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Blisko jest, we drzwiach...
S¹d Ostateczny
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku s³oñce
siê zaæmi i ksiê¿yc nie da swego blasku. Gwiazdy bêd¹ padaæ z nieba
i moce na niebie zostan¹ wstrz¹œniête.
Wówczas ujrz¹ Syna Cz³owieczego,
przychodz¹cego w ob³okach z wielk¹
moc¹ i chwa³¹. Wtedy poœle On anio³ów i zbierze swoich wybranych z czterech stron œwiata, od krañca ziemi a¿
do szczytu nieba.
A od drzewa figowego uczcie siê przez

podobieñstwo. Kiedy ju¿ jego ga³¹Ÿ nabiera soków i wypuszcza liœcie, poznajecie, ¿e blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie, ¿e to siê dzieje, wiedzcie, ¿e
blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdê, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a¿ siê to wszystko
stanie. Niebo i ziemia przemin¹, ale
moje s³owa nie przemin¹. Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani
anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».
Mk 13, 24-32

Ujrzycie Syna Czlowieczego
przychodzacego na oblokach
Dzisiejszy fragment Ewangelii wed³ug
œw. Marka porusza tematy eschatologiczne - mówi o powtórnym przyjœciu
Chrystusa na koñcu czasów. Jezus
przywo³uje apokaliptyczne obrazy
z Ksiêgi Daniela i prorock¹ wizjê Syna
Cz³owieczego przychodz¹cego w ob³okach wœród mocy i chwa³y.
Koniec œwiata, dramatyczne wydarzenia z nim zwi¹zane, zawsze budzi³y lêk
ludzkoœci, jednoczeœnie o¿ywiaj¹c zbiorow¹ wyobraŸniê, kreuj¹c¹ coraz to
nowe przedstawienia serii kosmicznych
katastrof czekaj¹cych ziemiê. Ludzie
nie tylko próbowali sobie wyobraziæ,
jak to bêdzie wygl¹da³o i przebiega³o,
ale te¿ pragnêli przewidzieæ, kiedy to
nast¹pi, pilnie wypatruj¹c wszelkich
mo¿liwych znaków mog¹cych zapowiadaæ kres czasów. Pierwsi chrzeœcijanie byli przekonani, ¿e powtórne
przyjœcia Chrystusa bêdzie mia³o miejEwangelista 18 listopada 2012

sce wkrótce, jeszcze za ich ziemskiego ¿ycia. Kolejne pokolenia upatrywa³y mo¿liwych dat w momentach prze³omowych, takich jak koniec pierwszego tysi¹clecia od narodzin Chrystusa
czy koniec kolejnych wieków. Znaki
zbli¿aj¹cego siê koñca czasów dostrzegano w ró¿nych zdarzeniach, jak
klêski ¿ywio³owe, wojny, epidemie czy
zjawiska astronomiczne. Co jakiœ czas
pojawia³y siê te¿ rozmaite przepowiednie wyliczaj¹ce datê koñca œwiata.
(Ostatnio popularne s¹ np. te odwo³uj¹ce siê do kalendarza Majów, choæ
œwiadcz¹ raczej o kompletnym niezrozumieniu zasad majañskiej rachuby czasu ni¿ odkryciu "tajemnicy" w niej zawartej. Cywilizacja Majów z p³w. Jukatan w Ameryce Œrodkowej, której
rozkwit przypada na VII-IX w., pos³ugiwa³a siê niezwykle precyzyjn¹ rachub¹ czasu, opart¹ na nak³adaj¹cych

siê na siebie cyklach, tworz¹cych razem d³u¿sze, 52-letnie cykle, bêd¹ce
znów czêœciami jeszcze d³u¿szych cykli. Poniewa¿ jest to rachuba kolista,
na ka¿dym poziomie koniec jednego
cyklu oznacza pocz¹tek nowego. Jeœli
wiêc zgodnie z wyliczeniami cykl tzw.
D³ugiej Rachuby koñczy siê w grudniu
2012 r., oznacza to tyle, ¿e rozpoczyna siê wówczas nowy cykl. Oczywiœcie tego typu momenty prze³omowe
zawsze i wszêdzie, w ka¿dej kulturze,
wzbudza³y silne emocje, ale twierdzenie, ¿e Majowie przewidzieli w ten sposób koniec œwiata jest grub¹ przesad¹).
Dla nas jasn¹ odpowiedzi¹ na wszystkie w¹tpliwoœci s¹ s³owa Chrystusa
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Pierwsze czytanie

B ÓG

W owych czasach wyst¹pi Micha³, wielki ksi¹¿ê, który jest opiekunem dzieci
twojego narodu. Wtedy nast¹pi okres ucisku, jakiego nie by³o, odk¹d narody
powsta³y, a¿ do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dost¹pi zbawienia,
ka¿dy, kto siê oka¿e zapisany w ksiêdze.
Wielu zaœ, co posnêli w prochu ziemi, zbudzi siê: jedni do wiecznego ¿ycia, drudzy ku hañbie, ku wiecznej odrazie.
M¹drzy bêd¹ œwieciæ jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoœci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Dn 12, 1-3

1. Czy myœlê o przysz³ym spotkaniu
z Chrystusem u koñca czasów i czy jestem na nie gotowy?
2. Co powinienem zmieniæ w moim ¿yciu,
by byæ jeszcze wyraŸniejszym œwiadkiem
Bo¿ej mi³oœci?
3. Czy mam œwiadomoœæ spoczywaj¹cej
na mnie odpowiedzialnoœci za g³oszenie
innym Ewangelii poprzez œwiadectwo
mojego ¿ycia?

PYTA NAS

Drugie czytanie
W Starym Przymierzu ka¿dy kap³an staje codziennie do pe³nienia swej s³u¿by,
wiele razy te same sk³adaj¹c ofiary, które ¿adn¹ miar¹ nie mog¹ zg³adziæ grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, z³o¿ywszy raz na zawsze jedn¹ ofiarê za grzechy, zasiad³ po prawicy Boga, oczekuj¹c tylko, «a¿ nieprzyjaciele Jego stan¹ siê
podnó¿kiem nóg Jego».
Jedn¹ bowiem ofiar¹ udoskonali³ na wieki tych, którzy s¹ uœwiêcani. Gdzie jest
odpuszczenie, tam ju¿ wiêcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
Hbr 10, 11-14. 18

Ewangelia na niedziele 25 listopada
Królestwo nie z tego œwiata
Pi³at powiedzia³ do Jezusa: «Czy Ty jesteœ Królem ¿ydowskim?».
Jezus odpowiedzia³: «Czy to mówisz od siebie, czy te¿ inni powiedzieli ci o Mnie?».
Pi³at odpar³: «Czy ja jestem ¯ydem? Naród Twój i arcykap³ani wydali mi Ciebie.
Coœ uczyni³?».
Odpowiedzia³ Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo
moje by³o z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie zosta³ wydany ¯ydom.
Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d».
Pi³at zatem powiedzia³ do Niego: «A wiêc jesteœ królem?».
Odpowiedzia³ Jezus: «Tak, jestem królem. Ja siê na to narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy,
s³ucha mojego g³osu».
J 18, 33b-37

"Jeœli kochacie Boga,
nic wam nie mo¿e byæ milsze nad to,
co Jemu siê najbardziej podoba
i nad ca³kowite spe³nienie siê w nas
Jego woli"
Mistrz Eckhart

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek. Wspomnienie b³. Salomei, zakonnicy. Ap 1,1-4;2,1-5a; £k 18,35-43; Wtorek. Wspomnienie œw. Rafa³a Kalinowskiego, prezbitera. Ap 3,1-6.14-22; £k 19,110;Œroda. Wspomnienie ofiarowania Najœwiêtszej Maryi Panny. Ap 4,1-11; £k 19,1128;Czwartek. Wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy i mêczennicy. Ap 5,1-10; £k 19,41-44;
Pi¹tek. Ap 10,8-11; £k 19,45-48; Sobota. Wspomnienie œwiêtych Andrzeja Dung-Lac,
prezbitera, i Towarzyszy, mêczenników. Ap 11,4-12; £k 20,27-40;
Niedziela. Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata. Dn 7,13-14; Ap 1,5-8;
J 18,33b-37;Poniedzia³ek. Ap 14,1-3.4b-5; £k 21,1-4; Wtorek. Ap 14,14-20; £k 21,5-11;
Œroda. Ap 15,1-4; £k 21,12-19;Czwartek. Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a; £k 21,20-28; Pi¹tek.
Œwiêto œw. Andrzeja Aposto³a. Iz 49, 1-6; Rz 10,9-18; Mt 4,18-22; Sobota. Ap 22,1-7; £k
21,34-36;
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z dzisiejszej Ewangelii: "Lecz o dniu
owym lub godzinie nikt nie wie, ani
anio³owie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" (Mk 13,32). Nikt nie wie, kiedy
nast¹pi koniec œwiata - tylko Bóg.
¯adne ludzkie domys³y, wyliczenia, analiza niezwyk³ych zjawisk nie mog¹ odkryæ przed nami tego, co tylko Bogu
jest wiadome. Czy w takim
razie nie powinniœmy siê koñcem œwiata przejmowaæ?
Z pewnoœci¹ nie powinniœmy
dawaæ pos³uchu kolejnym
rewelacjom na temat jego
daty, ale nie mo¿emy te¿ zapominaæ, ¿e oczekiwanie na
powtórne przyjœcie Chrystusa przy koñcu czasów jest
wpisane w nasz¹ wiarê. Wiemy, ¿e to nast¹pi, ale nie wiemy kiedy - powinniœmy wiêc
byæ stale przygotowani. Chrystus wielokrotnie powtarza:
czuwajcie! "Czuwajcie wiêc,
bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz
wiedzia³, o której porze nocy
z³odziej ma przyjœæ, na pewno by czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do
swego domu. Dlatego i wy b¹dŸcie
gotowi, bo w chwili, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie"
(Mt 24,42-44).
Co oznacza owo czuwanie? Ten czuwa, kto pozostaje wierny Bogu. Jezus

przedstawia to w niezwykle obrazowej
przypowieœci o s³ugach wiernych i niewiernych oczekuj¹cych powrotu pana:
"A wy [b¹dŸcie] podobni do ludzi,
oczekuj¹cych swego pana, kiedy
z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyæ, gdy nadejdzie i zako³acze. Szczêœliwi owi s³udzy, których pan

zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie.
Zaprawdê, powiadam wam: Przepasze siê i ka¿e im zasi¹œæ do sto³u,
a obchodz¹c bêdzie im us³ugiwa³. Czy
o drugiej, czy o trzeciej stra¿y przyjdzie, szczêœliwi oni, gdy ich tak zastanie. […] Lecz jeœli s³uga ów powie
sobie w duszy: Mój pan oci¹ga siê

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

z powrotem, i zacznie biæ s³ugi i s³u¿¹ce, a przy tym jeœæ, piæ i upijaæ siê, to
nadejdzie pan tego s³ugi w dniu, kiedy
siê nie spodziewa, i o godzinie, której
nie zna; ka¿e go æwiartowaæ i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce" (£k
12,36-38; 45-46). Mówi jeszcze Jezus: "S³uga, który zna wolê swego
pana, a nic nie przygotowa³
i nie uczyni³ zgodnie z jego
wol¹, otrzyma wielk¹ ch³ostê. […] Komu wiele dano,
od tego wiele wymagaæ siê
bêdzie; a komu wiele zlecono, tym wiêcej od niego
¿¹daæ bêd¹" (£k 12,47-48).
Za tydzieñ uroczystoœæ Jezusa Chrystusa Króla Wszechœwiata, zamykaj¹ca rok liturgiczny. Uœwiadamia nam ona
nie tylko prawdê o eschatologicznym królestwie Bo¿ym,
ale te¿ fakt, ¿e do Chrystusa
nale¿y panowanie nad ca³ym
czasem - tak¿e nad teraŸniejszoœci¹. Królestwo Bo¿e to
nie tylko sprawa wiecznoœci
- ono "blisko jest, u drzwi"
(Mk 13,29). My jesteœmy znakami
królestwa Bo¿ego w œwiecie - naszym
zadaniem jest œwiadczyæ o obecnoœci
Chrystusa przy nas, w naszym ¿yciu.
My znamy wolê naszego Pana - jest
ni¹ Ewangelia mi³oœci, któr¹ mamy
nieœæ wszystkim napotykanym ludziom.
mp

Wstep do ksiag Proroków Mniejszych
Prorocy w Izraelu
W Izraelu dzia³alnoœæ prorocka nie
nale¿a³a do rzadkoœci zarówno w
okresie monarchii, jak i po powrocie
z niewoli babiloñskiej. Bez w¹tpienia
by³a te¿ du¿o szersza ni¿ pozostawiona przez proroków spuœcizna literacka - poza prorokami znanymi z ksi¹g
prorockich, których nauczanie przekazuj¹ nam w³aœnie te teksty, spisane przez nich samych lub ich uczniów,
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spotykamy na kartach innych ksi¹g Starego Testamentu wielu mê¿ów Bo¿ych,
przekazuj¹cych powierzone
im s³owo Pana (spoœród najwiêkszych mo¿na wymieniæ
choæby Samuela, Natana,
Eliasza, Elizeusza, opisanych
w Ksiêgach Samuela i Ksiêgach Królewskich). Nie
wszyscy prorocy spisali te¿
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swoje nauki, nie zawsze zrobili to od
razu ich uczniowie. Niekiedy mowy
prorockie d³ugo by³y przekazywane
ustnie, a spisywano je dopiero
w wiele lat póŸniej, poddaj¹c kolejnym opracowaniom redakcyjnym nim
osi¹gnê³y ostateczn¹ formê.
Dwunastu proroków "mniejszych"
Poza ksiêgami czterech "wielkich"
proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela, Stary Testament zawiera zbiór krótszych mów prorockich, które powstawa³y na przestrzeni kilku stuleci. Tradycja podaje dwunastu proroków - autorów tych tekstów. W Biblii hebrajskiej pocz¹tkowo by³y one zebrane w jedn¹ ksiêgê, podzielon¹ na dwanaœcie odrêbnych czêœci; dziœ stanowi¹ oddzielne
ksiêgi, nosz¹ce w tytu³ach imiona
proroków, których teksty zawieraj¹.
S¹ to ksiêgi: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza,
Nahuma, Habakuka, Sofoniasza,
Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.
Powszechnie przyjête okreœlenie tej
kolekcji jako "proroków mniejszych"
wywodzi siê od ³aciñskich Ojców
Koœcio³a, chc¹cych w ten sposób
odró¿niæ
owe teksty od
poprzedzaj¹cych
je czterech obszerniejszych
prorockich ksi¹g
(zwanych
z tej racji
"prorokami wiêkszymi").

Bogactwo literackie
Pisma prorockie zebrane w zbiorze
proroków mniejszych powstawa³y w
okresie od VIII do III w. p.n.e. Pod
wzglêdem literackim reprezentuj¹
wszystkie gatunki prorockie: wyrocznie, groŸby, napomnienia i mowy
karc¹ce, hymny i modlitwy, wizje
a tak¿e wyznania. ZnaleŸæ tu mo¿na
te¿ popularne opowiadania z elementami folkloru (np. w Ksiêdze Jonasza).
Znaczenie teologiczne
Ksiêgi dwunastu proroków mniejszych s¹ œwiadectwem zmieniaj¹cych
siê na przestrzeni kilkuset lat pr¹dów
teologicznych, etycznych i spo³ecznych, odgrywaj¹cych kluczowe role
w duchowoœci i historii Izraela. Ich
niezaprzeczalny wk³ad w skarbnicê
myœli objawionej poœwiadcza
wp³yw, jaki te teksty wywar³y na
inne ksiêgi biblijne, tak¿e proroków
wiêkszych. Przyk³adem mo¿e byæ
symbolika ma³¿eñska proroka Ozeasza, która u Jeremiasza i Ezechiela
staje siê jednym z zasadniczych sposobów wyra¿ania myœli prorockiej,
podobnie jak idea "reszty Izraela"
Amosa, któr¹ podj¹³ Izajasz. Prorockie groŸby Micheasza przytoczy³
Jeremiasz jako proroctwo o wysokim autorytecie (jest to jedyny formalny cytat ze Starego Testamentu
w Ksiêdze Jeremiasza).
W ksiêgach proroków mniejszych
znajdujemy te¿ wiele wa¿nych zapowiedzi mesjañskich i o charakterze
eschatologicznym. Czêsto nawi¹zuje do nich Nowy Testament w swej
symbolice (np. znak Jonasza), argumentacji teologicznej (przywo³uje
treœæ ksi¹g Amosa, Jonasza, Habakuka, Sofoniasza czy Malachiasza)
oraz mesjañskiej (nawi¹zuje do ksiêgi Micheasza i Zachariasza).
Ma³gorzata Piechorowska

Strona 4

Kobieta ksiadzka
Jako ¿e dziœ pisaæ bêdê o kap³añstwie
kobiet i wyœwiêcaniu ich na ksiê¿y, opatrzy³am artyku³ - w moim mniemaniu nieco ¿artobliwym tytu³em. Jego œmiesz-

noœæ jest celowa i bardzo umyœlna, uwa¿am bowiem - mimo ¿e sama kobiet¹
jestem i myœlê, ¿e mam doœæ postêpowe pogl¹dy na ¿ycie - ¿e kobieta w sutannie jest niedoskona³¹, niepe³nowartoœciow¹ i u³omn¹ czêœci¹ rzeczywistoœci. Ostatnio mój ksi¹dz spowiednik mam takiego jednego od ³adnych paru
ju¿ lat, a pañstwo dobrze go znaj¹ - na
pokutê kaza³ mi przeczytaæ 1 List do
Koryntian. D³ugie toto, ale znalaz³am w
nim wreszcie coœ, czego nie mog³am doczytaæ siê w ¿adnych pismach koœcielnych i teologicznych ani dos³yszeæ
w jakimkolwiek kazaniu. Chcia³abym
tym siê z pañstwem podzieliæ, bo wiedzieæ warto.
Otó¿, w 1 Liœcie do Koryntian napisane jest, czarno na bia³ym, ¿e kobieta nie
powinna zostaæ ksiêdzem. Poniewa¿
temat kap³añstwa kobiet wpisuje siê
mocno w dzisiejsz¹ dyskusjê œwiatopogl¹dow¹, myœlê, ¿e dla porz¹dku powinniœmy zacz¹æ od informacji podstaEwangelista 18 listopada 2012

wowych, ¿ebyœmy wiedzieli dok³adnie
co dyskredytowaæ bêdziemy. Bowiem
dyskredytowaæ bêdziemy. Kobiety
ksi¹dzki oczywiœcie.
Co to jest kap³añstwo? Otó¿ kap³añstwo jest poœrednictwem miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Kto to jest ksi¹dz?
Jest to osoba spe³niaj¹ca rzeczone poœrednictwo - poœrednik miêdzy Bogiem
i cz³owiekiem. Kim jest Bóg? W najwiêkszym uproszczeniu jest On Duchem - przez du¿e D. A kim jest cz³owiek? W swojej najg³êbszej istocie
i jako ¿e stanowi obraz Boga, równie¿
jest duchem - jednak przez ma³e d. Ta
duchowoœæ cz³owieka jest podstawowym argumentem zwolenników kap³añstwa kobiet - jeœli na powa¿nie
traktowaæ bêdziemy podobieñstwo
cz³owieka do Boga, to trzeba powiedzieæ, ¿e mê¿czyzn¹ lub kobiet¹ staje
siê on niejako "wtórnie". Zatem, jeœli
rzeczone kap³añstwo to poœrednictwo
miêdzy Duchem i duchem, z czego
Duchem jest Bóg, a duchem cz³owiek,
to nie ma tu ¿adnego znaczenia ludzka
p³eæ. Argument ten zwolennicy kap³añstwa kobiet popieraj¹ dodatkowo "aksjomatem" œw. Augustyna: "Stworzy³eœ
nas bowiem jako skierowanych ku
Tobie. I niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie".
Teraz przejdŸmy do Ewangelii. Mówi
ona, ¿e Jezus, pomimo swojego szacunku do kobiet, pomimo tego, ¿e nimi
nie gardzi³ i potrafi³ prze³amywaæ ró¿ne
uprzedzenia i zwyczaje wynikaj¹ce
z kultury ludzi Wschodu, nie "wyœwiêci³" na kap³ana ¿adnej kobiety, podobnie jak nie uczyni³ z niej Aposto³a. Dlatego te¿ Koœció³ nie udziela kobietom
œwiêceñ kap³añskich, tylko przypomina im o koniecznoœci aktywnego aposto³owania, wynikaj¹cej z chrztu i bierzmowania, co jest po prostu udzia³em
w powszechnym kap³añstwie ludu Bo¿ego. Z drugiej strony Ewangelia g³osi
te¿, ¿e kobieta i mê¿czyzna s¹ sobie
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równi, ¿e ich ró¿nice p³ciowe nie maj¹
¿adnego znaczenia (z wyj¹tkiem kap³añstwa oczywiœcie). Zatem: Czy rzeczywiste równouprawnienie jest wol¹
Boga? Czy œwiêcenia kap³añskie kobiet nie s¹ ostatecznym aktem tego równouprawnienia? W tym samym czasie
i z drugiej strony rodzi nam siê w¹tpliwoœæ: Czy pragnienie pos³ugi kap³añskiej, bêd¹ce udzia³em wielu kobiet,
nale¿y uznaæ za szatañskie zwiedzenie?
Czy mo¿e wrêcz przeciwnie: kobiety
te swoim ¿yciem daj¹ dowód g³êbokiej wiary i mi³oœci Boga? I b¹dŸ tu m¹dry…
Koœció³ uwa¿a, ¿e jeœli nic konkretnego nie pozwala wprowadziæ œwiêcenia kobiet
bez obawy, ¿e
w ten sposób
postêpuje siê
wbrew woli
Boga, to trzeba wzi¹æ pod
uwagê sprawowanie sakramentów.
Tam, jeœli tylko coœ nie do
koñca jest jasne, to lepiej
trzymaæ siê
tradycji, gdzie
s³owem wi¹¿¹cym jest
S³owo Pana - Pismo Œwiête, a czytamy w nim wyraŸnie, ¿e kobiety nie s¹
powo³ane do kap³añstwa. Zreszt¹ podstawowym argumentem, który przemawia za niedopuszczeniem kobiet do
œwiêceñ jest przyk³ad Jezusa Chrystusa, który na Aposto³ów wybra³, jak
wiemy, jedynie mê¿czyzn. Zwolennicy
kap³añstwa kobiet podkreœlaj¹, ¿e
w Piœmie Œwiêtym nie ma te¿ nic, co
by otwarcie wyklucza³o ich œwiêcenie,
a sam przyk³ad Jezusa t³umaczyæ trze-

ba sytuacj¹ spo³eczn¹ i mentalnoœci¹
ówczesnych ludzi. Jednak nale¿y tak¿e przypuszczaæ, ¿e skoro stan¹³ On
w obronie cudzo³o¿nicy, któr¹ zgodnie z prawem miano ukamienowaæ, nie
obawia³by siê powo³aæ kobiety do grona Aposto³ów.
W tym miejscu zajrzymy wreszcie do
1 Listu do Koryntian. Czytamy w nim:
"Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach œwiêtych, kobiety maj¹ na
tych zgromadzeniach milczeæ; nie dozwala siê im bowiem mówiæ, lecz maj¹
byæ poddane, jak to Prawo nakazuje… Nie wypada bowiem kobiecie
przemawiaæ na zgromadzeniu" (w domyœle: przemawiaæ z natchnienia Bo¿ego - 1 Kor
14,33-35).
Podobne uwagi znaleŸæ mo¿na w Listach
do Tymoteusza.
Dzisiaj raczej
nie podaje siê
fragmentów
z listów Paw³a
jako argumentu za wykluczeniem kobiet
ze œwiêceñ nosz¹ one zbyt
silne piêtno
swego czasu. Jednak jestem jak najbardziej za porz¹dkiem Koœcio³a z nich
wynikaj¹cym. I chocia¿ wiemy, ¿e bez
w¹tpienia Koœció³ ten wymaga dziœ reformy i zmian w wielu kwestiach, na
pewno tak¹ kwesti¹ nie jest kap³añstwo kobiet. Proponujê wiêc trzymaæ
siê tradycji. Czy kiedyœ by³o nam z ni¹
Ÿle?
Natalia Miko³ajska
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ROK WIARY

Niedawno zainaugurowaliœmy w Koœciele Rok Wiary. Na naszej parafialnej stronie internetowej zamieszczane bêd¹ ró¿ne informacje, pomagaj¹ce
lepiej prze¿yæ ten czas, który ma umocniæ, pog³êbiæ i o¿ywiæ nasz¹ wiarê.
Tak¿e w „Ewangeliœcie” bêdziemy podejmowaæ ten temat, informuj¹c o
wa¿nych wydarzenaich Roku Wiary.

Odpusty i nabozenstwa w Roku Wiary
Koœcio³y, z którymi zwi¹zane by³o ¿ycie œwiadków wiary, œwiêtych i b³ogos³awionych, a tak¿e kandydatów na o³tarze, bêd¹ miejscami, w których na terenie
Archidiecezji Poznañskiej bêdzie mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny
w Roku Wiary. Dekret ustanawiaj¹cy miejsca œwiête podpisa³ Arcybiskup Stanis³aw G¹decki.
Wœród miejsc œwiêtych w Archidiecezji Poznañskiej znalaz³y siê trzy bazyliki
mniejsze - katedra i fara poznañska, a tak¿e sanktuarium na Œwiêtej Górze w
Gostyniu. Metropolita poznañski ustanowi³ tak¿e 19 œwi¹tyñ zwi¹zanych z ¿yciem œwiadków wiary, w których bêdzie mo¿na uzyskaæ odpust.
Zachêcamy do pielgrzymowania do koœcio³ów, w których œwiêci i kandydaci na o³tarze prowadzili apostolsk¹ dzia³alnoœæ. Poni¿ej przedstawiamy najbli¿sze terminy nabo¿eñstw:
24 listopada 2012 r. (sobota), godz. 18:00, w koœciele pw. œw. Antoniego Padewskiego w Poznaniu (Staro³êka),
gdzie proboszczem by³ ks. Kazimierz Rolewski.
2 grudnia 2012 r.(niedziela), godz. 18:00, w koœciele pw. œw. Wojciecha w Poznaniu, gdzie proboszczem by³ b³.
ks. Narcyz Putz
Aby uzyskaæ odpust zupe³ny nale¿y mieæ na uwadze ogólne normy, które mówi¹, i¿ mo¿na go uzyskaæ jeden raz
dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmar³ych, spe³niaj¹c sta³e warunki.
S¹ to:
1) przyst¹pienie do sakramentu pokuty;
2) przyjêcie Komunii œw.;
3) modlitwa wed³ug intencji Ojca œw.;
4) wyzbycie siê jakiegokolwiek przywi¹zania do grzechu.
Wierni, którzy spe³ni¹ powy¿sze warunki w Roku Wiary (do 24 listopada 2013 roku), mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny:
I. Gdy wezm¹ udzia³ w co najmniej trzech konferencjach misji œwiêtych lub co najmniej trzech wyk³adach na temat
dokumentów II Soboru Watykañskiego lub artyku³ów Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, w jakimkolwiek koœciele
lub stosownym miejscu.
II. Za ka¿dym razem, gdy odbêd¹ pielgrzymkê do którejœ z bazylik papieskich, katakumb chrzeœcijañskich czy
sanktuarium z okazji Roku Wiary i wezm¹ tam udzia³ w nabo¿eñstwie, b¹dŸ bêd¹ siê modliæ koñcz¹c modlitw¹
„Ojcze nasz”, wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bo¿ej lub œwiêtych.
III. Gdy w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary zgromadz¹ siê na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin,
dodaj¹c Wyznanie Wiary.
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Najbli¿sze takie dni to:
25 listopada 2012 r. (niedziela) - Uroczystoœæ Chrystusa Króla Wszechœwiata,
8 grudnia 2012 r. (sobota) - Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP,
IV. Za pobo¿ne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeœli odnowi¹ przyrzeczenia chrzcielne w dowolnie wybranym dniu podczas Roku Wiary.
V. Wierni, którzy z powodu choroby lub innej uzasadnionej i powa¿nej przyczyny nie s¹ w stanie spe³niæ okreœlonych wy¿ej warunków, mog¹ uzyskaæ odpust zupe³ny, jeœli budz¹c w sobie intencjê spe³nienia zwyk³ych warunków,
gdy tylko bêdzie to mo¿liwe – z dusz¹ woln¹ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu – bêd¹ duchowo jednoczyæ siê (np. dziêki transmisjom telewizyjnym lub radiowym) podczas uroczystoœci Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Œwiêtego lub Arcybiskupa Poznañskiego i odmówi¹ „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy
odpowiadaj¹ce celom Roku Wiary, ofiarowuj¹c Bogu swoje cierpienia i niewygody.

Dawny Poznan - wystawa w poznanskim ratuszu
Miejska ikonosfera na drukach reklamowych z widokami Poznania
(1835-1939)
Wydawa³oby siê, ¿e z archiwów
i magazynów muzealnych wyci¹gniêto ju¿ wszystkie dawne widoki miasta, i wszystkie one s¹ ju¿ znane.
A jednak tak nie jest. Niezwyk³ym
Ÿród³em do badañ nad dawnym Poznaniem i ikonografi¹ miasta s¹ ró¿ne historyczne druki reklamowe: zamieszczane w gazetach i czasopismach, ulotki, papiery firmowe, rachunki, pocztówki itp. Najczêœciej
wiernie oddaj¹ wygl¹d miasta lub
jego poszczególne fragmenty. Wiele
z nich pokazuje nieistniej¹ce ju¿ miejsca i okruchy poznañskiej codzien-

noœci, ocalaj¹c od zapomnienia to,
co zniknê³o ju¿ z pejza¿u. W poznañskim ratuszu prezentowana jest wystawa pokazuj¹ca widoki dawnego
Poznania, utrwalone na tego rodzaju drukach ulotnych. Ekspozycja
obejmuje ok. 350 widoków Poznania (od koñca lat 30. XIX wieku do
1939 roku), a jej uzupe³nieniem jest
prezentacja firmowych gad¿etów
poznañskich firm.
Integraln¹ czêœci¹ wystawy jest prezentacja multimedialna ukazuj¹ca
ca³¹ kolekcjê, opisan¹ w ksi¹¿ce autorstwa wybitnej znawczyni historii
miasta i jego widoków, a jednoczeœnie kuratorkê tej wystawy - dr Magdalenê Mrugalsk¹-Banaszak.
red.

Muzeum Historii Miasta Poznania
(Ratusz), Stary Rynek 1
Wystawa czynna do 31 grudnia 2012
Ewangelista 18 listopada 2012
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Reliwie bl. Jana Pawla II
We wtorek 13 listopada o godz. 18:00 mia³o miejsce wprowadzenie
do naszego koœcio³a relikwi b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Do godz.
18:30 trwaliœmy na modlitwie w ciszy, nastêpnie uczestniczyliœmy we
mszy œw., po której przed Najœwiêtszym Sakramentem odmówiliœmy
ró¿aniec z rozwa¿aniami Jana Paw³a II.
B³. Jan Pawe³ II wielkorotnie podkreœla³, jak wa¿ne jest trawnie na
modlitwie, w ciszy, „sam
na sam” z Jezusem. Czêsto wspomina³ te¿, jak w
dzieciñstwie nieraz widzia³ swego ojca, modl¹cego siê do póŸnych
godzin nocnych.
Warto daæ sobie taki
czas, wœród codziennego zabiegania miêdzy
prac¹, zakupami i domem. Przyjœæ w tygodniu na mszê œw; mo¿e
w³aœnie obecnoœæ relikwi papie¿a-Polaka, papie¿a modlitwy, bêdzie do
tego dobr¹ okazj¹.
Relikwie, które na co dzieñ
przebywaj¹ w kaplicy hospicjum, mieszcz¹cego siê na terenie naszej parafii, goœciæ
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.

bêd¹ w naszym koœciele ka¿dego
trzynastego dnia miesi¹ca (data zwi¹zana z objawieniami fatimskimi), co
miesi¹c, a¿ do maja.
red.

W czwartek 22 listopada przypada wspomnienie œw. Cecylii, patronki œpiewu i muzyki koœcielnej. W tym dniu modlitw¹ otaczamy wszystkich, którzy troszcz¹ siê
o piêkno oprawy muzycznej liturgii i nabo¿eñstw w naszej parafii. Pamiêtamy o panu
organiœcie Tadeuszu Koszarku, Chórze
Familia Cantans a tak¿e o scholach - dzieciêcej „Bo¿e Krówki” i m³odzie¿owej.

Spotkanie dla studentów i m³odzie¿y pracuj¹cej w najbli¿sz¹ œrodê,
21 listopada o godz. 20.00 w salce parafialnej. Tematem spotkania bêdzie
spowiedŸ œw. Zaprszamy!

Zapraszamy do wspó³pracy!
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