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Duch wyprowadza na pustynie
Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê,
aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy
przepoœci³ czterdzieœci dni i czterdzieœci nocy, odczu³ w koñcu g³ód.
Wtedy przyst¹pi³ kusiciel i rzek³ do
Niego: «Jeœli jesteœ Synem Bo¿ym,
powiedz, ¿eby te kamienie sta³y siê
chlebem».
Lecz on mu odpar³: «Napisane jest: Nie
samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz
ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych».

Wtedy wzi¹³ Go diabe³ do Miasta
Œwiêtego, postawi³ na naro¿niku œwi¹tyni i rzek³ Mu: «Jeœli jesteœ Synem
Bo¿ym, rzuæ siê w dó³, jest przecie¿
napisane: Anio³om swoim rozka¿e
o Tobie, a na rêkach nosiæ Ciê bêd¹,
byœ przypadkiem nie urazi³ swej nogi
o kamieñ».
Odrzek³ mu Jezus: «Ale jest napisane
tak¿e: Nie bêdziesz wystawia³ na próbê Pana, Boga swego».
Jeszcze raz wzi¹³ Go diabe³ na bardzo

wysok¹ górê, pokaza³ Mu wszystkie
królestwa œwiata oraz ich przepych
i rzek³ do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeœli upadniesz i oddasz mi pok³on».
Na to odrzek³ mu Jezus: «IdŸ precz,
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu,
Bogu swemu, bêdziesz oddawa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz».
Wtedy opuœci³ Go diabe³, a oto anio³owie przyst¹pili i us³ugiwali Mu.
Mt 4, 1-11

Wielkopostne drogowskazy
Ewangelia z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przygotowuje nas do
owocnego prze¿ycia tego czasu. Wskazuje nam nie tylko drogê, któr¹ powinniœmy pójœæ, ale te¿ ostrzega przed czyhaj¹cymi niebezpieczeñstwami i trudnoœciami, i podpowiada, jak wychodziæ z nich ca³o.
Na pocz¹tku dzisiejszego fragmentu
Ewangelii pojawia siê has³o pustynia pustynia jako to miejsce, w które
w jakiœ sposób wpisuje siê rzeczywistoœæ duchowa Wielkiego Postu: miejsce ciszy, miejsce odosobnienia i pustki, miejsce przebywania sam na sam
z Bogiem. Jezus czterdzieœci dni przebywa na pustyni. Wielokrotnie póŸniej,
jak notuj¹ Ewangeliœci, wycofywa³ siê
na jakiœ czas na miejsca pustynne, aby
w samotnoœci siê modliæ. To na pustyni, z dala od zgie³ku œwiata, szukali
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Boga anachoreci, pustelnicy
pierwszych
wieków
chrzeœcijañstwa. Wraz
z rozprzestrzenianiem
siê chrzeœcijañstwa na
terenie Europy "pustyni¹"
stawa³y siê
rozleg³e obszary puszczy,
dzikie i odludne morskie
wybrze¿a,
niedostêpne
góry
-

wszystkie te
miejsca, gdzie
cz³owiek pozostaj¹c w oddaleniu od nat³oku
spraw doczesnego œwiata
wkracza³ w inny,
duchowy wymiar egzystencji.
Wielki Post ma
byæ czasem wyjœcia na pustyniê
- nie w sensie fizycznym, ale duchowym, wewnêtrznym. Pisa³
Mistrz Eckhart:
"Prawdziwe S³owo wiecznoœci
wypowiadane
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Ewangelia na niedziele 16 marca
Jezus wzi¹³ z sob¹ Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadzi³ ich na górê wysok¹ osobno. Tam przemieni³ siê wobec nich: Twarz Jego zajaœnia³a
jak s³oñce, odzienie zaœ sta³o siê bia³e jak œwiat³o. A oto im siê ukazali Moj¿esz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzek³ do Jezusa: «Panie, dobrze, ¿e tu jesteœmy; jeœli chcesz, postawiê tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Moj¿esza i jeden dla
Eliasza».
Gdy on jeszcze mówi³, oto ob³ok œwietlany os³oni³ ich, a z ob³oku odezwa³ siê g³os: «To jest mój Syn umi³owany, w którym mam upodobanie, Jego
s³uchajcie». Uczniowie, s³ysz¹c to, upadli na twarz i bardzo siê zlêkli.
A Jezus zbli¿y³ siê do nich, dotkn¹³ ich i rzek³: «Wstañcie, nie lêkajcie siê». Gdy podnieœli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykaza³ im, mówi¹c: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, a¿ Syn Cz³owieczy zmartwychwstanie».
Mt 17, 1-9

Ewangelia na niedziele 23 marca

Jezus przyby³ do miasteczka samarytañskiego, zwanego Sychar, w pobli¿u pola, które Jakub da³ synowi swemu, Józefowi. By³o tam Ÿród³o Jakuba.
Jezus zmêczony drog¹ siedzia³ sobie przy studni. By³o to oko³o szóstej godziny.
Nadesz³a tam kobieta z Samarii, aby zaczerpn¹æ wody. Jezus rzek³ do niej: «Daj Mi piæ». Jego uczniowie bowiem udali siê przedtem do miasta dla
zakupienia ¿ywnoœci.
Na to rzek³a do Niego Samarytanka: «Jak¿e¿ Ty bêd¹c ¯ydem prosisz mnie, Samarytankê, bym Ci da³a siê napiæ?» ¯ydzi bowiem nie utrzymuj¹
stosunków z Samarytanami.
Jezus odpowiedzia³ jej na to: «O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y i wiedzia³a, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi siê napiæ”, prosi³abyœ Go wówczas, a da³by
Ci wody ¿ywej».
Powiedzia³a do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest g³êboka. Sk¹d¿e wiêc weŸmiesz wody ¿ywej? Czy Ty jesteœ wiêkszy od ojca
naszego Jakuba, który da³ nam tê studniê, z której pi³ i on sam, i jego synowie, i jego byd³o?»
W odpowiedzi na to rzek³ do niej Jezus: «Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów bêdzie pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³
na wieki, lecz woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em wody wytryskuj¹cej ku ¿yciu wiecznemu».
Rzek³a do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym ju¿ nie pragnê³a i nie przychodzi³a tu czerpaæ. Widzê, ¿e jesteœ prorokiem. Ojcowie nasi oddawali
czeœæ Bogu na tej górze, a wy mówicie, ¿e w Jerozolimie jest miejsce, gdzie nale¿y czciæ Boga».
Odpowiedzia³ jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, ¿e nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie bêdziecie czcili Ojca. Wy czcicie
to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, poniewa¿ zbawienie bierze pocz¹tek od ¯ydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, ju¿ jest, kiedy
to prawdziwi czciciele bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieæ Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba wiêc, by
czciciele Jego oddawali Mu czeœæ w Duchu i prawdzie».
Rzek³a do Niego Kobieta: «Wiem, ¿e przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».
Powiedzia³ do niej Jezus: «Jestem Nim Ja, który z tob¹ mówiê».
Wielu Samarytan z owego miasta zaczê³o w Niego wierzyæ dziêki s³owu kobiety. Kiedy wiêc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich
pozosta³. Pozosta³ tam zatem dwa dni. I o wiele wiêcej ich uwierzy³o na Jego s³owo, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy ju¿ nie dziêki twemu
opowiadaniu, na w³asne bowiem uszy us³yszeliœmy i jesteœmy przekonani, ¿e On prawdziwie jest Zbawicielem œwiata».
J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Ewangelia na niedziele 30 marca
Jezus przechodz¹c ujrza³ pewnego cz³owieka, niewidomego od urodzenia. Splun¹³ na ziemiê, uczyni³ b³oto ze œliny i na³o¿y³ je na oczy niewidomego,
i rzek³ do niego: «IdŸ, obmyj siê w sadzawce Siloe» – co siê t³umaczy: Pos³any. On wiêc odszed³, obmy³ siê i wróci³ widz¹c.
A s¹siedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako ¿ebraka, mówili: «Czy¿ to nie jest ten, który siedzi i ¿ebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten»,
a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaœ mówi³: «To ja jestem».
Zaprowadzili wiêc tego cz³owieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczyni³ b³oto i otworzy³ mu oczy,
by³ szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrza³. Powiedzia³ do nich: «Po³o¿y³ mi b³oto na oczy, obmy³em siê i widzê».
Niektórzy wiêc spoœród faryzeuszów rzekli: «Cz³owiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób
cz³owiek grzeszny mo¿e czyniæ takie znaki?» I powsta³o wœród nich rozdwojenie. Ponownie wiêc zwrócili siê do niewidomego: «A ty, co o Nim
myœlisz w zwi¹zku z tym, ¿e ci otworzy³ oczy?» Odpowiedzia³: «To jest prorok».
Na to dali mu tak¹ odpowiedŸ: «Ca³y urodzi³eœ siê w grzechach, a œmiesz nas pouczaæ?» I precz go wyrzucili.
Jezus us³ysza³, ¿e wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzek³ do niego: «Czy ty wierzysz w Syna Cz³owieczego?» On odpowiedzia³: «A któ¿ to jest,
Panie, abym w Niego uwierzy³?» Rzek³ do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaœ odpowiedzia³: «Wierzê,
Panie!» i odda³ Mu pok³on.
J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

W tym miesiacu...
17 marca - wspomnienie œw. Patryka, biskupa
19 marca - uroczystoœæ œw. Józefa, oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny
25 marca - uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego
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21 marca
pierwszy
dzieñ
wiosny
:-)
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jest tylko w samotnoœci, gdzie cz³owiek
jest pustyni¹ i jest obcy samemu sobie
i wieloœci". G³os Boga mo¿na us³yszeæ
tylko w najg³êbszej wewnêtrznej ciszy,
gdy nie rozprasza nas œwiat zewnêtrzny, jego wieloœæ: "Wyzb¹dŸ siê wszystkiego, co nale¿y do ciebie, i oddaj siê
Bogu, a wtedy On stanie siê twoim
dobrem" i "Z duszy, w której ma siê
narodziæ Bóg, czas musi ust¹piæ, a ona
ma wyjœæ poza czas, nabraæ rozpêdu
i trwaæ w kontemplacji Bo¿ego bogactwa" - pisa³ dalej dominikañski mistyk.
¯ycie codzienne dostarcza nam tysiêcy bodŸców i wra¿eñ - wokó³ nas
wci¹¿ coœ siê dzieje, mamy do za³atwienia wiele spraw, trudno nam niekiedy z wszystkim nad¹¿yæ, a s¹ przecie¿ nie tylko obowi¹zki, ale te¿ rozmaite przyjemnoœci i rozrywki. Otacza
nas bajecznie kolorowy œwiat, kusz¹cy setkami mo¿liwoœci i budz¹cy pragnienie korzystania z nich, brania
w nich udzia³u czy materialnego posiadania. Puszczamy siê w pogoñ za
szczêœciem, lecz gdy je ju¿ prawie osi¹gamy, okazuje siê ono jedynie u³ud¹.
Nieraz coraz bardziej siê w tym
wszystkim gubimy.
Wielki Post powinien staæ siê dla nas
czasem wewnêtrznego wyciszenia.
Ró¿norodne praktyki wielkopostne:
podejmowane wyrzeczenia, udzia³
w nabo¿eñstwach i rekolekcjach, lektura duchowa, systematyczna i bardziej
pog³êbiona modlitwa, uczynki mi³osierdzia - maj¹ byæ nie tylko rodzajem
umartwienia pojmowanego w kontekœcie pokuty i chêci zadoœæuczynienia za
grzechy, nie tylko rodzajem æwiczenia
doskonal¹cego charakter i wyrabiaj¹cego wytrwa³oœæ, ale te¿ przede
wszystkim powinny nas one "wyprowadzaæ na pustyniê": odrywaæ od zgie³ku tego œwiata, kierowaæ nasze myœli
ku Bogu. Jeszcze raz siêgniemy do s³ów
dominikanina Eckharta: "Dusza jest tak
zach³anna, ¿e wiele rzeczy chce zdobyæ i posiadaæ, siêga wiêc po czas, cielesnoœæ i wieloœæ, trac¹c przy tym to,
co w³aœnie posiada. Dopóki bowiem
odzywa siê w tobie to 'wiêcej i wiêcej!', Bóg nie mo¿e w tobie ani mieszkaæ, ani dzia³aæ. Je¿eli On ma wchoEwangelista marzec 2014

dziæ, rzeczy te musz¹ wychodziæ".
Wielkopostne ograniczenie czêœci naszych aktywnoœci, zw³aszcza tych
zwi¹zanych z konsumpcyjnym stylem
¿ycia, rezygnacja z rozmaitych rozrywek, ma nas wyrwaæ z chaotycznego
nat³oku doznañ. Mamy zwolniæ tempo, nasz¹ uwagê skierowaæ nie na zewn¹trz, a do wewn¹trz, podj¹æ próbê
uporz¹dkowania naszego ¿ycia wewnêtrznego.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje te¿ pewien nieod³¹czny element drogi do
Boga. Oto po czterdziestu dniach postu Jezus musi stoczyæ walkê z pokusami podsuwanymi przez szatana. Na
pocz¹tku wielkopostnej drogi nawrócenia i przemiany musimy uœwiadomiæ
sobie, ¿e szatan zawsze wokó³ cz³owieka kr¹¿y, usi³uj¹c go od Boga odwieœæ. Nawrócenie nie oznacza osi¹gniêcia doskona³oœci, ale nieustanne
doskonalenie siê i d¹¿enie do œwiêtoœci - jest procesem, ci¹g³¹ wêdrówk¹
ku Bogu, podczas której nieustannie
musimy wybieraæ miêdzy dobrem
a z³em - i niejednokrotnie zdarzy nam
siê jeszcze upaœæ, ulec z³u. Nie znaczy
to jednak, ¿e nie warto podejmowaæ
wysi³ku, skoro mimo naszych starañ
wci¹¿ nie potrafimy uporz¹dkowaæ
naszego ¿ycia duchowego, zmagamy
siê z tymi samymi problemami i s³aboœciami, popadamy ci¹gle w te same
grzechy i czujemy, ¿e w³aœciwie na star-

cie kolejnego Wielkiego Postu stajemy dok³adnie tacy sami jak rok temu,
w tym samym punkcie naszego duchowego rozwoju. Ale musimy pamiêtaæ,
¿e to przede wszystkim szatanowi zale¿y, by nas zniechêciæ, dlatego bêdzie
nam podsuwa³ argumenty typu: to nic
nie da, nic nie zmieni, wiêc najlepiej daæ
sobie spokój. Owszem, gdyby na to
spojrzeæ w ten sposób - ¿e oto sami,
o w³asnych si³ach powinniœmy pokonaæ nasze s³aboœci i dojœæ do ostatecznej i absolutnej doskona³oœci - to rzeczywiœcie mo¿na by zastanawiaæ siê
nad sensem podejmowania trudu, skoro realnie patrz¹c zadanie jest beznadziejne. Tymczasem Bo¿a logika jest
zupe³nie inna. Wed³ug tej logiki "Przeciwieñstwem grzechu jest nie cnota,
lecz ³aska" , jak napisa³ Soren Kierkegaard.
W tym miejscu dochodzimy do trzeciego wa¿nego elementu dzisiejszej
Ewangelii, bêd¹cego dla nas wskazówk¹ duchow¹. Widzimy, jak Jezus
odpowiada szatanowi nie w³asnymi s³owami, ale s³owem Bo¿ym. Pokazuje,
¿e to w Bogu cz³owiek powinien szukaæ pomocy i wsparcia. To Bóg i Jego
moc prowadzi nas, Jego s³owo jest
drogowskazem. Bóg jest "drog¹,
prawd¹, ¿yciem", celem i sensem ludzkiego istnienia. Niech Wielki Post stanie siê dla nas okazj¹ do odkrywania
na nowo tej prawdy.
mp

Droga Krzy¿owa
w naszej parafii: w ka¿dy pi¹tek
godz. 17:00 (dla dzieci)
godz. 18:00 (dla doros³ych)
godz. 20:00 (Duszpasterstwo M³odych Duchem)

Gorzkie ¯ale
w ka¿d¹ niedzielê
godz. 16.00
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Sw. Józef - cichy swiety
"Dzienniczek" œw. Faustyny Kowalskiej, "Dzieje duszy" œw. Tereski od
Dzieci¹tka Jezus czy "PójdŸ, b¹dŸ moim
œwiat³em" b³. Matki Teresy z Kalkuty - to tylko
przyk³ady ksi¹¿ek, które sta³y siê
chrzeœcijañskimi
bestsellerami
ostatnich lat. Wielu chrzeœcijan
z upodobaniem
czyta dzie³a œwiêtych, a tak¿e zg³êbia ich ¿yciow¹
i duchow¹ m¹droœæ. Wielu tak¿e uto¿samia siê
z jak¹œ œwiêt¹ postaci¹ - czy to patronem-imiennikiem, czy z kimœ,
kogo droga ¿yciowa by³a podobna do naszej. Wielk¹
wagê przyk³adamy do s³ów œwiêtych
i czêsto ich cytujemy. Co jednak w
przypadku, gdy œwiêty nie pozostawi³
po sobie ¿adnego s³owa?
Œw. Józef jest czczony w Koœciele jako
jeden z najwiêkszych œwiêtych, jednak
nie jest nam znane ¿adne wypowiedziane przez niego zdanie. Poznajemy Go
tylko i wy³¹cznie po Jego czynach, które mog¹ wprawiæ nas w zak³opotanie.
¯ycie œw. Józefa by³o przenikniête
modlitw¹. Jak inaczej œw. Józef móg³by rozpoznaæ, ¿e to Bóg mówi do niego we œnie? Sk¹d wiedzia³, ¿e to nie
zwyk³y sen, który ma zignorowaæ? Œw.
Józef zna³ Bo¿y g³os, bo s³ysza³ go ju¿
wczeœniej. Zna³ jego barwê, ton, zna³
jego ciep³o i wyraz. Tak jak my, gdy
s³ysz¹c znajomy g³os, obracamy siê za
kimœ na ulicy, tak on bez w¹tpliwoœci
pod¹¿a za tym, co podpowiada mu ten
wewnêtrzny g³os, który pragnie dla nieStrona 4

go dobra. My w naszej modlitwie czêsto s³yszymy tylko ha³as naszych myœli
i tysi¹ce nurtuj¹cych nas spraw. Trudno nam wytrwaæ w ciszy, skupieniu, by nauczyæ siê
tego najwa¿niejszego w naszym ¿yciu
dialogu rozmowy
z Bogiem.
Œw. Józef
modli³ siê
c a ³ y m
¿yciem. Tylko tak mo¿emy wyt³umaczyæ jego
decyzjê
o przyjêciu Maryi pod swój dach, pomimo Jej b³ogos³awionego stanu. Œw.
Józef nie podejmuje pochopnych decyzji i nie dzia³a wed³ug utartych schem a t ó w.
G ³ o s
Boga jest
dla niego
decyduj ¹ c y
i ostat e c z n y,
a mia³
przecie¿
prawo
zadawaæ
pytania
i niedowierzaæ,
¿e on prosty
cieœla ma staæ siê opiekunem Bo¿ego
Syna. Móg³ powstaæ w jego sercu tak¿e bunt, na pewno nie tak planowa³

swoje ¿ycie. Musia³ najpewniej zrezygnowaæ z wielu planów i marzeñ. Mimo
to œw. Józef podporz¹dkowuje ca³e
swoje ¿ycie Woli Bo¿ej, chocia¿ nie rozumie jej sensu. Podejmuj¹c tê decyzjê nie móg³ nawet wyobraziæ sobie
tego niezwyk³ego momentu, w którym
Jezus zwyciê¿a œmieræ i zmartwychwstaje. W naszym ¿yciu równie¿ mamy
takie momenty, ¿e czujemy jakby Bóg
zaprasza³ nas do czegoœ wielkiego, ale
czujemy siê za s³abi, niegodni i nie wierzymy w powodzenie naszych pomys³ów. Œw. Józef mo¿e byæ dla nas przyk³adem cz³owieka, który wzi¹³ na siebie ogromn¹ odpowiedzialnoœæ, a podo³a³ jej tylko dziêki trwaniu przy Bogu
ca³ym sercem.
Œw. Józef w ci¹gu swojego dalszego
¿ycia nie zamyka siê na Boga i Jego
g³os. Nie osiada na laurach i nie skupia
siê na raz podjêtej decyzji o zwi¹zaniu
siê z Maryj¹. Ponownie rozpoznaje
Bo¿y szept nakazuj¹cy mu ucieczkê do
Egiptu przed krwawym zamys³em Heroda. W ten sposób ratuje Jezusowi
¿ycie. Okazuje siê silnym opiekunem

rodziny, który potrafi zapewniæ jej bezpieczeñstwo. Nie chodzi jednak o to
bezpieczeñstwo czysto fizyczne, ale
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tak¿e bezpieczeñstwo duchowe. Obowi¹zkiem ka¿dego mê¿a i ojca jest przecie¿ troska o to, by dziecko wyros³o
na dobrego cz³owieka i by chroniæ je
od wszelkiego z³a. Obecnie wiele rodzin cierpi, poniewa¿ brakuje w nich
silnego mê¿czyzny, który jest zdolny do

podjêcia takiej odpowiedzialnoœci.
Œw. Józef w swoim ¿yciu nie napisa³
¿adnego bestselleru, ani nie jest autorem jakiegoœ wspania³ego cytatu mówi¹cego o Bo¿ej mocy. Jego ¿ycie pozostaje jednak wyraŸnym œwiadec-

twem tego, ¿e podstaw¹ naszego ¿ycia
powinna byæ silna i osobista relacja
z naszym Stwórc¹. Gdy nauczymy siê
rozpoznawaæ g³os Boga, nasze ¿ycie
przyniesie równie wspania³y owoc owoc zbawienia.
Joanna Mazur

Historia pewnego Obrazu
"Albert, z ³aski Bo¿ej powo³any na
patriarchê Koœcio³a Jerozolimskiego,
umi³owanym synom eremitom, którzy
pod jego w³adz¹ mieszkaj¹ przy Ÿródle (Eliasza) na górze Karmel, pozdrowienie w Panu" - to uroczyste pozdrowienie rozpoczynaj¹ce list, rozpoczyna równie¿ historiê grupy eremitów.
"Ludzie œwiêci, na wzór œwiêtego anachorety i proroka Eliasza, prowadzili
¿ycie pustelnicze na górze Karmel, przy
Ÿródle Eliasza, gdzie w ma³ych ulach
swoich cel, niby pszczo³y Bo¿e, gromadzili s³odki miód duchowy".
Najstarszym dokumentem pisanym,
z którego dowiadujemy siê o istnieniu
eremitów ³aciñskich na Karmelu, jest
regu³a, napisana dla nich przez Alberta, patriarchê jerozolimskiego. Ma to
miejsce miêdzy 1206 a 1214 rokiem.
Od tego momentu mo¿emy œmia³o
mówiæ o pocz¹tku Zakonu Najœwiêtszej Maryi Panny z Góry Karmel. Gdyby ktoœ chcia³ zag³êbiæ siê w te pocz¹tki polecam wydawnictwo "Karmel
w Ziemi Œwiêtej. Wczoraj i dziœ.", pracê zbiorow¹ pod redakcj¹ o. Silvano
Giordano ocd, wydan¹ przez WKB
w Krakowie.
W Poznaniu karmelici pojawiaj¹ siê na
pocz¹tku XVII wieku, na zaproszenie
fundatorki Katarzyny z Leszczyñskich
Têczyñskiej. Miejsce na klasztor znaleŸli na ówczesnych przedmieœciach, na
Wzgórzu Œw. Wojciecha. Ju¿ w 1618
roku powsta³ drewniany koœció³ pod
wezwaniem œw. Józefa - pierwsza
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œwi¹tynia na ziemiach polskich pod tym
wezwaniem. W latach 1635 - 1687
trwaj¹ ju¿ prace nad murowanym koœcio³em.
Czasy zaborów i wojennej zawieruchy
nie oszczêdzaj¹ Œwi¹tyni. Klasztor staje

siê magazynem s³omy, stajniami dla
wojska; w 1831 roku przebudowany
zostaje na ewangelicki koœció³ wojskowy. Dopiero po zakoñczeniu
II wojny œwiatowej wraca w rêce Ojców Karmelitów, przed którymi staje
ogromne zadanie odbudowy Œwi¹tyni.
W 1948 roku przywieziono o³tarz
z opuszczonego poreformackiego koœcio³a w WoŸnikach. Pod kierunkiem
o. Mariusza Jaszczyszyna (przeora

w latach 1984-1990) podjêto szereg
prac remontowych, konserwatorskich,
malarskich. Wtedy te¿ powsta³a kopia
obrazu s³yn¹cego ³askami - obrazu œw.
Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny. Orygina³ powsta³ w Rzymie
w roku 1668. Namalowany przez brata
£ukasza od œw. Karola OCD, znajduje siê w krakowskim Karmelu. Przez
135 lat obraz ten ukrywa³y u siebie siostry karmelitanki z ul. Weso³ej w Krakowie, gdy¿ podczas zaborów, w czasach niespokojnych dla naszego kraju
istnia³o niebezpieczeñstwo zarekwirowania go przez ówczesne w³adze. Pomys³odawc¹ "przeniesienia" œw. Józefa do poznañskiego Karmelu by³
o. Mariusz. Autorem kopii jest krakowski artysta malarz Jerzy Kumala.
Staraniem o.o. karmelitów 21 wrzeœnia 2009 roku arcybiskup poznañski
Stanis³aw G¹decki ustanowi³ koœció³
Karmelitów Bosych Diecezjalnym
Sanktuarium œw. Józefa. Miejscem,
w którym Bóg obdarza nas szeregiem
³ask za wstawiennictwem œw. Józefa,
dobrego opiekuna Dzieci¹tka, ziemskiego "mê¿a" Najœwiêtszej Panienki.
Œwiêta Teresa od Jezusa zwyk³a mawiaæ, ¿e nie ma drugiego takiego œwiêtego, nigdy nie zawodzi, wys³uchuje
próœb i modlitw, przekazuje je swojemu przybranemu Synowi. Pamiêtajmy
o tym ka¿dego dnia, mo¿emy te¿ radoœci¹ z otrzymanych ³ask podzieliæ siê
z innymi. Ojcowie Karmelici przyjmuj¹
œwiadectwa otrzymanych ³ask na furcie swego klasztoru.
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Ka¿dy z nas mo¿e równie¿ prze¿yæ
wyj¹tkowe chwile na Nowennie, która odbywa siê ka¿dej œrody i trwaæ
bêdzie do po³owy marca. Ma ona na
celu przygotowanie nas do koronacji
obrazu œw. Józefa, która bêdzie mia³a miejsce 23.marca 2014 na Mszy œw.
o godzinie 13.00.

Œwiêty Józefie Oblubieñcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin...Oddajê siê pod Twoj¹ szczególna opiekê. Dopomó¿ mi w pracy i spe³nianiu wszystkich obowi¹zków. Broñ od
wszelkich niebezpieczeñstw duszy
i cia³a, a zw³aszcza zachowaj od

grzechu. Powierzam Ci moj¹ rodzinê, troski, radoœci i cierpienia. WprowadŸ Jezusa do mego serca, uproœ
³askê mi³oœci, zgody i pokoju, abym
osi¹gn¹³ szczêœcie doczesne i wieczne. Amen
K.N.

PROPOZYCJE KULTURALNE

Muzeum Archoelogiczne
Europa w Gdañsku. Gdañsk w
Europie. Kontakty handlowe i kulturowe Gdañska w XVI w. w œwietle wykopalisk archeologicznych
Poznañskie Muzeum Archeologiczne
zaprasza na wyprawê do hanzeatyckiego Gdañska. XVI wiek bywa
w historii Gdañska nazywany "Z³otym Wiekiem". W tym okresie miasto sta³o siê potêg¹ gospodarcz¹. Powrót w granice Polski
w znacznej mierze przyczyni³ siê do rozwoju miasta, które obdarzone królewskimi przywilejami sta³o siê wielkim portem handlowym, dogodnie po³¹czonym z reszt¹ kraju
rzek¹ Wis³¹ - naturalnym
szlakiem transportowym.
XVI-wieczny Gdañsk by³
najwiêkszym i najbogatszym polskim miastem
i jednym z najwiêkszych
w ówczesnej Europie,
jego udzia³ w ba³tyckim handlu siêga³ 30%, a kontakty handlowe rozci¹ga³y siê tak¿e poza kontynent. To
st¹d do Europy Zachodniej p³ynê³y
transporty polskich bogactw eksportowych: zbo¿a, drewna, smo³y
i dziegciu, o³owiu, miêsa, wosku, miodu, p³ótna i lnu; odbywa³ siê te¿ tranzyt wêgierskiej miedzi. Do portu
wp³ywa³y statki z towarami imporStrona 6

towanymi: g³ównie dobrami luksusowymi, tkaninami, towarami kolonialnymi, winem i solonymi œledziami.
Miasto znane by³o te¿ z budowy statków, zamawianych nawet przez armatorów z Anglii, Holandii, Genui
czy Wenecji.
Gdañsk przyci¹ga³ kupców, marynarzy, ludzi nauki i sztuki z ca³ej Europy, s³yn¹³ z wielokulturowoœci i tolerancji (schronienia
szukali tu emigranci uciekaj¹cy
przed przeœladowaniami religijnymi).
Prowadzone od
lat badania archeologiczne na terenie historycznego
centrum miasta
potwierdzaj¹ zamo¿noœæ oraz unikatow¹ wielokulturowoœæ i wielonarodowoœæ XVI-wiecznego Gdañska. Wystawa w poznañskim Muzeum Archeologicznym prezentuje
blisko 300 przedmiotów pochodz¹cych z wykopalisk. Znajdziemy tu
m.in. niemieckie kamionkowe naczynia, norymberskie œwieczniki, flamandzkie torby czy angielskie buty,
a tak¿e wiele innych ciekawych
przedmiotów z ró¿nych czêœci Euro-

py. Aran¿acja wystawy i towarzysz¹ce jej multimedialne prezentacje pozwalaj¹ nie tylko przez szyby muzealnych gablot podziwiaæ piêkno eksponatów, ale przede wszystkim ukazuj¹ je w ich naturalnym, historycznym kontekœcie jako przedmioty codziennego u¿ytku, wprowadzaj¹c
widza w œwiat hanzeatyckiego Gdañska. Wystawa przybli¿a te¿ warsztat
pracy archeologów.
Wystawa czynna bêdzie do18 marca 2014 r.
"1000 lat w naszyjnikach" - wystawa bi¿uterii Anny Orskiej
w Rezerwacie Archeologicznym
Genius loci na poznañskim Ostrowie Tumskim
Poznañskie Muzeum Archeologiczne
zaprasza na Ostrów Tumski, do Rezerwatu Archeologicznego Genius
loci na wystawê "1000 lat w naszyjnikach". Jest ona czêœci¹ interdyscyplinarnego programu zatytu³owanego "Wspó³czesne piêkno dawnego drewna", realizowanego przez
Rezerwat Archeologiczny Genius loci,
w którym udzia³ bior¹: Wydzia³ Architektury Politechniki Poznañskiej,
Wydzia³ RzeŸby i Dzia³añ Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego
oraz Liceum Plastyczne im. P. Potworowskiego w Poznaniu. Celem
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projektu jest zaakcentowanie dzie³a
in¿ynierii œredniowiecznej w postaci
fortyfikacji Ostrowa Tumskiego
i stworzenie artystom szansy nowego spojrzenia na historiê, a tak¿e
przybli¿enia odleg³ych czasów w niespotykany sposób - poprzez rzeŸby,
instalacje plastyczne i dzie³a malarskie oparte na udostêpnionym przez
Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu
drewnie, pochodz¹cym
z wykopalisk.
Badania archeologiczne
na Ostrowie
Tumskim
prowadzone
s¹ od lat,
a przesz³oœæ
ods³ania przed archeologami swe tajemnice. Rozmach, z jakim wzniesiono wa³y grodowe, potêga zamys³u
budowniczych pierwszej warowni
poznañskiej i doskona³y stan zachowania dêbowych konstrukcji wzbudzi³y wielkie poruszenie nie tylko
wœród badaczy, ale sta³y siê tak¿e
obiektem ¿ywego zainteresowania
œrodowisk twórczych. Tysi¹cletni surowiec po³¹czy³ naukowców i artystów udowadniaj¹c, ¿e piêkna
w przesz³oœci mo¿na poszukiwaæ na
ró¿ne sposoby. Archeologom dêbowe pnie pozwoli³y na uzyskanie cennych informacji o najdawniejszych
dziejach tego miejsca. Artyœci w ten
sam fragment drewna potrafili tchn¹æ
"nowe ¿ycie", wype³niaj¹c go wspó³czesn¹ treœci¹ i nadaj¹c sens symbolicznemu spotkaniu odleg³ych w czasie mieszkañców Poznania.
Poznañska projektantka Anna Orska
stworzy³a unikatow¹ kolekcjê bi¿uterii. Po tysi¹cu lat drewniany budulec, z którego wzniesiono pierwszy
Poznañ, powraca w nowej, artystycznej ods³onie. W ka¿dym z preEwangelista marzec 2014

zentowanych na wystawie naszyjników zaklêty jest fragment dziejów
miasta w postaci reliktów dêbu odkrytego przez archeologów.
Ekspozycja projektów autorstwa
Anny Orskiej jest zaproszeniem do
niecodziennego obcowania z histori¹, a jednoczeœnie propozycj¹, by
fenomen Ostrowa Tumskiego zg³êbiaæ
dziêki
refleksji artystyczn e j .
Prezentowana
bi¿uter i a ,
nios¹ca w
sobie
dzisiejsze spojrzenie i wra¿liwoœæ,
wyznacza nowe œcie¿ki fascynacji przesz³oœci¹. Ogl¹daj¹c te
piêkne okazy warto pomyœleæ,
¿e w ka¿dy z powsta³ych naszyjników swój wk³ad wnieœli
œredniowieczni budowniczowie
powstaj¹cego wówczas miasta
i pañstwa. In¿ynierowie i drwale sprzed tysi¹clecia s¹ anonimowymi wspó³autorami wystawy.
Wystawa czynna do15 marca
2014 r.
"Korona" z Æmachowa
Jeszcze do 16 marca poznañskie Muzeum Archeologiczne
zaprasza na wystawê z cyklu
Bliskie spotkania z…, zatytu³owan¹ "'Korona' z Æmachowa".
Odkrywamy na niej tajemnicê
staro¿ytnej korony, która w rzeczywistoœci jest… naszyjnikiem. Jest to
szczególny naszyjnik w formie zêbatej obrêczy, posiadaj¹cy konstrukcjê
zawiasow¹. Uderzaj¹ce podobieñ-

stwo naszyjników zêbatych do koron spowodowa³o, ¿e pierwotnie
mylnie interpretowano je jako korony dawnych ksi¹¿¹t germañskich lub
kobiece diademy. Prezentowany na
wystawie naszyjnik z Æmachowa
w pow. szamotulskim, odkryty jeszcze w XIX w., równie¿ uwa¿any by³
przez czêœæ ówczesnych badaczy za
kobiec¹ ozdobê g³owy.
Naszyjniki w kszta³cie korony pochodz¹ z okresu przedrzymskiego
i wywodzone s¹ z terenów Danii oraz
pó³nocnych Niemiec, zasiedlonych
przez ludnoœæ krêgu tzw. kultury jastorfskiej. Na wschód od Odry nieliczne znaleziska "koron" z regu³y
wystêpuj¹ w strefie rozci¹gaj¹cej siê
z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód po Mo³dawiê i Ukrainê.
Do niedawna uznawano je wy³¹cznie za œlad wêdrówki znanych ze
Ÿróde³ antycznych germañskich plemion Bastarnów i Skirów, kieruj¹-

cych siê w III w. p.n.e. ku wybrze¿om Morza Czarnego.
Aktualnie naszyjniki oraz inne zabytki
o proweniencji pó³nocnej i zachodniej przypisuje siê tak¿e spo³ecznoStrona 7

œciom kultury jastorfskiej przez d³u¿szy czas po II w. p.n.e. przebywaj¹cym w niektórych regionach naszego terytorium. Naszyjniki i inne detale stroju kultury jastorfskiej (ich
przyk³ady pokazane s¹ na wystawie:
szpile i zapinki do spinania szat, klamry pasa), czêœciowo pochodziæ jednak mog¹ ze œrodowiska ludnoœci
kultury przeworskiej, która w tamtych czasach formowa³a siê na obszarze ziem polskich.

Naszyjniki w kszta³cie korony przewa¿nie s¹ pojedynczymi znaleziskami i na wiêkszoœæ z nich natrafiono
w XIX do pocz¹tku XX w. Niejednokrotnie nie znamy okolicznoœci ich
odkrycia. Czêœæ "koron" pochodzi
z grobów cia³opalnych, zapewne
osób o wysokim statusie spo³ecznym,
wœród nich kobiet i dzieci. Oba egzemplarze prezentowane na wystawie s¹ w³aœnie takimi znaleziskami
grobowymi: zachowany w ca³oœci

naszyjnik z Æmachowa, jak i po³amany, uszkodzony w ogniu stosu kremacyjnego egzemplarz ze Stawu
w pow. s³upeckim.
Wielokrotnie naszyjniki zêbate znajdowano w œrodowisku wodnym:
w torfowiskach, bagnach, stawach
i studniach. Te cenne ozdoby odgrywa³y zatem wa¿n¹ rolê w praktykach
religijnych, stanowi³y ofiary wotywne sk³adane bóstwom zamieszkuj¹cym wody i bagna.

Styl
Ksiêga cechuje siê zwart¹ kompozycj¹
oraz jednolit¹ form¹ i stylem tekstu, co
mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e Prorok dzia³a³ w stosunkowo krótkim czasie
(a wiêc swoje mowy poœwiêci³ konkretnej sytuacji i okreœlonemu tematowi, a wypowiedziane zosta³y w danym

mów o charakterze gróŸb i pocieszaj¹cych obietnic. Pierwsz¹ grupê stanowi¹ groŸby przeciw narodowi wybranemu (So 1,1-2,3) i zapowiedŸ uniwersalnego s¹du nad Jud¹ i Jerozolim¹,
wraz z wezwaniem do nawrócenia
i powrotu na drogê prawoœci i uczciwoœci. Drug¹ grup¹ mów s¹ groŸby
przeciw narodom pogañskim (So 2,4-15), trzeci¹
- groŸby przeciw samej
Jerozolimie (So 3,1-8).
Potem nastêpuj¹ zapowiedzi zbawienia, pomyœlnej
przysz³oœci i moralnego
odrodzenia narodu (So
3,9-18).

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Sofoniasza
Autor
Ksiêga Sofoniasza to ksiêga Starego
Testamentu nale¿¹ca do zbioru pism
tzw. proroków mniejszych. Jej autor,
Sofoniasz (hebr. Sefanjah - "oby Jahwe ochroni³"), syn Kusziego, by³ zgodnie z genealogi¹ wymienion¹ we wstêpie ksiêgi potomkiem króla Ezechiasza, choæ królewskie pochodzenie proroka budzi pewne
w¹tpliwoœci. Niewiele o nim
wiadomo poza tym, ¿e ¿y³
i dzia³a³ w Jerozolimie w VII
w. p.n.e., na pocz¹tku panowania króla judzkiego Jozjasza (640-609 p.n.e.). By³ to
czas, w którym misjê prorock¹ wype³nia³ te¿ prorok
Nahum oraz rozpoczyna³
sw¹ dzia³alnoœæ m³ody prorok Jeremiasz.
Powstanie ksiêgi
Tekst ksiêgi w wiêkszoœci pochodzi
bezpoœrednio od Sofoniasza, wyj¹tkiem s¹ pewne fragmenty o charakterze psalmicznym w trzecim rozdziale
(So 3,14-18), które dopisano prawdopodobnie w póŸniejszym okresie.
Ca³oœæ zredagowana zosta³a ostatecznie w okresie niewoli babiloñskiej.
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momencie, nie ulegaj¹c zbyt wielu póŸniejszym przeróbkom i rozszerzeniom).
Jêzyk jest czysty i bardzo poprawny
gramatycznie, bli¿szy prozie ni¿ poezji.
Kompozycja tekstu
Kompozycja opiera siê na typowym
dla utworów prorockich schemacie

Treœæ ksiêgi
Prorok Sofoniasz swe s³owa kieruje g³ównie do Jerozolimy, która jako miasto wybrane powinna zachowywaæ w szczególny sposób wiernoœæ Bogu, tymczasem sta³a siê miastem pe³nym pychy, niesprawiedliwoœci, nieprawoœci i ba³wochwalstwa.
Odpowiedzialne za to s¹ wy¿sze warstwy spo³eczne: urzêdnicy dworscy, sêdziowie, kap³ani i prorocy. Miasto œci¹ga na siebie gniew Bo¿y - Prorok zapowiada karê, która dotknie nie tylko
Ewangelista marzec 2014

Jerozolimê, ale ca³¹ Judeê i pañstwa
oœcienne. Spe³nieniem tych zapowiedzi
jest babiloñski najazd na Asyriê i upadek Niniwy (oznaczaj¹ce rozpad ca³ego militarno-politycznego porz¹dku
ówczesnego œwiata, zdominowanego
przez imperium asyryjskie) oraz spustoszenie przez najeŸdŸcê znacznych
obszarów Bliskiego Wschodu. Jednak
zgodnie z prorockimi zapowiedziami
pocieszenia i poprawy losu nawróconej Jerozolimy, sama Judea nie ucierpia³a tak bardzo podczas inwazji,
a os³abienie Asyrii przynios³o jej pewne polityczne korzyœci, umo¿liwi³o te¿
królowi Jozjaszowi przeprowadzenie
w 622 r. p.n.e. reformy religijnej, przygotowanej m.in. przez prorock¹ dzia³alnoœæ Sofoniasza.
Dies Irae - Dzieñ Gniewu Jahwe
GroŸby Proroka koncentruj¹ siê na
opisie Dnia Jahwe, w którym objawi
siê gniew Bo¿y - bêdzie to dzieñ s¹du
nad narodem wybranym i narodami
pogañskimi, po którym wszystkie niegodziwoœci ulegn¹ unicestwieniu. Charakterystyczne dla Sofoniasza jest odk³adanie wszelkiej kary w³aœnie na ów

dzieñ, który tylko w Ksiêdze Sofoniasza nazywany jest Dniem Gniewu i ma
wymiar kosmiczny - zag³adzie ma ulec
ca³e stworzenie. Ocaleje tylko pokorna, uboga, bogobojna i szukaj¹ca
Boga, wierna Reszta Izraela. Zapocz¹tkuje ona odnowê duchow¹ narodu,
a Bóg obdarzy j¹ pokojem, szczêœciem
i sprawiedliwoœci¹. Sam Bóg zostanie
jej Pasterzem i Królem, zamieszka poœród swego
ludu w odnowionej i oczyszczonej z obcych
kultów Jerozolimie.
Sofoniasz
i Nahum
Treœæ Ksiêgi
Sofoniasza bliska jest niejednokrotnie pochodz¹cym
z tego samego okresu proroctwom
Nahuma, ró¿ne jest jednak u obu proroków ujêcie kary. Sofoniasz g³osi jej
uniwersalizm, szerszy jest te¿ zakres
jego proroctw (Nahum zajmuje siê
g³ównie upadkiem Niniwy jako kar¹ za
ucisk Izraela przez Asyriê). Obaj pro-

rocy zgodnie dostrzegaj¹ w klêsce imperium asyryjskiego szanse na religijne i polityczne odrodzenie Jerozolimy.
Teologia
Sofoniasz g³osi rygoryzm moralny
i bezkompromisowy monoteizm, piêtnuje ba³wochwalstwo i wszelkie odstêpstwa religijne. Wzywa do nawrócenia wszystkich, jednak zbawienie zapowiada tylko
oczyszczonej,
wiernej Reszcie
Izraela. Charakterystyczny dla Sofoniasza jest motyw poszukiwania
duchowego ubóstwa - oznaczaj¹cego pokorê, uni¿enie i ca³kowite
zaufanie Bogu, które jest przeciwstawione pysze cechuj¹cej elity spo³eczne. W¹tek ten, okreœlany teologi¹ ubóstwa, podejmuj¹ prorocy Jeremiasz
i Izajasz oraz Psalmy, a rozwija Nowy
Testament.
Ma³gorzata Piechorowska

Z ZYCIA PARAFII

Akcja Ferie 2014
Po raz kolejny, w drugim tygodniu ferii
zimowych, Stowarzyszenie Doktryny
Chrzeœcijañskiej SDC zorganizowa³o
spotkania rekreacyjno-formacyjne dla
dzieci naszej parafii pt "Akcja Ferie
2014".
Dzieci siê spotyka³y od poniedzia³ku 10
do pi¹tku 14 lutego, codziennie miêdzy 10.00 a 13.00.
Pierwsz¹ godzinê spêdza³y w domu
parafialnym i mia³y zajêcia teatralne,
plastyczne oraz kulinarne. W tym czasie dzieci przygotowywa³y siê do spektaklu, który odby³ siê w niedzielê 16
lutego o 17.00. Na tym spektaklu dzieci
przedstawi³y rodzicom i parafianom
Ewangelista marzec 2014
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przedstawienie pt. "Zamieszanie w krainie bajek", a po przedstawieniu czêstowa³y goœci ciastami, które same
przygotowa³y w ramach spotkañ tego
tygodnia.
Po zajêciach w domu parafialnym, codziennie dzieci mia³y czas na zabawy
w hali sportowej szko³y podstawowej
na naszym osiedlu. W przerwie by³ te¿
czas na krótk¹ katechezê, na której

dzieci wzorowo siê
zachowywa³y i pilnie
s³ucha³y.
Dziêkujemy Panu
Bogu za tak¹ okazjê,
poniewa¿ wszystko
od Niego, przez Niego i dla Jego chwa³y.
Anton, Ivan, Rainer
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Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
Wezwanie do chorego (ksi¹dz dy¿uruj¹cy): 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
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Redakcja: Miko³aj B³ajek, Zofia Janicka,
Martyna Kalemba, Alicja Kozajda, Joanna
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Stankiewicz
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Zapraszamy do wspó³pracy!
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