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Ja jestem z wami
Wniebowst¹pienie
Jedenastu uczniów uda³o siê do
Galilei na górê, tam gdzie Jezus
im poleci³. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pok³on. Niektórzy jednak w¹tpili. Wtedy Jezus zbli¿y³
siê do nich i przemówi³ tymi s³owami:
«Dana Mi jest wszelka w³adza

w niebie i na ziemi. IdŸcie wiêc
i nauczajcie wszystkie narody,
udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca
i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie
je zachowywaæ wszystko, co
wam przykaza³em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
a¿ do skoñczenia œwiata».
£k 24, 46-53

Czas Maryi
Wœród licznych œwiêtych Maryja
zajmuje bez w¹tpienia szczególne miejsce, z uwagi na niezwyk³¹
rolê, jak¹ odegra³a w historii
zbawienia, staj¹c siê matk¹
Syna Bo¿ego. Jako taka odbiera szczególn¹ czeœæ, ma udzia³
w dziele odkupienia poprzez
wspó³cierpienie z Synem. Jest
Matk¹ Koœcio³a, opiekunk¹,
wspomo¿ycielk¹ wiernych i pocieszycielk¹. Jej wstawiennictwo ma wyj¹tkowy charakter z racji Jej bliskoœci do
Boga. A jednoczeœnie, bêd¹c tak blisko Boga jako Królowa nieba, jest te¿
bardzo blisko ka¿dego cz³owieka - bo
Jej ¿ycie, choæ tak z jednej strony niezwyczajne, by³o mimo to zwyk³ym,
ludzkim ¿yciem, wœród codziennych
trudów i trosk. Bo przecie¿ jeœli spojrzymy na zewnêtrzne warunki ¿ycia
codziennego Maryi, pomijaj¹c szczególn¹ formê obecnoœci w nim Boga,
dostrze¿emy zupe³nie zwyczajne ¿ycie
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niezamo¿nej dziewczyny i kobiety izraelskiej, p³yn¹ce wœród codziennej pracy, obowi¹zków domowych, troski
o dom i byt rodziny. To, co ¿ycie Maryi odró¿nia od ¿ycia tysiêcy innych ludzi, co sprawi³o, ¿e sta³o siê ono tak
niezwyk³e, to pe³ne otwarcie siê Maryi
na Boga, ca³kowite zawierzenie Mu.
W³aœnie z owego oddania siê Bogu
wynika przemiana zwyczajnoœci w niezwyk³oœæ. Maryja staje siê najlepsz¹
nauczycielk¹ zawierzenia Bogu i ¿ycia
Bogiem; ukazuje te¿ moc dzia³ania
Boga w ¿yciu cz³owieka.

Jeœli spojrzymy na biografiê Maryi nim sta³a siê Ona Matk¹ Boga,
widzimy zwyk³¹ dziewczynê
z ubogiej rodziny z Nazaretu, pobo¿n¹, wra¿liw¹ i otwart¹ na
Boga. Zapewne jak ka¿dy mia³a
jakieœ w³asne plany na ¿ycie: myœla³a o ma³¿eñstwie z Józefem,
marzy³a o rodzinnym szczêœciu.
Bóg ma wobec Niej inny plan widzimy jednak, ¿e Bóg nie dzia³a tu bezdyskusyjnie, ale nawi¹zuje dialog z cz³owiekiem - do
rozpoczêcia dzia³ania Boga w ¿yciu
cz³owieka potrzebna jest zgoda cz³owieka. Bóg nie wchodzi w ¿ycie Maryi bez Jej zgody, bez Jej woli.
Tu znajdujemy bardzo wa¿n¹ odpowiedŸ na pytanie o nasze ¿ycie i obecnoœæ w nim Boga. Czêsto zastanawiamy siê, dlaczego nasza relacja z Bogiem jest nijaka, dlaczego tkwimy
w miejscu, niby przy Bogu, ale ci¹gle
jakoœ obok i nie tak, jak byœmy chcieli. ¯ycie Maryi pokazuje, ¿e trzeba mieæ
odwagê wpuœciæ Boga do swego ¿ycia,
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Ewangelia na niedziele 19 maja
Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi
by³y zamkniête z obawy przed ¯ydami. Przyszed³ Jezus, stan¹³ poœrodku i rzek³ do
nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê
zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was
posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego. Którym odpuœcicie grzechy, s¹ im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
s¹ im zatrzymane».
J 20, 19-23

Ewangelia na niedziele 26 maja
Uroczystoœæ Trójcy Œwiêtej
Jezus powiedzia³ swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieœæ nie mo¿ecie.
Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie
bêdzie mówi³ od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek s³yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego weŸmie i wam oznajmi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia³em, ¿e z mojego bierze i
wam objawi».
J 16, 12-15

Ewangelia na niedziele 2 czerwca
Gdy Jezus dokoñczy³ swoich mów do ludu, który siê przys³uchiwa³, wszed³
do Kafarnaum. S³uga pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony,
chorowa³ i bliski by³ œmierci. Skoro setnik pos³ysza³ o Jezusie, wys³a³ do
Niego starszyznê ¿ydowsk¹ z proœb¹, ¿eby przyszed³ i uzdrowi³ mu s³ugê.
Ci zjawili siê u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, ¿ebyœ mu to wyœwiadczy³, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudowa³ nam synagogê”.
Jezus przeto wybra³ siê z nimi. A gdy by³ ju¿ niedaleko domu, setnik wys³a³
do Niego przyjació³ z proœb¹: «Panie, nie trudŸ siê, bo nie jestem godzien,
abyœ wszed³ pod dach mój. I dlatego ja sam nie uwa¿a³em siê za godnego
przyjœæ do Ciebie. Lecz powiedz s³owo, a mój s³uga bêdzie uzdrowiony.
Bo i ja, choæ podlegam w³adzy, mam pod sob¹ ¿o³nierzy. Mówiê temu:
«IdŸ», a idzie; drugiemu: «ChodŸ», a przychodzi; a mojemu s³udze: «Zrób
to», a robi”.
Gdy Jezus to us³ysza³, zadziwi³ siê i zwracaj¹c siê do t³umu, który szed³ za
Nim, rzek³: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalaz³em nawet w
Izraelu”. A gdy wys³ani wrócili do domu, zastali s³ugê zdrowego.
£k 7,1-10
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w pe³ni Mu je oddaæ. Jeœli jesteœmy na
Boga otwarci po³owicznie, taka jest te¿
Jego obecnoœæ w naszym ¿yciu.
W scenie zwiastowania widzimy w¹tpliwoœci, jakie ogarniaj¹ Maryjê; widzimy te¿, ¿e nie boi siê Ona Bogu stawiaæ pytañ - pe³ne zawierzenie Bogu
nie wyklucza takich pytañ. Wiara bez
pytañ jest martwa i œlepa, staje siê pozbawionym twórczego pierwiastka fanatyzmem. Bóg nie tylko pozwala cz³owiekowi stawiaæ pytania, ale wrêcz na
nie czeka. Konieczne jest nawi¹zanie
dialogu Bóg - cz³owiek, bo tylko z tego
dialogu mo¿e zrodziæ siê wiara g³êboka, ugruntowana, przemyœlana, zdolna przetrwaæ w chwilach ciê¿kich
prób.
Maryja mówi Bogu "tak" i wpuszcza
Go do swego ¿ycia - po ludzku patrz¹c mo¿na by powiedzieæ, ¿e w tym
momencie wszystko w tym ¿yciu siê
rozpada, wal¹ siê w gruzy plany i marzenia. Maryja jednak w ¿adnym razie
tak tego nie odczuwa - bo czym¿e s¹
Jej plany wobec wspania³ego zamys³u
Bo¿ego, wobec tej niepojêtej ³aski,
jak¹ znalaz³a u Boga! Mimo przepe³niaj¹cej J¹ radoœci, musia³ to byæ dla
Niej te¿ doœæ trudny czas - bo jak
wyjaœniæ najbli¿szym to, co jest tak niepojête. Pojawia siê groŸba zerwania
zarêczyn z Józefem, a to postawi³oby
Maryjê w dramatycznej sytuacji. Ani
na chwilê jednak Maryja nie przestaje
ufaæ Bogu, nie ¿a³uje danej Mu zgody.

Potem te¿ nie jest lekko - pe³na trudów podró¿ do Betlejem, narodziny
Syna w dalekich od wygody i poczucia bezpieczeñstwa warunkach. Kiedy siê wydaje, ¿e najgorsze ju¿ za
Nimi, Rodzina zostaje zmuszona do
ucieczki do dalekiego Egiptu.
Maryja uczestniczy w realizacji Bo¿ego planu zbawienia i odgrywa w nim
bardzo wa¿n¹ rolê, ale Bóg nie u³atwia
Jej wype³nienia powierzonego zadania
- nie tylko nie os³ania Jej przed zwyczajnymi trudami codziennoœci (nie
pojawia siê przecie¿ ¿aden "ksi¹¿ê", by
j¹ poœlubiæ i daæ Dziecku miejsce
w pa³acu), ale nie ochrania Jej te¿ przed
innymi wstrz¹sami. Tymczasem my niekiedy oczekujemy od Boga jakiejœ specjalnej ochrony i nie tyle pomocy, co
u³atwienia czy wrêcz wykonania za nas
zadañ, które przed nami stawia. Mamy
¿al i pretensje, ¿e musimy siê zmagaæ
siê z ró¿nymi trudnymi doœwiadczeniami, ¿e Bóg dopuszcza ró¿norodne cierpienia, choæ my dok³adamy wszelkich
starañ, by byæ blisko Niego, ¿yæ wed³ug Jego Prawa.
Jeœli jednak uwa¿nie przyjrzymy siê
¿yciu Maryi dostrze¿emy coœ niesamowitego - nie tylko cz³owiek w pe³ni zawierza Bogu, ale te¿ Bóg cz³owiekowi: oto przecie¿ Bóg powierza siebie
i losy zbawienia w rêce cz³owieka Maryi i Józefa. Ufa w pe³ni, ¿e cz³owiek to zadanie podejmie i wype³ni.
Cz³owiek jest wykonawc¹ Bo¿ego pla-

nu - to nie Bóg chroni cz³owieka, ale
cz³owiek ochrania Boga w osobie
Dzieciêcia Jezus.
Bóg nie wyrównuje œcie¿ki, nie buduje
z³otej klatki chroni¹cej cz³owieka, na
którego barki sk³ada obowi¹zek obrony spraw Bo¿ych wœród spraw tego
œwiata. Cz³owiek staje siê "rêk¹" Boga
dzia³aj¹cego w œwiecie. Pozornie robi
to sam, sam wykonuje swoje zadanie,
ale przecie¿ w rzeczywistoœci jednak z
Bogiem i z Jego pomoc¹, bo w ¿yciu
cz³owieka otwartego na Boga i przyjmuj¹cego Jego plany Bóg jest stale
obecny, tak jak w ¿yciu Maryi.
Maryja doœwiadczy³a wielkiej radoœci,
ale te¿ smutków i cierpienia. Bóg nie
uwolni³ Jej od trudów i cierpienia,
wrêcz przeciwnie; zapowiedŸ cierpienia pojawia siê ju¿ na samym pocz¹tku, w proroctwie Symeona wypowiedzianym w œwi¹tyni jerozolimskiej.
Powierzenie siê Bogu i zgoda na realizacjê Jego planów zak³ada zgodê tak¿e na cierpienie. My zaœ czêsto wychodzimy z za³o¿enia, ¿e jeœli bêdziemy
blisko Boga, to zagwarantuje nam On
szczêœcie, zwykle pojmowane doczeœnie. Trudno nam rezygnowaæ z siebie,
z w³asnych zamierzeñ na rzecz realizacji planów Bo¿ych. Odczuwamy to
jako pewn¹ stratê, bo spogl¹damy na
nasze ¿ycie z doczesnej perspektywy.
Jakie by³o ¿ycie Maryi, jeœli spojrzymy na nie z doczesnej perspektywy?
A jakie jest ono z perspektywy nieba?
mp

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Ksiega Abdiasza
Autor
Ksiêga Abdiasza to ksiêga Starego
Testamentu zaliczana do zbioru pism
proroków mniejszych. Jest najkrótsz¹
ksiêg¹ biblijn¹ - liczy zaledwie 21
wersetów. W Biblii hebrajskiej nosi
tytu³ "Widzenie Abdiasza". Tytu³ wywodzi siê od imienia autora. Niewiele
o nim wiadomo - poza wzmiank¹
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w tytule, brak innych historycznych danych. Abdiasz (hebr. Obadjah - czciciel, s³uga Jahwe) wywodzi³ siê byæ
mo¿e z krêgu proroków œwi¹tynnych,
o czym œwiadczy dobra znajomoœæ liturgii. Dzia³a³ prawdopodobnie na
prze³omie VI i V w. p.n.e., choæ inna
teza, oparta na tym, ¿e w tekœcie nie
ma wzmianki o zburzeniu œwi¹tyni je-

rozolimskiej, mówi o wieku IX p.n.e.
Prorok Abdiasz nie jest jednak t¹ sam¹
osob¹ co nosz¹cy to imiê wysoki
urzêdnik na dworze króla Achaba w
czasach proroka Eliasza (IX w. p.n.e.),
wierny wyznawca Jahwe, który ukry³
przed przeœladowaniami królowej Izebel, czcicielki Baala, stu proroków Jahwe.
Strona 3

Powstanie ksiêgi
Ksiêga, bêd¹ca przypuszczalnie kompilacj¹ kilku niezale¿nych od siebie
wyroczni, powsta³a prawdopodobnie
ok. VI - V w. p.n.e. Mo¿liwe jest jednak du¿o starsze pochodzenie tekstu
(lub jego czêœci). Aluzja do zjednoczenia rozdzielonych królestw Izraela
i Judy oraz fakt, ¿e nie ma w tekœcie
mowy o zburzeniu œwi¹tyni mo¿e sugerowaæ, ¿e ksiêga nie dotyczy czasów najazdu Nabuchodonozora na
Jerozolimê w roku 587/586, a wczeœniejszych wydarzeñ - zniszczenie Jerozolimy za czasów
Jorama (IX w.
p.n.e.).

no Idume¹ - stamt¹d wywodzi³a siê
królewska dynastia Herodów.
Edom przez stulecia toczy³ z Izraelem
liczne wojny, stanowi¹c nieustanne zagro¿enie, st¹d liczne groŸby kierowane przez proroków pod jego adresem.
Przyk³adem jest w³aœnie Ksiêga Abdiasza, piêtnuj¹ca zbrodniê pope³nion¹
przez Edom wobec bratniego narodu
izraelskiego. Jak wynika z treœci ksiêgi, Edomici stanêli po stronie wrogów
Izraela, bior¹c udzia³ w pustoszeniu
Jerozolimy.
Druga czêœæ ksiêgi zapowiada odro-

Treœæ
Treœæ ksiêgi, pokrywaj¹c¹ siê z 49 rozdzia³em Ksiêgi Jeremiasza, która powtarza j¹ niemal
dos³ownie (Jr 49,722), stanowi¹ groŸby skierowane
przeciwko Edomowi (Ab 1,2-14), zapowiedŸ nadejœcia
dnia Jahwe (Ab
1,15-18) i zapowiedŸ triumfu Izraela (Ab 1,19-21).
Przeciw Edomowi
Ksiêgê mo¿na podzieliæ na dwie czêœci, z których pierwsza (do wersetu 15)
jest potêpieniem zbrodni Edomu. Edomici, zamieszkuj¹cy górzyste tereny na
po³udnie od Morza Martwego (ich stolic¹ by³o skalne miasto Petra, sk¹d ok.
VI w. p.n.e. zostali wyparci przez Nabatejczyków), byli semickim ludem
spokrewnionym z Izraelitami. Wed³ug
Biblii Edomici byli potomkami Ezawa,
syna Izaaka, brata-bliŸniaka Jakuba,
protoplasty narodu izraelskiego.
W czasach grecko-rzymskich Edom,
w³¹czony w obszar ¿ydowskich wp³ywów politycznych i kulturowych, zwaStrona 4

dzenie Izraela i za³o¿enie królestwa
Bo¿ego.
Stylistyka
Ksiêga Abdiasza jest utworem poetyckim, jedynie koñcowe wiersze maj¹
cechy prozy. Jêzyk ksiêgi jest bardzo
barwny i obrazowy, pos³uguje siê licznymi porównaniami, przenoœniami, pytaniami retorycznymi. Autor nawi¹zuje
do ludowych okreœleñ, przekonañ i pogl¹dów.
Myœl prorocka
Proroctwa Abdiasza maj¹ charakter
religijno-narodowy - wyraŸne jest przekonanie o wybraniu Izraela jako nosi-

ciela idei mesjañskich. Pojawia siê te¿
rys apokaliptyczno-eschatologiczny opis s¹du Bo¿ego nad narodami, po
którym nastêpuje triumf i zjednoczenie
narodu wybranego oraz nastanie Królestwa Bo¿ego na Syjonie. Mimo podkreœlenia wybrañstwa Izraela,
w ksiêdze zawarta jest myœl uniwersalistyczna - Bóg jest ukazany jako w³adca ca³ego œwiata, panuj¹cy nad
wszystkimi narodami. Uniwersalizm ten
ma równie¿ wymiar etyczny - zak³ada
istnienie prawa naturalnego wypisanego w sumieniu wszystkich ludzi. W tym
duchu wypowiadane s¹
groŸby przeciwko Edomowi nie z pobudek
narodowych,
z pragnienia zemsty za krzywdê
Izraela, lecz w
poczuciu sprawiedliwoœci, bowiem Edomici
pogwa³cili fundamentalne prawa ludzkie, wystêpuj¹c przeciwko bratniemu
narodowi. Bóg
wystêpuje jako
stró¿ prawa moralnego - karze Edom nie jako obroñca i opiekun Izraela, lecz jako sêdzia
os¹dzaj¹cy wszystkie narody. S¹d
Bo¿y spowodowany jest wykroczeniami natury moralnej.
Znaczenie
Idea uniwersalizmu etycznego stanowi
istotny wk³ad Ksiêgi Abdiasza w naukê religijn¹ Starego Testamentu, wyraŸnie rozwiniêt¹ przez Nowy Testament. Ksiêga wpisuje siê te¿ w nurt
przepowiedni mesjañskich, zapowiadaj¹c za³o¿enie na Syjonie królestwa
dla Pana.
Ma³gorzata Piechorowska
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Heraldyka papieska
Historia papieskich herbów siêga XIII
wieku (pierwszym potwierdzonym historycznie jest herb Innocentego III). Herb
papieski jest oznak¹ papieskiej w³adzy.
W jego sk³ad oprócz tarczy herbowej
wchodz¹ tradycyjnie dwa klucze œw. Piotra, skrzy¿owane, skierowane piórami w
górê i po³¹czone czerwonym sznurem,
symbolizuj¹ce w³adzê zwi¹zywania i rozwi¹zywania na ziemi (klucz srebrny) i w
niebie (klucz z³oty). Do pocz¹tku XXI
w. herby wszystkich papie¿y zwieñczone by³y papiesk¹ tiar¹ - koron¹ papiesk¹.
Z tego heraldycznego zwyczaju zrezygnowa³ Benedykt XVI, zastêpuj¹c w swoim herbie tiarê mitr¹ (infu³¹) i paliuszem.
Podobnie post¹pi³ obecny papie¿. Papieska infu³a ró¿ni siê od zwyk³ej biskupiej trzema z³otymi pasami, symbolizuj¹cymi: porz¹dek, prawo i magisterium;
³¹cz¹cy je pas pionowy oznacza jednoœæ
tych wymiarów w osobie papie¿a.
Herb papie¿a Franciszka
Papie¿ Franciszek zachowa³ zasadniczo swój
wczeœniejszy herb oraz
zawo³anie biskupie,
brzmi¹ce: "Spojrza³ z mi³osierdziem i wybra³". W
papieskim herbie nad
niebieskim t³em umieszczono symbole godnoœci
papieskiej - mitrê miêdzy
skrzy¿owanymi kluczami
z³otym i srebrnym, zwi¹zanymi czerwonym
sznurem. W odró¿nieniu
od herbu Benedykta
XVI w herbie Franciszka nie ma paliusza, który zosta³ zast¹piony wstêg¹ z dewiz¹ papie¿a (wczeœniej zawo³añ nie umieszczano w herbach). Na górze tarczy herbowej znajduje siê symbol zakonu, z którego pochodzi papie¿ Franciszek - Towarzystwa
Jezusowego (jezuitów). Jest to monogram Chrystusa - litery IHS przedstawione na tle promieniej¹cego s³oñca. Nad
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liter¹ H widnieje krzy¿, pod ni¹ - trzy
czarne gwoŸdzie.
W dolnej czêœci tarczy herbowej, z heraldycznej prawej strony (patrz¹c na herb
od przodu jest to strona lewa), umieszczona jest z³ota oœmioramienna gwiazda, a z heraldycznej lewej (czyli
z prawej patrz¹cego) kwiat nardowy w tym samym kolorze. Zgodnie ze
staro¿ytn¹ tradycja heraldyczn¹ gwiazda symbolizuje Maryjê Pannê,
Matkê Chrystusa i Koœcio³a, a kwiat nardowy
wskazuje œw. Józefa, patrona Koœcio³a powszechnego (w tradycji
ikonograficznej krajów
hispanojêzycznych œw.
Józef jest przedstawiany
z ga³¹zk¹ nardu w rêku). W ten sposób
papie¿ Franciszek podkreœli³ swoje
szczególne nabo¿eñstwo do Matki
Bo¿ej i œw. Józefa.
Osiem ramion
gwiazdy stanowi
nawi¹zanie do
oœmiu ewangelicznych b³ogos³awieñstw.
Papieskie motto
zaczerpniête jest z
homilii œw. Bedy
Czcigodnego na
œwiêto œw. Mateusza Ewangelisty.
Œw. Beda komentuj¹c ewangeliczny
opis powo³ania œw. Mateusza, pisze "Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me" (Jezus zobaczy³ celnika, a poniewa¿ by³o to spojrzenie zmi³owania
i wyboru, rzek³ do niego: "PójdŸ za
Mn¹"). Ten fragment Ewangelii ma szczególne znaczenie dla obecnego papie¿a -

pod jego wp³ywem odczyta³ on w m³odoœci swoje powo³anie do ¿ycia zakonnego na wzór œw. Ignacego Loyoli.
Herb Benedykta XVI
Herb papieski
Benedykta XVI
sk³ada siê z tarczy
herbowej, mitry,
klucza z³otego
i srebrnego po³¹czonych czerwonym sznurem oraz
umieszczonego
pod tarcz¹ paliusza (bia³ego we³nianego pasa noszonego na ramionach, bêd¹cego elementem
stroju liturgicznego i symbolizuj¹cego funkcjê i w³adzê biskupi¹). Tarcza
herbowa jest trójdzielna. W górnej prawej heraldycznej czêœci (lewa strona patrz¹cego), w polu z³otym, znajduje siê
ukazana z profilu g³owa Murzyna w czerwonej koronie i z kolczykiem w uchu.
Z drugiej strony, tak¿e w polu z³otym,
umieszczono br¹zowego niedŸwiedzia
dŸwigaj¹cego pakunek. Oba te symbole wi¹¿¹ siê z biskupstwem Monachium
i Fryzyngi i ma je w herbie ka¿dy kolejny
biskup tej diecezji (Joseph Ratzinger zanim zosta³ prefektem Kongregacji Nauki Wiary, a nastêpnie papie¿em, by³ arcybiskupem Monachium i Fryzyngi - herb
papieski Benedykta XVI nawi¹zuje do
jego wczeœniejszego herbu biskupiego).
Wyobra¿enie ukoronowanej g³owy "Murzyna z Fryzyngi" pojawi³o siê w herbie
dawnego biskupiego ksiêstwa Fryzyngi
w 1316 r. W swojej autobiografii Benedykt XVI wyjaœnia³, ¿e symbol ten wyra¿a uniwersalnoœci nieznaj¹cego ró¿nic
rasowych i klasowych Koœcio³a, w którym wszyscy stanowi¹ jednoœæ w Chrystusie. NiedŸwiedŸ nawi¹zuje do legendy dotycz¹cej pierwszego biskupa FryStrona 5

zyngi, œw. Korbiniana - kiedy podczas
podró¿y do Rzymu niedŸwiedŸ zabi³ mu
konia, Œwiêty zmusi³ zwierzê, by to ono
dŸwiga³o baga¿.
W dolnej czêœci tarczy herbowej na czerwonym tle umieszczono z³ot¹ muszlê pielgrzymi¹, zwi¹zan¹ z sanktuarium œw. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Muszla œw. Jakuba znajduje siê te¿
w herbie Schottenkloster w Regensburgu, gdzie przysz³y papie¿ wyk³ada³ teologiê; jako arcybiskup umieœci³ j¹ w swoim herbie.
Biskupia dewiza Benedykta XVI brzmi
Cooperatores Veritatis (Wspó³pracownicy prawdy).

Herb Jana Paw³a II
Herb Jana Paw³a II jest niezwykle prosty. Nad tarcz¹ herbow¹ widniej¹ klucze œw. Piotra i papieska tiara - korona
z³o¿ona z trzech diademów, symbolizuj¹cych Trójcê Œwiêt¹
i potrójn¹
w³adzê papie¿a (arcykap³añsk¹,
królewsk¹
i prorock¹).
Wb³êkitnym
polu tarczy
znajduje siê
z³oty krzy¿

Francesco
"Œwiat czeka na misjonarzy Ducha
Œwiêtego. Czeka na Prostaczka, który natchnie cz³owieka ³ask¹ przezwyciê¿ania samego siebie i duchem
prawdziwej pokory. Widzimy
w snach, jak przed wiekami papie¿
Innocenty III, drobn¹ postaæ cz³owieka podtrzymuj¹cego z nadludzkim
wysi³kiem pêkaj¹ce mury naszej cywilizacji. Gdy cz³owiek ten przyjdzie
do nas, poznamy go natychmiast po
³agodnoœci jego spojrzenia, ewangelicznych ³achmanach i prostych s³owach, które mówiæ bêdzie do ludzi,
ptaków i kwiatów. Obojêtne jest,
sk¹d przyjdzie i z jakiego narodu.
Byleby zrzuciwszy z siebie bogaty
strój i precz cisn¹wszy maj¹tek, jedynie w p³aszczu i sanda³ach poszed³
miêdzy kainów i t³umaczy³ wszystkim
ludziom, ¿e nienawiœæ jest zbrodni¹
przeciw Bogu i cz³owiekowi,
a zbrodnia ta jest zag³ad¹ cz³owieczeñstwa".
Tak pisa³ Roman Brandstaetter w swoich "Kronikach z Assy¿u". Wydaje siê,
¿e od czasów, w których napisa³ te s³owa, niewiele siê zmieni³o. Mo¿e tylko
tyle, ¿e œwiat przyspiesza jeszcze barStrona 6

³aciñski, przesuniêty w prawo (heraldyczne). Krzy¿ styka siê z krawêdziami tarczy (w heraldyce ten typ figury nosi nazwê figury zaszczytnej - s¹ to wszystkie
figury powsta³e w wyniku podzia³u tarczy herbowej, siêgaj¹ce do jej brzegów;
nazwa wywodzi siê od staropolskiego s³owa "szczyt" - tarcza,
i nie oznacza jakiegoœ szczególnego dostojeñstwa figury, kojarz¹cego siê ze wspó³czesnym s³owem "zaszczyt"). Pod poprzeczn¹
belk¹ krzy¿a, u do³u po lewej (heraldycznie) stronie znajduje siê
z³ota litera M, oznaczaj¹ca Maryjê.
Dewiza biskupia Jana Paw³a II
brzmia³a Totus Tuus (Ca³y Twój).
Ma³gorzata Piechorowska

dziej, szaty cz³owieka obrastaj¹ w coraz bogatsze kosztownoœci, a s³owo
"pokora" wydaje siê ca³kiem nieaktualne. Tzw. "wspó³czesnemu cz³owiekowi" wrêcz nie wypada zbli¿aæ siê do
tej cnoty, nie mo¿e okazaæ swojej "s³aboœci", bo tzw. "wspó³czesny œwiat" go
zniszczy. Dziœ trzeba siê pokazaæ. Lepszy samochód, lepszy telefon, lepsze
ubrania. Œwiat, który ogl¹damy na
szklanych ekranach to œwiat bogaczy,
w³adzy, zaszczytów, przepychanek kto ma racjê, sztucznych
uœmiechów jedynie do kamer.
I nagle na scenie
pojawia siê
nowy papie¿, tak
- wydawa³oby
siê - "nie pasuj¹cy" do tego
wszystkiego.
Cz³owiek uœmiechaj¹cy siê zwyczajnie do ludzi,
cz³owiek, który
na oczach ca³ego
œwiata, w chwilê

po wyborze, pochyla z pokor¹ g³owê,
prosz¹c o modlitwê. Papie¿, który rezygnuje ze z³otego krzy¿a, zaszczytnych
szat, limuzyny (wraca z konklawe autobusem). I to on - niczym najjaœniejsza "gwiazda Hollywood" - od razu
podbija serca milionów ludzi na ca³ym
œwiecie…
Œwiat z uwag¹ czeka³ na wybór nowego papie¿a. Pojawia³y siê komentarze, ¿e od tego
wyboru zale¿y "byæ
albo nie byæ" Koœcio³a, którego dosiêga kryzys, ¿e
czas na rozliczenia,
rewolucyjne zmiany, krok do przodu.
Tymczasem nowy
papie¿ wybranym
imieniem sugeruje,
¿e wystarczy wróciæ do podstaw
wiary - œw. Franciszek nie wymyœli³
nowych tez czy
traktatów teologicznych. On po
prostu ¿y³ wed³ug
Ewangelista maj 2013

Ewangelii. ¯y³ - a nie tylko g³osi³, ¿e
trzeba ¿yæ.
Wydaje siê, ¿e od pierwszych dni swego pontyfikatu papie¿ Franciszek realizuje to wyzwanie. Nie tylko mówi
o ubogich i chorych, ale podchodzi do
nich, pochyla siê, rozmawia. Nie tylko
mówi o ubóstwie, ale
¿yje skromnie, rezygnuj¹c z przepychu.
Wreszcie nie tylko
g³osi, ¿e trzeba
otwieraæ siê na drugiego cz³owieka, ale
konkretnie robi to
w zwyczajnych, codziennych sytuacjach, choæby wychodz¹c do wiernych, by po¿egnaæ
siê z nimi osobiœcie po
mszy œw. czy wystawiaj¹c krzes³o
gwardziœcie, pe³ni¹cemu stra¿ przed
papieskimi drzwiami, by ten sobie
usiad³. Ma³e gesty, a jednak…
Media donosi³y, ¿e zachowanie papie¿a Franciszka wprowadza nieco
w konsternacjê jego watykañskich
wspó³pracowników - skoro papie¿ rezygnuje z tego czy innego, to czy im
wypada np. jeŸdziæ limuzyn¹? Œw.
Franciszek z Asy¿u ewangeliczne ubóstwo realizowa³ bardzo dos³ownie, nawet niektórym wspó³braciom trudno
by³o "dotrzymaæ mu kroku" w wyrzeczeniach. A jak wspó³czeœnie mo¿e wygl¹daæ ubóstwo? Czy mamy, zgodnie
z Ewangeli¹, oddaæ ubogim p³aszcz,
rozdaæ wszystko i liczyæ, ¿e Bóg zatroszczy siê o nas jak o lilie polne?
Grzegorz Wielki w jednym z listów da³
dobr¹ receptê: "Chcia³bym was zachê-

ciæ do porzucenia wszystkiego, ale nie
œmiem. Jeœli przeto nie mo¿ecie opuœciæ wszystkich spraw œwiata tego, zatrzymajcie je tak, aby one was na œwiecie nie zatrzymywa³y, abyœcie dobra
ziemskie posiadali, a nie byli przez nie

posiadani, aby wszystko, co wasze,
poddane by³o duchowi, nie zaœ, by on,
skrêpowany mi³oœci¹ œwiata, sta³ siê
podleg³ych sobie spraw zupe³nym niewolnikiem".
Wybór przez papie¿a
takiego a nie innego
imienia nasuwa te¿
inne skojarzenia, nie
tylko zwi¹zane z ubóstwem. Watro przypomnieæ historiê powo³ania œw. Franciszka z Asy¿u. Modl¹c
siê w koœciele San
Damiano us³ysza³ on
z krucyfiksu g³os
Chrystusa: "Franciszku, idŸ napraw dom
Mój, który rozpada
siê w gruzy". Jak przy-

sta³o na m³odzieñca o w³oskim temperamencie, Franciszek dos³ownie zrozumia³ to polecenie i zacz¹³ od odbudowy koœció³ka San Damiano, który
faktycznie by³ w z³ym stanie technicznym. Dopiero póŸniej zrozumia³, ¿e w czasach wielu podzia³ów, herezji
i kryzysu w Koœciele - chodzi o du¿o
wa¿niejsz¹, g³êbsz¹ odbudowê: duchow¹. Rozpocz¹³ j¹ - najproœciej - od
powrotu do korzeni, do Ewangelii.
I drugie skojarzenie. Gdy œw. Franciszek z Asy¿u uda³ siê do papie¿a Innocentego III po zatwierdzenie regu³y,
papie¿ mia³ sen. W œnie tym zobaczy³
wal¹c¹ siê Bazylikê œw. Jana na Lateranie, nazywan¹ wtedy "matk¹ wszystkich koœcio³ów". I oto pojawia siê niepozorny cz³owiek i podpiera koœció³
swoimi barkami, ratuj¹c go od upadku. Innocenty III rozpozna³ w tym cz³owieku œw. Franciszka.
Kto wie, mo¿e w dzisiejszych chwiejnych czasach, gdy tyle siê mówi o "kryzysie" Koœcio³a w Europie - œwi¹tynie
pustoszej¹ i s¹ zamieniane na hotele podobne zadanie wype³ni
Franciszekpapie¿?
Z pewnoœci¹
pomo¿e Mu
w tym nasza
modlitwa,
o któr¹ prosi³
ju¿ od samego
pocz¹tku, tu¿
po wyborze na
Stolicê Piotrow¹.
J. P.

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Synopsa (gr. synopsis - ³¹czne ogl¹danie) - zestawienie tekstów trzech lub czterech Ewangelii w ten sposób, by teksty
paralelne (podobne) znalaz³y siê w równoleg³ych kolumnach obok siebie. S³u¿y analizie podobieñstw i ró¿nic miêdzy
Ewangeliami (problem synoptyczny) oraz objaœnianiu tekstu jednej Ewangelii przez pozosta³e. Pierwowzorem synopsy by³y Kanony Euzebiusza z Cezarei. W ten sam sposób zestawia siê inne paralelne teksty, np. Listy œw. Paw³a,
Ksiêgi Machabejskie.
Ewangelista maj 2013
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Rosliny i zwierzeta Biblii
Biblijne ksiêgi bardzo czêsto opisuj¹ przyrodê Ziemi Œwiêtej. Wiele psalmów s³awi piêkno stworzenia, dzie³o r¹k Bo¿ych.
Jakie roœliny i zwierzêta mo¿na odnaleŸæ na kartach Pisma Œwiêtego? Przy has³ach w nawiasie podano rozdzia³ i wers
ksiêgi, gdzie dana roœlina czy zwierzê jest wymienione. Z pól oznaczonych cyframi w prawym dolnym rogu odczytaj na
koniec rozwi¹zanie.

Strona 8

Ewangelista maj 2013

Poziomo:
1. Popularne drzewo biblijne - z jego ga³¹zek Adam i Ewa zrobili sobie przepaski (Rdz 3,7); wystêpowa³o w kilku
przypowieœciach - w jednej by³o nieurodzajne (Mt 21,18).
3. £atwiej mu przejœæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejœæ do królestwa niebieskiego (Mt 19,24).
6. Wspi¹³ siê na ni¹ Zacheusz, by zobaczyæ przechodz¹cego wœród t³umu Jezusa (£k 19,5).
7. Zwierzê sk³adane w ofierze, spo¿ywane podczas œwiêta Paschy.
10. Drzewo, pod którym zasiada³a Debora, by rozstrzygaæ spory wœród Izraelitów (Sdz 4,5).
11. Jedna z najpopularniejszych roœlin biblijnych, o niezwykle bogatej symbolice, wystêpuj¹ca w wielu psalmach i przypowieœciach. W Starym Testamencie czêsto symbolizuje Izrael, otaczany trosk¹ przez Pana (np. Iz 5,2; Ps 80,9.15).
14. Jedna z plag egipskich (Wj 8,2).
15. Potê¿ne drzewo rosn¹ce w Libanie, ceniony materia³ budowlany - Salomon budowa³ z jego drewna œwi¹tyniê. Wspominane w wielu psalmach.
16. Zapia³, gdy œw. Piotr po raz trzeci wypar³ siê Chrystusa.
17. Te drzewa ros³y w ogrodzie, w którym Jezus modli³ siê w noc przed sw¹ mêk¹.
18. Jezus mówi³ o tych kwiatach, ¿e nawet król Salomon nie mia³ tak piêknych szat jak one (Mt 6,28, £k 12,27)).
21. Wyrasta z bardzo ma³ego ziarnka - Jezus do niego porównuje wiarê, która nawet tak ma³a jak to ziarenko ma
ogromn¹ si³ê.
22. Krzew, pod którym siedzia³ prorok Jonasz patrz¹c na Niniwê (Jon 4,6).
26. Ptaki, którymi Bóg ¿ywi³ Izraelitów na pustyni (Wj 16,13).
27. Jezus mówi³ do swych uczniów, ¿e wysy³a ich jak owce miêdzy ... (Mt 10,16; £k 10,3).
29. Skrzydlaty ssak - poniewa¿ potrafi lataæ, Ksiêga Kap³añska zalicza go do ptaków (Kp³ 11,19).
Pionowo:
2. Pod jej postaci¹ ukaza³ siê Duch Œwiêty podczas chrztu Jezusa w Jordanie (J 1,32; £k 3,22).
3. Kusi³ w raju Ewê - jego postaæ przyj¹³ szatan (Rdz 3,1).
4. Zbo¿e czêsto wystêpuj¹ce w Biblii - np. jej ziarno wysia³ w przypowieœci gospodarz, a jego nieprzyjaciel dosia³ w nocy
pomiêdzy ni¹ chwast (Mt 13,25).
5. Drzewo - wed³ug s³ów Jezusa mocna wiara mo¿e nakazaæ mu wyrwaæ siê z korzeniami i rzuciæ w morze (£k17,6).
8. £owili je aposto³owie, zanim Jezus ich powo³a³.
9. Jedna z plag egipskich (Wj 10,12). Wystêpowa³y te¿ jadalne gatunki tego owada - ¿ywi³ siê ni¹ Jan Chrzciciel (Mk
1,6).
12. Przynosi³y po¿ywienie prorokowi Eliaszowi nad potokiem Kerit (1 Krl 17,6).
13. Zwierzêta uwa¿ane przez ¯ydów za nieczyste; pas³ je syn marnotrawny utraciwszy maj¹tek ojca (£k 15,15).
16. Œni³y siê faraonowi w Egipcie, a Józef objaœnia³ znaczenie snu: siedem t³ustych oznacza³o lata sytoœci, a siedem chudych - niedostatku (Rdz 41).
19. Do ich jaskini na po¿arcie zosta³ wrzucony prorok Daniel (Dn 14,31).
20. Hodowla tych zwierz¹t by³a powszechna na terenach biblijnych. Bardzo czêsto wystêpuje w Biblii, np. w przypowieœci o jednej zagubionej, dla odnalezienia której pasterz zostawia pozosta³e 99 (£k 15,4).
21. Drapie¿ny ptak buduj¹cy gniazdo na wysokich ska³ach. Wytrwa³oœæ w locie uczyni³a go symbolem si³y i duchowego
wznoszenia siê ku niebu. Prorok Izajasz pisa³, ¿e ci, co zaufali Panu odzyskuj¹ si³y i otrzymuj¹ skrzyd³a jak te ptaki (Iz
40,31).
23. Na nim Jezus uroczyœcie wjecha³ do Jerozolimy, witany przez t³umy ga³¹zkami palmowymi (Mt 21,2, £k 19,30).
24. Wed³ug s³ów Psalmu 84 znajduje ona gniazdo przy œwi¹tyni Pañskiej (Ps 84,4)
25. Ptak, wed³ug Ewangelii dwa sprzedaj¹ za asa (Mt 10,29) lub 5 za dwa asy (£k 12,6).
28. Zwierzê, które towarzyszy³o Tobiaszowi w jego podró¿y do Medii (Tb 6,1).
Ewangelista maj 2013
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Z ZYCIA PARAFII
Pod koniec kwietnia w oknach kaplicy zosta³y zamontowane witra¿e. Ciep³a kororystyka s³onecznie rozœwietla wnêtrze a
tematyka witra¿y nawi¹zuje do obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego, który znajduje siê w kaplicy. Pojawiaj¹ siê te¿ motywy
eucharystyczne - k³osy i winogrona.
Zdjêcia nowych witra¿y prezentujemy poni¿ej, na stronie internetowej w galerii mo¿na je obejrzeæ w kolorach :-)
red.
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Przypominamy, ¿e w maju Nabo¿eñstwa ku czci Matki
Bo¿ej - majowe - odprawiane s¹ od poniedzia³ku do
pi¹tku o godz. 20:30. W zwi¹zku z tym Msze œw. od poniedzia³ku do pi¹tku o godz. 20:00. W soboty i niedziele
Msze œw. bez zmian, czyli o godz. 18:30, nabo¿eñstwo
majowe po Mszy.
W czwartek 16 maja prze¿ywaæ bêdziemy radosn¹ uroczystoœæ - podczas
Mszy œw. o godz. 16.00 w Katedrze Poznañskiej Biskup
Grzegorz Balcerek udzieli œwiêceñ diakonatu Klerykom
V roku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W gronie przysz³ych diakonów znajduje siê te¿ nasz parafianin,
przyjaciel i wieloletni wspó³pracownik „Ewangelisty” :-)
kleryk Jaros³aw Czy¿ewski. Otoczmy kleryka Jarka nasz¹
gor¹c¹ modlitw¹ w tym szczególnym dniu, prosz¹c o wiele ³ask Bo¿ych na drodze, któr¹ za g³osem Boga poszed³!
Redakcja
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