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Przekonajcie sie: to Ja jestem!
Nauka o zmartwychwstaniu
Uczniowie opowiadali, co ich spotka³o w drodze i jak poznali Jezusa
przy ³amaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam
stan¹³ poœród nich i rzek³ do nich:
«Pokój wam».
Zatrwo¿onym i wylêk³ym zdawa³o
siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz On rzek³
do nich: «Czemu jesteœcie zmieszani
i dlaczego w¹tpliwoœci budz¹ siê w
waszych sercach? Popatrzcie na
moje rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie siê Mnie i przekonajcie: duch
nie ma cia³a ani koœci, jak widzicie,
¿e Ja mam». Przy tych s³owach pokaza³ im swoje rêce i nogi.
Lecz gdy oni z radoœci jeszcze nie

wierzyli i pe³ni byli zdumienia, rzek³
do nich: «Macie tu coœ do jedzenia?»
Oni podali Mu kawa³ek pieczonej
ryby. Wzi¹³ i jad³ wobec nich.
Potem rzek³ do nich: «To w³aœnie znaczy³y s³owa, które mówi³em do was,
gdy by³em jeszcze z wami:
Musi siê wype³niæ wszystko, co napisane jest o Mnie
w Prawie Moj¿esza, u Proroków i w Psalmach».
Wtedy oœwieci³ ich umys³y,
aby rozumieli Pisma.
I rzek³ do nich: «Tak jest
napisane: Mesjasz bêdzie
cierpia³ i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imiê
Jego g³oszone bêdzie na-

wrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, pocz¹wszy od
Jerozolimy. Wy jesteœcie œwiadkami
tego».
£k 24, 35-48

Wobec prawdy o zmartwychwstaniu
"Chrystus zmartwychwstan jest, nam na
przyk³ad dan jest, i¿ mamy zmartwychpowstaæ, z Panem Bogiem królowaæ.
Alleluja!" Te s³owa jednej z najstarszych
pieœni wielkanocnych przekazuj¹ nam
prawdê o zmartwychwstaniu Chrystusa
- prawdê, ¿e nie jest to jedynie jakieœ
historyczne wydarzenie z odleg³ej przesz³oœci, nale¿¹ce do jakiejœ innej, na po³y
mitycznej i legendarnej rzeczywistoœci, ale
¿e fakt zmartwychwstania Chrystusa w
sposób bezpoœredni dotyczy ¿ycia ka¿dego z nas. Chrystus przeszed³ przez
œmieræ i powsta³ z martwych "jako pierwszy spoœród tych, co pomarli" (1 Kor
15,20), by ka¿demu z nas otworzyæ drogê do ¿ycia wiecznego.
Czy ta prawda przenika nasze ¿ycie? Czy
na niej to ¿ycie budujemy, uznaj¹c, ¿e
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Chrystus jest naszym Panem i staraj¹c siê
z pe³nym zaanga¿owaniem d¹¿yæ drog¹
Bo¿ej Ewangelii? Czy te¿ mo¿e fakt
zmartwychwstania Chrystusa istnieje
gdzieœ na obrze¿ach naszej œwiadomoœci, mo¿e siê nad nim nawet specjalnie
nie zastanawiamy? A mo¿e jest jedynie
elementem kultury i zwyczajów, nale¿y
do sfery religii sprowadzanej do obchodów œwi¹t jako czêœci rodzinnej tradycji?
Wobec prawdy o zmartwychwstaniu nie
mo¿na pozostaæ obojêtnym - trzeba j¹
przyj¹æ albo odrzuciæ, z wszystkimi konsekwencjami podjêtej decyzji. Skoro
wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, musimy przyj¹æ tê prawdê w pe³ni.
Nie da siê jej przyj¹æ jedynie w pewnym
stopniu, wierzyæ i byæ "trochê" chrzeœci-

janinem - bo jeœli Chrystus umar³ i zmartwychwsta³ by nas zbawiæ, to ta niesamowita prawda musi przenikaæ ca³e nasze ¿ycie. Nie mo¿na mieæ do niej jedynie teoretycznego stosunku - nie wystarczy wierzyæ w Chrystusa, trzeba iœæ Jego
œladami i Nim ¿yæ. Bo odt¹d, jak stwierdza œw. Pawe³, "ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje
we mnie Chrystus" (Ga 2,20).
Czasem próbujemy siê usprawiedliwiaæ,
¿e wierzyæ i ¿yæ prawdami wiary na co
dzieñ nie jest ³atwo. I to niekoniecznie
tylko dlatego, ¿e dzisiejszy œwiat temu nie
sprzyja (jeœli siê nad tym chwilê zastanowimy, dojdziemy bowiem do wniosku,
¿e w czasach pierwszych chrzeœcijan, jak
i w wielu innych momentach dziejowych,
œwiat sprzyja³ przecie¿ zdecydowanie
mniej - za wiarê mo¿na by³o straciæ
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Pierwsze czytanie
Piotr powiedzia³ do ludu: "Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba,
ws³awi³ S³ugê swego, Jezusa, wy jednak wydaliœcie Go i zaparliœcie siê Go przed
Pi³atem, gdy postanowi³ Go uwolniæ. Zaparliœcie siê Œwiêtego i Sprawiedliwego,
a wyprosiliœcie u³askawienie dla zabójcy. Zabiliœcie Dawcê ¿ycia, ale Bóg wskrzesi³
Go z martwych, czego my jesteœmy œwiadkami. Lecz teraz wiem, bracia, ¿e
dzia³aliœcie w nieœwiadomoœci, tak samo jak prze³o¿eni wasi. A Bóg w ten sposób spe³ni³ to, co zapowiedzia³ przez usta wszystkich proroków, ¿e Jego Mesjasz
bêdzie cierpia³. Pokutujcie wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy wasze zosta³y zg³adzone".
Dz 3, 13-15. 17-19

B ÓG

PYTA NAS

1. Jak szukam Boga?
2. Czym jest dla mnie zmartwychwstanie Chrystusa?
3. Czy potrafiê przyznawaæ siê do Chrystusa wobec osób, które spotykam na co
dzieñ?

Drugie czytanie

Dzieci moje, piszê wam to dlatego, ¿ebyœcie nie grzeszyli. Jeœliby nawet ktoœ
zgrzeszy³, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz
równie¿ za grzechy ca³ego œwiata.
Po tym zaœ poznajemy, ¿e Go znamy, je¿eli zachowujemy Jego przykazania. Kto
mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazañ, ten jest k³amc¹ i nie ma w
nim prawdy. Kto zaœ zachowuje Jego naukê, w tym naprawdê mi³oœæ Bo¿a jest
doskona³a.
1 J 2, 1-5a

Ewangelia na niedziele 29 kwietnia
¯ycie moje oddajê za owce
Ja jestem dobrym pasterzem
Jezus powiedzia³: "Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje
za owce. Najemnik zaœ i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie nale¿¹,
widz¹c nadchodz¹cego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu na owcach. Ja
jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹, podobnie jak
Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ¯ycie moje oddajê za owce. Mam tak¿e inne
owce, które nie s¹ z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ s³uchaæ g³osu
mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego mi³uje Mnie Ojciec, bo
Ja ¿ycie moje oddajê, aby je potem znów odzyskaæ. Nikt mi go nie zabiera, lecz
Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je znów odzyskaæ. Taki
nakaz otrzyma³em od mojego Ojca".
J 10, 11-18

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek- Uroczystoœæ œw. Wojciecha, biskupa i mêczennika: Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J
12,24-26; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i mêczennika, albo œw. Jerzego, mêczennika: Dz 7,51-59;8,1; J 6,30-35; Œroda- Œwiêto œw.
Marka Ewangelisty: 1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20; Czwartek: Dz 8,26-40; J 6,44-51; Pi¹tek: Dz
9,1-20; J 6,52-59; Sobota- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Piotra Chanela, prezbitera
i mêczennika, albo wspomnienie œw. Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezbitera: Dz
9,31-42; J 6,55.60-69;
Niedziela: Dz 4,8-12; 1 J 3,1-2; J 10,11-18;
Poniedzia³ek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Piusa V, papie¿a: Dz 11,1-18; Ps 43,3.4;
J 10,1-10; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Józefa Rzemieœlnika: Dz 11,1926; J 10,22-30; Œroda- wspomnienie œw. Atanazego, biskupa i doktora Koœcio³a: Dz 12,2413,5a; Ps 67,2-3.4-5.6 i 8; J 8,12b; J 12,44-50; Czwartek: Uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi
Panny Królowej Polski, G³ównej Patronki Polski: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J
19,25-27; Pi¹tek- wspomnienie œw. Floriana, mêczennika: Dz 13,26-33; J 14,1-6; Sobotadzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Stanis³awa Kazimierczyka, prezbitera: Dz 13,44-52;
J 14,1-6;
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"Aby daæ œwiadectwo o Chrystusie,
trzeba byæ g³êboko przekonanym do
Niego. Trzeba Go poznaæ, pokochaæ
i ca³kowicie uto¿samiæ siê z Nim”
kard. Stanis³aw Dziwisz

Ewangelista 22 kwietnia 2012

¿ycie). Niekiedy po prostu mamy poczucie, ¿e setki lat dziel¹ce nas od tamtych
wydarzeñ z Jerozolimy jakoœ je rozmywaj¹, a uczniowie, którzy spotkali Jezusa osobiœcie, którzy widzieli Go po zmartwychwstaniu, mieli ³atwiej - niesamowite wydarzenia, których byli œwiadkami,
dawa³y im si³ê, czyni³y ich wiarê niezachwian¹…
Ale mo¿e nie do koñca tak jest? Przy
pustym grobie spotykamy przecie¿ tak¿e innych œwiadków: oto ¿o³nierze pe³ni¹cy stra¿, na oczach których dokona³o
siê zmartwychwstanie, gdy tylko nieco
och³onêli, biegn¹ opowiedzieæ wszystko
arcykap³anom i starszym, a ci daj¹ im
pieni¹dze, by rozpowiadali, ¿e to uczniowie Jezusa wykradli Jego cia³o. Czy naprawdê chciwoœæ zap³aty i lêk przed
sprzeciwieniem siê arcykap³anom mog³y
zamkn¹æ im usta, sprawiæ, ¿e zapomnieli
o widzeniu Boga? Cz³owiek nieraz odrzuca Bo¿¹ prawdê i gotów jest zaprzeczyæ oczywistym faktom, byleby zapewniæ sobie spokój i nie nara¿aæ siê na k³opoty.
Arcykap³ani nawet nie pofatygowali siê
do pustego grobu. Trzymali siê uparcie
swoich przekonañ, w ich œwiecie nie by³o
miejsca na inicjatywê ¿ywego Boga, odbiegaj¹c¹ od przyjêtych przez nich wygodnych schematów.
Mo¿e my tak¿e niekiedy próbujemy szukaæ Boga wygodnego dla nas, zgodnego z naszymi oczekiwaniami, odrzucaj¹c
to wszystko, co nam nie pasuje, co wymaga od nas jakiegoœ wysi³ku, wyzbycia
siê w³asnego egocentryzmu, i w ten sposób zamykamy siê na Boga ¿ywego,
prawdziwego? A wówczas nasza wiara
staje siê martwa, staje siê wiar¹ w bo¿ka
- bo jedynie w nasze wyobra¿enie Boga,
w Boga wed³ug naszego w³asnego pomys³u, stworzonego przez nas i nasze
pragnienia, na nasze potrzeby. Gdy tak
rozmijamy siê z Bogiem, nie mo¿e dziwiæ, ¿e trudno nam ¿yæ prawdami Ewangelii, a sprawy Boskie wydaj¹ siê odleg³e.
Czy uczniowie, którzy osobiœcie spotkali
Zmartwychwsta³ego, mieli rzeczywiœcie
³atwiej? Czy im wiara zosta³a niejako
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"dana"? Kiedy wczytuj¹c siê w Pismo
Œwiête przypatrujemy siê uczniom po
zmartwychwstaniu Chrystusa, widzimy
stopniowe dojrzewanie ich wiary. Przed
wniebowst¹pieniem, jak pisze œw.
£ukasz, Jezus "ukazywa³ siê im przez
czterdzieœci dni i mówi³ o Królestwie
Bo¿ym" (Dz 1,2-3). W tych dniach Jezus kieruje do uczniów niezwykle wa¿ne

s³owa, ostatecznie przygotowuj¹c ich, by
odt¹d tworzyli Koœció³, g³osz¹c Ewangeliê wszystkim narodom, choæ Jego samego nie bêdzie wœród nich w taki sposób, jak dotychczas. Widoczne s¹ tu trzy
zasadnicze tematy. Pierwszy to wiara w
zmartwychwstanie. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa staj¹cego przed
uczniami w wieczerniku - aby ostatecznie rozwiaæ wszelkie ich w¹tpliwoœci co
do zmartwychwstania, "zatrwo¿onym
i wylêk³ym, [którym] zdawa³o siê, ¿e
widz¹ ducha" pokazuje przebite rêce,
nogi, bok. Podkreœla sw¹ cielesnoœæ,
ukazuje, ¿e nie jest duchem, ¿e rzeczywiœcie zmartwychwsta³ i ¿yje. "Dotknijcie mnie i przekonajcie siê" - mówi - "duch
nie ma cia³a ani koœci, jak widzicie, ¿e Ja
mam"; potem spo¿ywa z aposto³ami posi³ek. I objaœnia im wszystko, co w Pismach odnosi³o siê do Niego (£k 24,3746).
Znamienne jest tu spotkanie z Tomaszem.
Wiemy, ¿e nie by³o go z aposto³ami za

pierwszym razem i wci¹¿ nie dowierza³
ich relacji: "jeœli nie zobaczê i nie dotknê,
nie uwierzê". Jezus przychodzi ponownie, pozwala mu zobaczyæ i dotkn¹æ,
a nastêpnie wypowiada wa¿ne s³owa:
"Uwierzy³eœ, bo Mnie ujrza³eœ? B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".
Te s³owa skierowane s¹ tak¿e do nas.
Bezpoœrednie spotkanie z Chrystusem
zmartwychwsta³ym, fizyczne dotkniêcie
Jego ran - to wiedza: widzia³em i wiem.
B³ogos³awieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli - bo tym ró¿ni siê prawdziwa
wiara od samej tylko wiedzy.
Drugim tematem jest przysz³oœæ Koœcio³a na ziemi. Jezus rozsy³a aposto³ów:
"IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê" (Mk 16,15), "Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja was posy³am" (J 20,21).
Aposto³owie, a po nich ca³y Koœció³,
staj¹ siê kontynuatorami misji Chrystusa - teraz oni maj¹ nieœæ œwiatu Dobr¹
Nowinê, "udzielaj¹c chrztu w imiê Ojca,
i Syna i Ducha Œwiêtego" (Mt 28,19).
"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata" - mówi
dalej Jezus. Jest to zapowiedŸ Jego
obecnoœci w Koœciele, "ucz¹cym zachowywaæ wszystko co On przykaza³" (Mt
28,20). ZapowiedŸ ta jest wsparta obietnic¹ zes³ania Ducha Œwiêtego, "mocy
z wysoka", maj¹cego wkrótce nast¹piæ
"chrztu Duchem Œwiêtym" (£k 24,49;
Dz 1,4-5). Koœció³, choæ tworzony przez
ludzi, na ziemi, nie jest wspólnot¹ wy³¹cznie ludzk¹ i w ziemskim tylko wymiarze - Bóg jest w nim stale obecny,
wspieraj¹c ludzkie wysi³ki. Dziêki temu,
pomimo wielu s³aboœci tworz¹cych go
ludzi, mo¿e on trwaæ na wieki, wci¹¿
pozostaj¹c Koœcio³em Chrystusowym,
przez który dzia³a Jego moc.
W tym Koœciele spotykamy zmartwychwsta³ego Chrystusa - w sakramentach,
zw³aszcza w sakramencie Eucharystii.
Jest On z nami a¿ do skoñczenia œwiata
gdy wype³niamy powierzon¹ nam misjê
g³oszenia Ewangelii. Gdy naszym ¿yciem
staramy siê innym g³osiæ Dobr¹ Nowinê, przekazywaæ prawdê o zmartwychwstaniu Chrystusa, Bo¿ej mi³oœci do
ka¿dego cz³owieka.
mp
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BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Piesn nad Piesniami
Pieœñ nad Pieœniami to jedna z ksi¹g Starego Testamentu, zaliczana do ksi¹g m¹droœciowych, a w Biblii hebrajskiej do
Pism i tzw. piêciu zwojów (megillot),
odczytywana podczas ¿ydowskiego
œwiêta Paschy. Nazwa (hebr. szir ha-szirim) znaczy tyle, co "pieœñ pieœni", pieœñ
najpiêkniejsza, pieœñ najdoskonalsza.
Powstanie
Tradycja autorstwo utworu przypisuje
Salomonowi (liryki Salomona mia³y zostaæ zebrane przez urzêdników króla
Ezechiasza w VIII-VII w. p.n.e.). W rzeczywistoœci tekst sk³ada siê z kilku utworów, powsta³ych w œrodowiskach zarówno dworskich, jak i wiejskich, a jego
ostateczna redakcja mia³a miejsce ok.
IV-III w. p.n.e. - u schy³ku niewoli babiloñskiej lub krótko po powrocie do
Palestyny.
Poemat mi³osny
Pod wzglêdem gatunku literackiego
Pieœñ nad Pieœniami jest tekstem specyficznym. Jako jedyna ksiêga w ca³ej Biblii nie wspomina ani o Bogu, ani o Narodzie Wybranym, nie zawiera te¿ ¿adnej myœli religijnej. Wi¹¿¹ siê z tym pewne trudnoœci interpretacyjne. Odczytywana dos³ownie jest Pieœñ nad Pieœniami poematem lirycznym o tematyce mi³osnej, mo¿e nawet zbiorem pieœni mi³osnych lub weselnych, podobnym do innych utworów mi³osnych z tego okresu
z rejonu Bliskiego Wschodu, zw³aszcza
do poezji egipskiej czy asyro-babibloñskiej.
Jej g³ównym tematem jest wzajemna
mi³oœæ dwojga zakochanych. Wypowiedzi Oblubieñca i Oblubienicy w formie
dialogu lub monologów, przeplatane
wypowiedziami osób trzecich (braci
Oblubienicy i dwóch chórów), stanowi¹
trzon utworu (z uwagi na tak¹ budowê
niektórzy doszukiwali siê w poemacie
formy dramatu).
Poetyka piêkna
Jêzyk tekstu jest niezwykle barwny
i obrazowy, s³awi piêkno Oblubienicy
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i Oblubieñca. Piêkno to jest niejako zespolone z piêknem palestyñskiej ziemi,
faluj¹cych zielonych wzgórz, ukwieconych dolin, zieleni¹cych siê wiosn¹ winnic, kwitn¹cych ogrodów, krystalicznych
wód bij¹cych ze Ÿróde³ i szemrz¹cych
w strumieniach, stad owiec bielej¹cych
wœród zieleni pastwisk. Fizyczne piêkno Oblubienicy i Oblubieñca opisane jest
przy pomocy mnóstwa poetyckich porównañ, tekst nie tylko odwo³uje siê do

piêkna przyrody, ale te¿ zdaje siê wrêcz
ociekaæ wonnoœciami - drogimi olejkami, balsamami, mirr¹, kasj¹, aloesem,
nardem, henna, cynamonem, jest jakby
przyozdobiony klejnotami, z³otem, marmurem i koœci¹ s³oniow¹.
W œwietle tradycji prorockiej
Jednak tekstu Pieœni nad Pieœniami nie
nale¿y rozumieæ tylko dos³ownie, utwór
niesie bowiem szereg znaczeñ w warstwie metaforycznej, a ka¿dy niemal
szczegó³ odwo³uje siê do wy¿szej rzeczywistoœci. Pieœñ nad Pieœniami, mimo
podobieñstw do innych przyk³adów bliskowschodniej liryki mi³osnej, jest g³êboko zakorzeniona w Biblii, bêd¹c doj-

rza³ym przejawem myœli teologicznej proroków (Izajasza, Ezechiela, Jeremiasza,
Ozeasza).
Myœl ta mówi o oblubieñczym stosunku
Boga do Narodu Wybranego, o nawróceniu Izraela-oblubienicy i jego powrocie
po niewiernoœciach do Boga. Dziêki bezgranicznej mi³oœci Boga-oblubieñca powrót ten ma w sobie ca³¹ œwie¿oœæ pierwszej mi³oœci i radoœæ zaœlubin.
Do tradycji prorockiej prowadz¹ nas
obecne w Pieœni nad Pieœniami obrazy
okreœlaj¹ce Oblubieñca i Oblubienicê figury takie jak pasterz, król, winnica nawi¹zuj¹ do obrazu Boga i Narodu Wybranego w ujêciu ksi¹g prorockich.
Metafora oblubieñca i oblubienicy
Odczytuj¹c metaforyczny sens Pieœni nad
Pieœniami mo¿emy mówiæ o kilku ró¿nych
p³aszczyznach znaczeniowych. W pierwszym rzêdzie tekst mówi o relacji oblubieniec-Bóg Jahwe i oblubienica-Izrael,
Naród Wybrany (motyw znany z prorockich ksi¹g Jeremiasza, Ozeasza, Ezechiela). Drugi poziom interpretacyjny to
relacja oblubieniec-Chrystus i oblubienica-Koœció³, wspólnota wierz¹cych (motyw wystêpuj¹cy w ksiêgach Nowego
Testamentu: Ewangeliach, Liœcie do Efezjan, Pierwszym Liœcie do Koryntian,
Apokalipsie), a w szerszym sensie: Bóg
(Chrystus) - ludzkoœæ odkupiona, powo³ana do zjednoczenia z Nim w mi³oœci.
W sensie mistycznym tekst ukazuje oblubieñcz¹ mi³oœæ realizuj¹c¹ siê w relacji
Bóg, Chrystus - dusza ludzka, w ka¿dym
cz³owieku bowiem przejawia siê misterium zaœlubin Chrystusa z Koœcio³em.
Pieœñ nad Pieœniami jest tak¿e alegori¹
o charakterze maryjnym - w Maryi idea
Koœcio³a jako dziewiczej oblubienicy
Boga znajduje najpe³niejszy wyraz.
Choæ przedmiotem Pieœni nad Pieœniami
nie jest ludzkie ma³¿eñstwo - ani historyczne, ani idealne - tekst zak³ada jednak
i potwierdza zasadnicz¹ czystoœæ mi³oœci
ma³¿eñskiej i oblubieñczej. Nie mog³aby
ona inaczej byæ symbolem wzajemnej
mi³oœci Chrystusa i Koœcio³a.
Oblubieniec w Pieœni nad Pieœniami jako
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symbol Boga jest doskona³y, w przeciwieñstwie do Oblubienicy, nie pozbawionej wad i s³aboœci, dojrzewaj¹cej jednak
i doskonal¹cej siê w miarê up³ywu czasu.
W teologii nawrócenia Pieœni nad Pieœniami podkreœlony jest silniej ni¿ w tekstach
prorockich czynnik osobistego wysi³ku

cz³owieka i wspó³pracy jego woli
z ³ask¹ Bo¿¹.
Znaczenie
Postaæ Oblubienicy z Pieœni nad Pieœniami jako alegoria Izraela bli¿sza jest obrazowi Izraela z mesjañskich i eschato-

logicznych wizji proroków - a wiêc bli¿sza Izraela Nowego Testamentu ni¿ konkretnego Izraela historycznego. Tak odczytywana Pieœñ nad Pieœniami staje siê
szczytem objawienia Starego Testamentu, ³¹cz¹c Stary Testament i Nowy Testament w jedno misterium mi³oœci.
Ma³gorzata Piechorowska

Relikwie w hospicjum
27 marca 2012 roku poznañskie Hospicjum Palium na os. Rusa otrzyma³o
relikwie b³. Jana Paw³a II. Uroczystej
Mszy œw. po³¹czonej z wprowadzeniem
relikwii do kaplicy hospicjum, przewodniczy³ abp Stanis³aw G¹decki. Jednoczeœnie kaplica otrzyma³a wezwanie b³.
Jana Paw³a II.
B³. Jan Pawe³ II wielokrotnie podkreœla³ wartoœæ cierpienia, w którym cz³owiek mo¿e uczyniæ dar z samego siebie, jednocz¹c siê z cierpi¹cym Chrystusem. W ostatnich dniach swego ¿ycia

da³ temu piêkne œwiadectwo.
"Relikwie przypominaj¹, ¿e jednoœæ
ludzi wierz¹cych nie koñczy siê ze
œmierci¹, ale nastêpuje wymiana za poœrednictwem Eucharystii, podczas
której jednoczymy siê z kultem Koœcio³a niebiañskiego" - podkreœli³
w homilii Metropolita Poznañski. Pacjenci, ich rodziny, pracownicy hospicjum i wolontariusze modlili siê
o umocnienie w chorobie i wype³nienie siê woli Bo¿ej, a tak¿e o ¿ycie
wieczne dla zmar³ych.

Wystawa
Przed Wielkanoc¹ mogliœmy podziwiaæ kameraln¹ wystawê prac naszego maltañskiego parafianina, Ivana. Obrazy o tematyce religijnej pokazane zosta³y
w kaplicy. By³a to dobra okazja do zamyœlenia siê nad wybranymi fragmentami
Biblii i nad tajemnicami œmierci i zmartwychstania Zbawiciela.
red.
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Wielkanoc w naszej parafii
Pocz¹tek Wielkiego Tygodnia - Niedziela Palmowa. Odczytanie
Ewangelii o uroczystym wjeŸdzie Jezusa do Jerozolimy i procesyjne
wejœcie do koœcio³a na Eucharystii o godz. 18.30. By³ to jednoczeœnie Œwiatowy Dzieñ M³odzie¿y, st¹d udzia³ m³odzie¿y z naszej
parafii w przygotowaniu i oprawie tej mszy œw.

Wielki Czwartek - obrzêd umycia nóg
podczas Mszy œw. WIeczerzy Pañskiej

Wielki Czwartek - uroczysta Msza œw. Wieczerzy Pañskiej
jest pami¹tk¹ ustanowienia Eucharystii i sakramentu
kap³añstwa.

Ciemnica - pami¹tka uwiêzienia Jezusa; to tutaj
w Wielki Czwartek przeniesione zostaj¹ Hostie
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Wielki Pi¹tek - na pocz¹tku liturgii kap³an le¿y
krzy¿em przed o³tarzem i przed pustym, otwartym tabernakulum.

Grób Pañski, gdzie po Liturgii Wielkiego
Pi¹tku przeniesionyzosta³ Najœwiêtszy Sakrament. Trwaliœmy przy nim na ca³onocnej
adoracji.
Wielki Pi¹tek - adoracja Krzy¿a

Wigilia Padchalna w sobotê wieczorem
zaczyna obchody Wielkiej Nocy. Do ciemnego koœcio³a kap³an wnosi nowy pascha³,
œwiat³o Chrystusa rozœwietla mrok.

Wiêcej zdjêæ z obchodów Œwi¹t Zmartwychwstania
Pañskiego w galerii na parafialnej stronie internetowej:
www.swlukaszpoznan.pl
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Poœwiêcenie nowego pascha³u w chrzielnicy

Strona 7

Nowy sztandar
W Niedzielê Palmow¹, podczas mszy
œw. o godz. 10.00, Ks. Proboszcz
dokona³ uroczystego poœwiêcenia
nowego sztandaru Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca.
Poprzedni, stary sztandar s³u¿y³ od
pocz¹tków istnienia parafii. Jego wymiana by³a konieczna, gdy¿ by³ ju¿

bardzo zniszczony - niestety okazuje siê, ¿e nici, którymi by³ wyszywany, na deszczowej pogodzie farbowa³y i na sztandarze pojawi³y siê
plamy. Specjalne czyszczenie nie pomog³o i trzeba by³o zakupiæ nowy
sztandar. By³ on wybierany przez panie ze Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca i przez Ksiêdza
Proboszcza.
Swym wygl¹dem nawi¹zuje do poprzedniego sztandaru. Matka Boska jest podobna, z t¹ ró¿nic¹, ¿e jej
Stary sztandar, na odpuœcie parafialnym w 2008 r. wzrok jest skierowany
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
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w dó³ - tak, jakby patrzy³a
na nas na ziemi z góry, z nieba. Maryja i Dzieci¹tko s¹
wyhaftowane, natomiast ró¿añce, które trzymaj¹ w d³oniach, s¹ prawdziwe, z paciorkami -"¿ywe" - co nawi¹zuje do nazwy Wspólnoty.
Stary sztandar pozosta³ w
parafii, bêdzie s³u¿y³ na procesjach w razie deszczowej
pogody.
red.
Stary sztandar s³u¿y³ od pocz¹tków parafii, zdjêcie
z 1985r, Kronika parafialna
Nastêpny numer „Ewangelisty” z powodu „d³ugiego majowego weekendu”
uka¿e siê 13 maja.
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