ma swoje
has³o. Has³em tegorocznego spotkania by³o "MI£OŒÆ CIÊ ZNAJDZIE",
zwi¹zane z mi³osierdziem i œw. siostr¹
Faustyn¹. Ka¿dy uczestnik dostaje
te¿ symbole lednickie, w tym roku
dostaliœmy miêdzy innymi piernik
z has³em, dzienniczek œw. siostry Fau-

styny, œpiewnik, ksi¹¿eczka b³. Jana
Paw³a II " NIE USTAWAJCIE
W MODLITWIE " i inne.
Podczas spotkania uczestniczyliœmy
we Mszy œw., adorowaliœmy Najœwiêtszy Sakrament i wybieraliœmy
Chrystusa w symbolicznym akcie
przejœcia przez Bramê-Rybê. Nieod³¹cznym elementem ka¿dego spotkania jest te¿ taniec i œpiew. 20 osób
ze Wspólnoty œw. £ukasza ju¿ pi¹ty
raz by³o na tym spotkaniu. Zachê-

camy wszystkich parafian do wyjazdu chocia¿ jeden raz z nami.
Ludmi³a Ogórowicz

Parafialne imieniny

W czwartek, 18 paŸdziernika nasza parafialna wspólnota œwiêtowa³a swoje imieniny - uroczyœcie obchodziliœmy
wspomnienie litrgiczne patrona, œw. £ukasza. Podczas mszy œw. odpustowej o godz. 18.30 mia³o miejsce tak¿e
uroczyste zainaugurowanie w naszym koœciele Roku Wiary.
Zdjêcia z uroczystoœci odpustowych mo¿na obejrzeæ w galerii na parafialnej stronie internetowej, fotoreporta¿ zamieœcimy tak¿e w nastêpnym numerze „Ewangelisty”.
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.

XI Ekumeniczne Swieto Biblii
XI Ekumeniczne Œwiêto Biblii odbêdzie siê w Poznaniu w dniach od 21 do
31 paŸdziernika 2012 r. Tegoroczny temat œwiêta brzmi: "Moc bowiem
osi¹ga swój cel w s³aboœci" (2 Kor 12,9). W programie m.in.
22.10.2012, godz. 19.00 - koncert zespo³u „2 TM 2,3" (Koœció³ pw. Nawiedzenia NMP, os. Bohaterów II Wojny Œwiatowej)
23.10.2012, godz. 18.00 - wyk³ad Prof. Jacka £uczaka, godz. 19.00 panel dyskusyjny: Czy cierpienie jest pora¿k¹? Osobiste doœwiadczenie
s³u¿by (Aula im. Lubrañskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1)
24.10.2012, godz. 18.00 - Nabo¿eñstwo S³owa (Katedra Poznañska)
25.10.2012, godz. 20.00 modlitwa ze œpiewami z Taize (Koœció³ pw. Œw.
Wojciecha)
31.10.2012, godz. 20.30 - Ekumeniczna Noc Koœcio³a (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Ogrodowa 6)

Zapraszamy do wspó³pracy!
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