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Badzcie gotowi
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
Niech bêd¹ przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy 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 bê-

dzie im us³ugiwa³. Czy o drugiej, czy
o trzeciej stra¿y przyjdzie, szczêœliwi
oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, ¿e gdyby gospodarz wiedzia³, o której godzinie z³odziej ma przyjœæ, nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu. Wy te¿
b¹dŸcie gotowi, gdy¿ o godzinie,
której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie».
£k 12, 35-40

Czuwac z milosci
Lato, okres wakacji i urlopów, czas
odpoczynku i relaksu. Wolni od codziennych obowi¹zków oddajemy siê
rozmaitym przyjemnoœciom, korzystaj¹c z uroków lata. Atmosfera wakacyjnego luzu sprzyja pokusie, by zrobiæ sobie te¿ przerwê obowi¹zkach
religijnych, "wakacje" od Pana Boga.
Dzisiejsza Ewangelia jest jak sygna³
ostrzegawczy. Jezus mówi o potrzebie
ci¹g³ej gotowoœci i czujnoœci. Mamy
byæ jak s³udzy oczekuj¹cy powrotu
swego pana - choæ nikt nie wie, kiedy
on powróci, czuwaj¹ i wygl¹daj¹ go,
by mu otworzyæ, gdy nadejdzie.
"Szczêœliwi owi s³udzy, których pan
zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie"
- s³yszymy - "Przepasze siê i ka¿e im
zasi¹œæ do sto³u, a obchodz¹c bêdzie
im us³ugiwa³".
Oto jednak s³uga, który "powie sobie
w duszy: 'Mój pan oci¹ga siê z powroEwangelista sierpien 2013

tem', i zacznie biæ s³ugi i s³u¿ebnice,
a przy tym jeœæ, piæ i upijaæ siê", zostanie przez swego pana surowo ukarany.
Myœlê, ¿e bardzo wa¿na jest odpowiedŸ Jezusa na pytanie Piotra, kto jest
owym s³ug¹ winnym czuwaæ i wygl¹daæ pana. "Panie, czy do nas mówisz
tê przypowieœæ, czy te¿ do wszystkich?" Jezus zaznacza: "S³uga, który
zna wolê swego pana, a nic nie przyrz¹dzi³ i nie uczyni³ zgodnie z jego wol¹,
otrzyma wielk¹ ch³ostê. Ten zaœ, który
nie zna jego woli i uczyni³ coœ godnego
kary, otrzyma ma³¹ ch³ostê. Komu wiele dano, od tego wiele wymagaæ siê
bêdzie; a komu wiele zlecono, tym wiêcej od niego ¿¹daæ bêd¹".
My znamy wolê Pana. Je¿eli uznajemy
nasz¹ przynale¿noœæ do Chrystusa, bierzemy odpowiedzialnoœæ za dziedzictwo Ewangelii, które nam powierzy³.

To my jesteœmy owym "rz¹dc¹ wiernym i roztropnym", którego Pan ustanowi³ nad sw¹ majêtnoœci¹. Jak wiernie wype³niamy powierzone zadania?
Tekst Ewangelii mo¿e te¿ sk³aniaæ do
pewnej ogólniejszej refleksji, jak postrzegamy nasze obowi¹zki wobec
Boga, wynikaj¹ce z przynale¿noœci do
wspólnoty Koœcio³a. Czy traktujemy je
w³aœnie jako ciê¿ar, obowi¹zek, od
którego chêtnie byœmy trochê odpoczêli? Bo jeœli tak, to jest to wyraŸny
znak, ¿e w naszej relacji z Bogiem jest
problem.
Jeœli nasza wiêŸ z Bogiem jest g³êboka
i autentyczna, wype³nianie Prawa Bo¿ego staje siê naturalnym sensem ¿ycia,
wynika z wewnêtrznej potrzeby i praStrona 1
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Ewangelia na niedziele 18 sierpnia
Do Boga przez ogieñ
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³!
Chrzest mam przyj¹æ i jakiej doznajê udrêki, a¿ siê to stanie.
Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz roz³am.
Odt¹d bowiem piêcioro bêdzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teœciowa przeciw synowej, a synowa przeciw
teœciowej».
£k 12, 49-53

Ewangelia na niedziele 25 sierpnia
Pierwsi bêd¹ ostatnimi..
Jezus nauczaj¹c szed³ przez miasta i wsie i odbywa³ sw¹ podró¿ do Jerozolimy.
Raz ktoœ Go zapyta³: «Panie, czy tylko nieliczni bêd¹ zbawieni?».
On rzek³ do nich: «Usi³ujcie wejœæ przez ciasne drzwi; gdy¿ wielu, powiadam wam, bêdzie chcia³o
wejœæ, a nie bêd¹ mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stoj¹c na dworze,
zaczniecie ko³ataæ do drzwi i wo³aæ: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, sk¹d
jesteœcie”. Wtedy zaczniecie mówiæ: „Przecie¿ jadaliœmy i piliœmy z tob¹, i na ulicach naszych
naucza³eœ”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, sk¹d jesteœcie. Odst¹pcie ode Mnie wszyscy dopuszczaj¹cy siê niesprawiedliwoœci”. Tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów, gdy ujrzycie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bo¿ym, a siebie samych precz wyrzuconych.
Przyjd¹ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i po³udnia i si¹d¹ za sto³em w królestwie Bo¿ym.
Tak oto s¹ ostatni, którzy bêd¹ pierwszymi, i s¹ pierwsi, którzy bêd¹ ostatnimi».
£k 13, 22-30

Ewangelia na niedziele 1 wrzesnia
Kto pierwszy ten...gorszy
Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spo¿yæ posi³ek, oni Go œledzili.
I opowiedzia³ zaproszonym przypowieœæ, gdy zauwa¿y³, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówi³ do nich: «Jeœli ciê kto zaprosi na ucztê, nie zajmuj pierwszego
miejsca; by czasem ktoœ znakomitszy od ciebie nie by³ zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosi³, i powie ci: „Ust¹p temu miejsca”; i
musia³byœ ze wstydem zaj¹æ ostatnie miejsce.
Lecz gdy bêdziesz zaproszony, idŸ i usi¹dŸ na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie
gospodarz i powie ci: „Przyjacielu, przesi¹dŸ siê wy¿ej”; i spotka ciê zaszczyt wobec
wszystkich wspó³biesiadników. Ka¿dy bowiem, kto siê wywy¿sza, bêdzie poni¿ony,
a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony».
Do tego zaœ, który Go zaprosi³, rzek³: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzê, nie
zapraszaj swoich przyjació³ ani braci, ani krewnych, ani zamo¿nych s¹siadów, aby
ciê i oni nawzajem nie zaprosili, i mia³byœ odp³atê. Lecz kiedy urz¹dzasz przyjêcie, zaproœ ubogich, u³omnych, chromych i niewidomych.
A bêdziesz szczêœliwy, poniewa¿ nie maj¹ czym tobie siê odwdziêczyæ; odp³atê bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
£k 14, 1. 7-14
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gnienia, z mi³oœci do Boga. Je¿eli natomiast jest dla nas jedynie narzuconym
z zewn¹trz zobowi¹zaniem, to prêdzej
czy póŸniej zaczniemy odczuwaæ je
jako obci¹¿enie i próbowaæ siê od niego uchylaæ.
Mistrz Eckhart, dominikañski mistyk,
pisa³: "Zbadajcie wiêc teraz sami siebie, jak jest z wasz¹ mi³oœci¹. Jeœli kochacie Boga, nic wam nie mo¿e byæ

milsze nad to, co Jemu siê najbardziej
podoba i nad ca³kowite spe³nienie siê
Jego w nas woli".
Jak to jest z nasz¹ mi³oœci¹ do Boga?
Bo jeœli kogoœ kochamy, to chcemy
tylko jego dobra, wype³nia on ca³e nasze ¿ycie i dla niego tylko ¿yjemy. Pragniemy tego, czego on pragnie. Czy
wiêc kochamy Boga ca³ym sercem,
dusz¹, umys³em, ca³ym ¿yciem?A mo¿e

kochamy tylko pozornie, powierzchownie - w gestach, a nie w czynach
i przekonaniach?
Moje podejœcie do Bo¿ego Prawa
i wype³niania wynikaj¹cych z niego
obowi¹zków jest sprawdzianem tego,
jak prawdziwa, g³êboka i autentyczna
jest moja mi³oœæ do Boga.
mp

"Jestem. Dziekuje. Ufam"
"Jestem. Dziêkujê. Ufam" - gdy 16
maja us³ysza³em te s³owa z ust ks.
Damiana Bryla, mojego ojca duchownego z seminarium, nie przypuszcza³em, ¿e us³yszê je dwa miesi¹ce póŸniej, ale ju¿ przy zupe³nie
innej okazji.
Decyzja
13 lipca br. ks. Arcybiskup Stanis³aw
G¹decki poinformowa³, ¿e Ojciec
Œwiêty Franciszek mianowa³ ks. Damiana Bryla biskupem pomocniczym
Archidiecezji Poznañskiej, przydzielaj¹c mu stolicê tytularn¹ Suliana. Ks.
Damian Bryl ma 44 lata i bêdzie najm³odszym biskupem w Polsce.
Pierwsze s³owa
S³owa: "Jestem. Dziêkujê. Ufam" Ojciec Damian da³ nam - wówczas kandydatom do œwiêceñ diakonatu - jako
przes³anie podczas rekolekcji przed
œwiêceniami. By³y one pomoc¹ i wskazówkami jak ja i moi koledzy mamy
prze¿yæ ten dzieñ. Powtórzy³ je nastêpnie po og³oszeniu nominacji na biskupa pomocniczego naszej Archidiecezji: ""Jestem", poniewa¿ traktujê to
wydarzenie jako wezwanie Pana Boga,
jako Jego powo³anie. I dlatego skoro
On powo³uje, to ja chcê powiedzieæ:
"Jestem" i jestem gotowy to podj¹æ.
I chcê to podj¹æ. I chcê s³u¿yæ Panu
Bogu w naszej Archidiecezji razem
z Arcybiskupem, który stoi na czele naszej Archidiecezji, z ksiê¿mi biskupaEwangelista sierpien 2013

mi i wszystkimi kap³anami,
siostrami i braæmi zakonnymi oraz wszystkimi ludŸmi
œwieckimi. Jestem, aby im
s³u¿yæ i razem z nimi budowaæ Koœció³. Chcê powiedzieæ: "Dziêkujê", poniewa¿
Pan Bóg nie tylko wzywa,
ale tak¿e obdarza ³ask¹.
I to moje doœwiadczenie
tego dnia i tego czasu traktujê jako Jego obdarowanie. I dlatego chcê powiedzieæ, ¿e bardzo Panu
Bogu dziêkujê. Dziêkujê
te¿ Ojcu Œwiêtemu, ks. Arcybiskupowi i tym wszystkim, którzy wydali
o mnie dobre œwiadectwo, którzy pomogli Ojcu Œwiêtemu rozeznaæ. Chcê
powiedzieæ tak¿e: "Ufam", poniewa¿
wierzê, ¿e Pan Bóg jest ze mn¹, tak
jak jest ze swoim Koœcio³em. Jest teraz z nami i zawsze bêdzie. Ufam w to
mocno. I nie wiem, co mnie czeka, ale
ufam, ¿e Pan Bóg mnie nigdy nie zostawi. I dlatego z ufnoœci¹ chcê podj¹æ to wezwanie. W tych dniach towarzyszy nam w liturgii Abraham i inni
Patriarchowie. Autor Listu do Hebrajczyków skomentowa³ dzieje Abrahama, ¿e poszed³ nie wiedz¹c dok¹d idzie,
ale poszed³, bo ufa³ i wierzy³. I ja te¿
trochê jak Abraham chcê pójœæ nie
wiedz¹c dok¹d idê, bo ufam Panu
Bogu i ufam, ¿e mnie nie zostawi".
Biskup nominat zaznaczy³ ponadto, ¿e
znakiem ufnoœci w obecnoœæ Pana

Boga jest b³ogos³awieñstwo i modlitwa,
st¹d te¿ poprosi³ wszystkich obecnych
w rezydencji biskupiej, aby pomodlili
siê nad nim, a ks. Arcybiskupa o udzielenie mu b³ogos³awieñstwa.
Radoœæ dla Archidiecezji
Z kolei abp Stanis³aw G¹decki podczas og³oszenia nominacji powiedzia³:
"Z radoœci¹ przekazujê Wam informacjê o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Dziel¹c siê radoœci¹
z nominacji biskupiej Ksiêdza Doktora Damiana Bryla, gor¹co proszê
wszystkich Archidiecezjan o modlitwê
w intencji Ksiêdza Biskupa Nominata".
Ojciec duchowny
Ojciec Damian Bryl pos³ugiwa³ w seminarium jako ojciec duchowny przez
12 lat. Cieszy³ siê wœród nas - kleryStrona 3

ków, niezwyk³ym autorytetem, szacunkiem i zaufaniem. Imponowa³ nam
swoim duchem modlitwy, zapa³em
ewangelizacyjnym, m¹droœci¹, darem
rady, pracowitoœci¹, gorliwym oddaniem siê kierownictwu duchowemu
i pos³udze spowiadania.
dk. Jaros³aw Czy¿ewski
Ks. Damian Bryl przyjmie sakrê biskupi¹ w niedzielê 8 wrzeœnia br. o godz.
16:00 w Poznañskiej Katedrze.
Biogram biskupa nominata Damiana Bryla ze strony internetowej Archidiecezji Poznañskiej
Ks. Damian Bryl urodzi³ siê 10 lutego
1969 roku w Jarocinie, jako pierwszy
syn Jana i Doroty z domu Zawodnej.
Uczêszcza³ do Zbiorczej Szko³y Gminnej w Jaraczewie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jarocinie, gdzie zda³
maturê w 1988 roku.
Po ukoñczeniu szko³y œredniej, wst¹-

pi³ do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu, w którym
formowa³ siê do czasu œwiêceñ kap³añskich, które przyj¹³ 26.05.1994 roku
z r¹k abp. Jerzego Stroby. Po œwiêceniach kap³añskich zosta³ skierowany do
pracy jako wikariusz w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Œrodzie Wlkp. W tym czasie studiowa³ na
Papieskim Wydziale Teologicznym
w Poznaniu i w roku 1995 zdoby³ licencjat z teologii. W 1996 roku zosta³
skierowany na studia doktoranckie na
Universidad de Navarra w Pampelonie, w Hiszpanii. W swoich badaniach
naukowych zajmowa³ siê duchowoœci¹
osób œwieckich i napisa³ rozprawê "Indole secularis" duchowoœci ludzi œwieckich w nauczaniu Jana Paw³a II (19781999). Pracê obroni³ w czerwcu
1999r., i po wype³nieniu pozosta³ych
procedur uzyska³ stopieñ doktora nauk
teologicznych. Po powrocie ze studiów
zosta³ skierowany do pracy w redakcji miesiêcznika "Katecheta", na stanowisku zastêpcy redaktora naczelnego.
Rok póŸniej, w roku 2000 zosta³ re-

daktorem naczelnym tego pisma.
W tym czasie mieszka³ i pracowa³
duszpastersko w parafii Bo¿ego Cia³a
w Poznaniu. Bezpoœrednio po przyjeŸdzie ze studiów zosta³ poproszony
o podjêcie pos³ugi spowiednika i kierownika duchowego kleryków w Arcybiskupim Seminarium Duchownym
w Poznaniu. Okres ten trwa³ dwa lata,
do sierpnia 2001 roku, kiedy zosta³
powo³any na stanowisko ojca duchownego w tym¿e seminarium. Do
roku 2006, dzieli³ pracê ojca duchownego w seminarium z prac¹ redakcyjn¹. Od roku 2006 do 2010 pracowa³ jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009
zosta³ wybrany zastêpc¹ przewodnicz¹cego, a w 2011 przewodnicz¹cym
Sekcji Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych.
W dniu 20.10.2010 roku zosta³ mianowany kanonikiem honorowym Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu.

gów wiejskich), podkreœla fakt swego
powo³ania przez samego Boga. Autor
Ksiêgi Micheasza nie jest to¿samy z innym prorokiem o tym imieniu, Micheaszem synem Jimli, dzia³aj¹cym w Izraelu w IX w. p.n.e. (w czasach Eliasza),
który sprzeciwia³ siê królowi Achabowi
i wbrew proroctwom innych, pragn¹cych
siê przypodobaæ w³adcy proroków przepowiedzia³ jego klêskê pod Ramot (1 Krl
22).
Powstanie ksiêgi
Mowy Micheasza spisano zapewne jeszcze za ¿ycia Proroka, ale ich ostateczny
uk³ad jest wynikiem póŸniejszych redakcji, z czasów niewoli babiloñskiej i okresu powygnaniowego. Starano siê wówczas z³agodziæ groŸby wypowiedziane
przez Micheasza, zestawiaj¹c je w tym

celu z obietnicami odnowy i odbudowy
Izraela, a tak¿e próbowano dostosowaæ
niektóre przepowiednie do nowych,
zmienionych warunków ju¿ po ich wype³nieniu. Do³¹czono te¿ dodatek liturgiczny.
Zawartoœæ
Ksiêga dzieli siê na cztery czêœci, zbudowane wed³ug schematu groŸba-obietnica. Czêœæ pierwsza (rozdzia³y 1-3),
oprócz informacji o przedmiocie proroctwa (wizja o Samarii i Jeruzalem), o religijnym charakterze orêdzia (s³owo Jahwe), o pochodzeniu Proroka i czasie jego
dzia³alnoœci (w ksiêdze spisano g³ównie
proroctwa z czasów panowania Ezechiasza i najazdu asyryjskiego na Jerozolimê), zawiera napomnienia przeciwko
Izraelowi i Judzie, zapowiedzi s¹du nad
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Ksiega Micheasza
Autor
Ksiêga Micheasza to jedna z ksi¹g Starego Testamentu nale¿¹ca do zbioru proroków mniejszych. Tytu³ wywodzi siê od
imienia autora. Prorok Micheasz (hebr.
Mika lub Mikajah znaczy: "Kto jest jak
Jahwe?", "Któ¿ jak Bóg") pochodzi³
z Moreszet w Judzie i dzia³a³ w VIII w.
p.n.e., za czasów królów: Jotama (739736), Achaza (734-728) i Ezechiasza
(728-699). Prorokowa³ wspó³czeœnie
z Izajaszem, z którym prawdopodobnie
zetkn¹³ siê podczas swej czterdziestoletniej dzia³alnoœci na terenie Jerozolimy.
Micheasz wywodzi³ siê ze œrodowiska
wiejskiego, pocz¹tkowo zajmowa³ siê
hodowl¹ oliwek i sykomor oraz pasterstwem. Podobnie jak jego poprzednik
Amos (który równie¿ pochodzi³ z krêStrona 4
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Izraelem. Druga czêœæ (rozdzia³y 4 i 5)
to eschatologiczne obietnice zbawienia
i nadzieje mesjañskie. Czêœæ trzecia (Mi
6,1-7,7) zawiera groŸby i napomnienia
przeciw Izraelowi, a czwarta (zakoñczenie ksiêgi) - obietnice odbudowy Jerozolimy.
Tylko pierwsza czêœæ uznawana jest za
pochodz¹c¹ w pe³ni od samego proroka Micheasza. Pozosta³e trzy czêœci maj¹
cechy charakterystyczne dla literatury
czasów powygnaniowych i zosta³y do³¹czone do ksiêgi przez póŸniejszego redaktora. Od niego te¿ pochodz¹ zapewne wzmianki o Babilonie, odbudowie
murów obronnych i odnowie Izraela, a byæ mo¿e nawet tak¿e ca³a
wizja przysz³ej odnowionej Jerozolimy.
Prorockie orêdzie
Treœæ orêdzia proroka Micheasza
skupia siê g³ównie na piêtnowaniu wystêpków narodu izraelskiego oraz zapowiedziach kary
i S¹du Bo¿ego, których mo¿na
jednak unikn¹æ, pok³adaj¹c nadziejê w Bogu. Micheasz kontynuuje misjê proroków Amosa
i Ozeasza, wystêpuj¹c w obronie braterskiej jednoœci w narodzie, ³amanej
przez niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹
i uprzywilejowanie bogaczy. Potêpia te¿
odstêpstwa od wiary i ba³wochwalstwo.
Pojawiaj¹ siê groŸby straszliwych kar Bo¿ych, jak niewola, zniszczenie Jerozolimy i zburzenie œwi¹tyni. Radykalna jest
zw³aszcza zapowiedŸ zrównania z ziemi¹
œwi¹tyni - groŸba, jakiej nie oœmiela siê
wypowiedzieæ nawet prorok Izajasz,
a sto lat póŸniej za podobn¹ przepowiedniê Jeremiasza skazano na œmieræ (u³askawiono go ostatecznie na podstawie
przyk³adu Micheasza - Jr 26). Ratunkiem
dla Izraela jest pokuta i przemiana ¿ycia.
Prawdziwa pokuta oczyœci naród, a ocalona Reszta Izraela doczeka szczêœliwych
czasów królestwa mesjañskiego. Ksiêga Micheasza k³adzie nacisk na wewnêtrzny charakter nawrócenia i relacji
z Bogiem - zewnêtrzne formy kultu religijnego i formalizm kultowy bêd¹ zast¹pione wewnêtrznym d¹¿eniem cz³owieka do sprawiedliwoœci, mi³oœci i mi³osier-

dzia, do odpowiedniej postawy, polegaj¹cej na wype³nianiu obowi¹zków na³o¿onych na lud wybrany na mocy przymierza z Bogiem.
Forma literacka
W Ksiêdze Micheasza miesza siê kilka
stylów i rodzajów literackich. Przewa¿aj¹ mowy w stylu prorockim, w których groŸby i wyrocznie przeplataj¹ siê
z obietnicami. Niektóre fragmenty ksiêgi
z uwagi na wyró¿niaj¹c¹ siê formê stanowi¹ niejako odrêbne utwory literackie: wymieniæ mo¿na tu hymn wys³awiaj¹cy majestat i potêgê Boga (Mi 1,2-4),
lamentacjê (Mi 1,8-16), poemat dydak-

tyczny (Mi 6,6nn), psalmy (Mi 7,7-20),
dwa poetyckie wyznania wiary (Mi 3,8
i 7,7).
Styl i s³ownictwo Micheasza wykazuj¹
wp³ywy œrodowiska wiejskiego, z jakiego siê wywodzi³. Frazeologia jest prosta
i obrazowa, opisy niezwykle ¿ywe i konkretne; œmia³e wypowiedzi prorockie
po³¹czone s¹ z jasnoœci¹ wizji i g³êbokim
uczuciem. Ta stylistyka najbardziej widoczna jest w pierwszej czêœci ksiêgi.
W czêœciach pozosta³ych styl staje siê
nieco spokojniejszy i bardziej refleksyjny.
Czêsto powtarzaj¹cym siê motywem jest
S¹d Bo¿y nad grzesznikami, z pe³nymi
dramatyzmu opisami gniewu Bo¿ego.
Druga grupa motywów wi¹¿e siê z nadziej¹ i obietnicami, które Prorok przedstawia przy pomocy porywaj¹cych metafor i wizji szczêœliwych czasów.
Teologia i zapowiedzi mesjañskie
Teologia Ksiêgi Micheasza, kontynuuj¹c
myœl prorokaAmosa, podkreœla wszechmoc i sprawiedliwoœæ Bo¿¹ oraz mi³oœæ

Bo¿¹ domagaj¹c¹ siê na mocy przymierza wzajemnoœci (w¹tek zaczerpniêty od
proroka Ozeasza).
Szczególne miejsce w ksiêdze zajmuje
tematyka eschatologiczno-mesjañska.
Nawi¹zuje ona do proroctw Izajasza, zawiera w¹tek wywy¿szenia Jerozolimy
i Syjonu oraz nadejœcia mesjasza - Króla Pokoju i nastania uniwersalnego, mesjañskiego królestwa pokoju. Ksiêga Micheasza podaje istotne szczegó³y dotycz¹ce tych zagadnieñ - zapowiada, ¿e
w³adc¹ królestwa mesjañskiego bêdzie
specjalny wys³annik Bo¿y, mówi Jego
o pochodzeniu i naturze (m.in. o tym, ¿e
Mesjasz wyjdzie z Betlejem), o Jego Matce oraz
o oczyszczonej Reszcie
Izraela i przysz³ym królestwie mesjañskim.
Znaczenie
Proroctwa Micheasza,
zw³aszcza idea Reszty
Izraela i królestwa mesjañskiego, oddzia³ywa³y
na teologiê okresu niewoli
babiloñskiej, ich wp³yw
widoczny jest w ksiêgach
Ezechiela, Daniela, Deutero-Izajasza.
Proroctwo Micheasza o zburzeniu Jerozolimy i œwi¹tyni przywo³ywane jest sto
lat po jego wyg³oszeniu podczas procesu proroka Jeremiasza, który za podobn¹ przepowiedniê oskar¿ony zosta³
o bluŸnierstwo (Jr 26).
Nowy Testament przywo³uje przede
wszystkim fragment Ksiêgi Micheasza
z rozdzia³u 5 o pochodzeniu Mesjasza
z Betlejem ("A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ wœród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie
w³ada³ w Izraelu…"). W liturgii Koœcio³a ju¿ od VII w. wykorzystywana jest
piêkna skarga Bo¿a z rozdzia³u 6 ("Ludu
mój, có¿em ci uczyni³? Czym ci siê uprzykrzy³em? Odpowiedz Mi! Otom ciê wywiód³ z ziemi egipskiej, z domu niewoli
wybawi³em ciebie…"), œpiewana w tzw.
improperiach w Wielki Pi¹tek (antyfonach towarzysz¹cych adoracji krzy¿a),
obecna te¿ w staropolskiej wielkopostnej pieœni "Ludu, mój ludu".
Ma³gorzata Piechorowska
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Czas na wakacje! (cz. 2)
Zamek w Kórniku
Jest to zabytkowa rezydencja rodów
Górków i Dzia³yñskich. Obecnie jest
siedzib¹ Muzeum i Biblioteki Kórnickiej PAN. Pocz¹tki historii tego wspania³ego zamku siêgaj¹ a¿ œredniowiecza (pierwszy dokument dotycz¹cy
budowy zamku (kontrakt z cieœl¹ Miko³ajem) pochodzi z 1426 roku, jednak jego obecny kszta³t powsta³
w po³owie XIX wieku. Budowê ukoñczono prawdopodobnie ok. 1430
roku. Zamek, umieszczony na bagiennej wyspie, zosta³ otoczony fos¹, a dostêp do niego by³ mo¿liwy przez most
zwodzony oraz spuszczan¹ okut¹ kratê. Do dziœ z tego okresu zachowa³y
siê stare mury i piwnice obiektu. Do
1592 roku Zamek w Kórniku by³ reprezentacyjn¹ siedzib¹ rodu Górków,
jednego z najpotê¿niejszych rodów
magnackich Wielkopolski doby renesansu i reformacji. Obecnie w zamku
mieœci siê muzeum z wieloma unikatowymi eksponatami, m.in. meble ró¿nych stylów i epok, obrazy mistrzów
polskich i europejskich, rzeŸby, kolek-

cje numizmatyczne, militaria polskie
i wschodnie, wyroby rzemios³a artystycznego z porcelany i srebra. 11 lipca 2011 roku obiekt uznany zosta³ za
Pomnik historii Polski.

W 1574 r. goœci³ tu Henryk Walezy,
przeje¿d¿aj¹cy przez Kórnik w drodze
na koronacjê do Krakowa.
W jednej z oficyn folwarcznych niedaleko
Zamku Kórnickiego w 1923 r.
urodzi³a siê nasza laureatka
nagrody Nobla
Wis³awa Szymborska.

"1 lutego Król wyjecha³ z Poznania
i przyjêty zosta³ w Kórniku przez
pana tego miasta Stanis³awa hrabiego Górkê na zamku, z ogromnym
i prawie królewskim przepychem,
tak ¿e nie brak³o niczego do œwietnoœci, wystawy i okaza³oœci przyjêcia. Sami Francuzi z niezmiernym
podziwem wychwalali ten zbytkowny przepych, jakiego nigdzie przedtem nie ogl¹dali. By³oæ tam niezmierne mnóstwo potraw wszelkiego rodzaju, obfitoœæ wina i napojów,
otworem sta³y pe³ne spichrze i piwnice, a ka¿den dniem i noc¹ bra³
z nich co i ile siê podoba³o. Król
otrzyma³ w darze œliczne rasowe konie, futra z bardzo cennych lisów moskiewskich i inne rzeczy. Strzelano
z dzia³ gêsto i dawano inne ró¿ne widowiska".
- Œwiêtos³aw Orzelski (1549-1598)
w: Bezkrólewia ksi¹g oœmioro
o wizycie króla Henryka Walezego
w Kórniku.
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Ciekawostki:

Biblioteka za³o¿ona przez Tytusa Dzia³yñskiego jest stale
powiêkszana
i liczy obecnie ponad 350 tys. woluminów. Najcenniejsze w zbiorach s¹ dzie³a istniej¹ce tylko w 1 egzemplarzu jak
np. œredniowieczny Ars Moriendi, Szachy Jana Kochanowskiego, ¯ywot Józefa Miko³aja Reya. Sporo miejsca zajmuj¹ rêkopisy, z których najstarszy pochodzi z Francji z prze³omu IX/X wieku. Z polskich dzie³ wymieniæ nale¿y
rêkopisy Mickiewicza, S³owackiego,
Norwida, odpisy kronik Kad³ubka
(XV w.) i D³ugosza (XVI w.) oraz zbiór
odpisów wszystkich pism z kancelarii
króla Zygmunta Augusta. W Kórniku
znajduje siê te¿ najwiêksza iloœæ dokumentów dotycz¹cych wojen polskokrzy¿ackich.
Budowniczy murowanego Zamku
Kórnickiego studiowa³ na uniwersytecie w saksoñskiej Wittenberdze.
Zosia Janicka
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Ksiadz Aleksander Wozny - kandydat na oltarze
22 czerwca 2013 r. biskupi zebrani na
362. zebraniu plenarnym w Wieliczce
wyrazili zgodê na wyst¹pienie do Stolicy Apostolskiej z proœb¹ o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra WoŸnego (1910-1983) z Archidiecezji Poznañskiej. Ksi¹dz Aleksander WoŸny przez kilkadziesi¹t lat
by³ proboszczem parafii pw. œw. Jana
Kantego w Poznaniu, niezapomnianym
spowiednikiem i kaznodziej¹. Teraz
Arcybiskup Stanis³aw G¹decki wystosuje do Stolicy Apostolskiej proœbê
o zgodê na rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego œwi¹tobliwego kap³ana.
Kiedy Kongregacja ds. Kanonizacyjnych wyda w tej sprawie "nihil obstat",
rozpocznie siê proces na szczeblu diecezjalnym. Postulatorem w procesie
beatyfikacyjnym jest nasz wikariusz,
ks. dr Wojciech Mueller.
Ksi¹dz Aleksander WoŸny
Urodzi³ siê 25 czerwca 1910 roku
w Uzarzewie pod Poznaniem. W 1928
roku, po ukoñczeniu Gimnazjum œw.
Marii Magdaleny w Poznaniu, zg³osi³
siê do seminarium duchownego. W latach 1928?1930, w GnieŸnie i w Poznaniu, przygotowywa³ siê do kap³añ-

stwa pod kierunkiem wybitnych profesorów i wychowawców, dziœ b³ogos³awionych albo kandydatów do chwa³y o³tarzy: biskupa Micha³a Kozala, ks.
Aleksandra ¯ychliñskiego i ks. Kazimierza Rolewskiego. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 10 czerwca 1933
roku. Jako wikariusz pracowa³ w Poznaniu, w parafii pw. œw. Stanis³awa
Kostki oraz w parafii katedralnej, a od
1938 roku do aresztowania przez niemieck¹ ¿andarmeriê w 1940 roku
w Borku k. Gostynia. Ponad piêæ lat
by³ wiêziony w obozach koncentracyjnych, najpierw w Buchenwaldzie, a nastêpnie w Dachau.
Lata powojenne
Po powrocie do kraju 20 sierpnia
1945 roku zosta³ administratorem parafii pw. œw. Jana Kantego w Poznaniu. Organizacjê ¿ycia parafialnego rozpocz¹³ od starañ o poniemiecki, drewniany budynek restauracyjny, który mia³
s³u¿yæ nowej parafii jako tymczasowa
œwi¹tynia. W pierwszy pi¹tek miesi¹ca, 5 stycznia 1946 roku, parafianie
z inicjatywy ks. WoŸnego z³o¿yli przed
o³tarzem publiczne przyrzeczenie, ¿e
jeœli otrzymaj¹ budynek, to
w utworzonym z niego koœciele
umieszcz¹ obraz Mi³osierdzia Bo¿ego.
Tak te¿ siê sta³o: parafia zosta³a ofiarowana Mi³osierdziu Bo¿emu,
a w g³ównym o³tarzu umieszczono obraz Mi³osierdzia Bo¿ego. Ksi¹dz WoŸny by³ jednym z pierwszych propagatorów kultu Bo¿ego Mi³osierdzia na terenie Archidiecezji Poznañskiej.
Represje stalinowskie
Ksiêdza WoŸnego nie ominê³y te¿
przeœladowania okresu stalinowskiego.
13 lutego 1950 roku zosta³ aresztowany. Powodem by³ list pasterski, na którego odczytanie nie zgodzi³y siê ówczesne w³adze. On - nie zwa¿aj¹c na
zakaz - opowiedzia³ treœæ listu z am-
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bony. W wiêzieniu przebywa³ do
1 grudnia.
Dzia³alnoœæ duszpasterska
Duszpasterska dzia³alnoœæ ks. WoŸnego nie ogranicza³a siê tylko do koœcio³a i parafii. Znacz¹c¹ rolê odegra³ jako
krajowy duszpasterz kobiet. W ramach pos³ugi duszpasterskiej poza parafi¹ prowadzi³ rekolekcje zamkniête
dla kap³anów, kleryków i sióstr zakonnych. Nie zaniedbywa³ te¿ troski o g³oszenie S³owa Bo¿ego w swojej parafii. W ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca
g³osi³ nauki o ¿yciu wewnêtrznym, a od
1967 roku corocznie prowadzi³ rekolekcje wielkopostne, skierowane g³ównie do jego sta³ych penitentów, ale i do
ogó³u parafian. Nigdy nie zaniedbywa³
niedzielnych i œwi¹tecznych kazañ.
Mimo licznych obowi¹zków przez
wszystkie lata swojego kap³añstwa by³
niezwykle gorliwym spowiednikiem.
Pos³ugê w konfesjonale postrzega³
jako jeden z najwa¿niejszych darów
zadanych mu przez Pana Boga. Zmar³
21 sierpnia 1983 roku.
Ÿród³o: www.archpoznan.pl
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PROPOZYCJE KULTURALNE

[Nie]ZNANE. Aneks do wystawy Rzeczy mówia
Z okazji 100-lecia swojego istnienia poznañskie
Muzeum Etnograficzne
zorganizowa³o wystawê
jubileuszow¹ "Rzeczy
mówi¹. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu",
na której zaprezentowano
przekrój zbiorów Muzeum. Obecnie Muzeum
zaprasza na kolejn¹ ekspozycjê, bêd¹c¹ w pewnym
sensie kontynuacj¹ wystawy jubileuszowej. Na wystawie "[Nie]ZNANE.
Aneks do wystawy Rzeczy mówi¹" pokazano obiekty ze wszystkich kolekcji
Muzeum Etnograficznego, których
pierwotne przeznaczenie nie jest jednoznaczne i ma stanowiæ rodzaj zagadki dla widza. Muzeum zaprasza zwiedzaj¹cych do zabawy w odkrywanie
codziennoœci minionych pokoleñ.
Opisy obiektów umieszczono na planszach poza gablotami - zwiedzaj¹cy, po
obejrzeniu wystawy, mog¹ skonfrontowaæ w³asn¹ wiedzê z informacjami
zawartymi w tych¿e opisach. A przedEwangelista, Gazeta Parafialna
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

mioty codziennego u¿ytku z przesz³oœci mog¹ sprawiæ wiele niespodzianek.
Co to jest i do czego s³u¿y³o? Po niektórych przedmiotach - wykonanych
i u¿ywanych przez minione pokolenia
zagin¹³ wszelki œlad. Inne pozostawi³y
œlady jedynie we wspó³czesnym jêzyku. Wiele przedmiotów przetrwa³o czasem nawet s³u¿¹c kolejnym pokoleniom. Ale niektóre ju¿ nikomu nie s³u¿¹,
bo sta³y siê zbêdne wraz z rozwojem
nowych technologii. Niekiedy stanowi¹
one obiekt po¿¹dania i zainteresowania kolekcjonerów. Niektóre maj¹
wartoœæ artystyczn¹, niektóre historyczn¹, a niektóre tylko sentymentaln¹,
ale niew¹tpliwie wiele mówi¹ o cz³owieku - o tym jak ¿y³, jak sobie radzi³,
co lubi³. Co potrafi³?
Wystawa [Nie]ZNANE to 71 przedmiotów z histori¹ - artefaktów kultur

bliskich i odleg³ych, œwiadectwa dawnych sposobów ¿ycia. Czasami konfrontacja bywa zabawna. Do czego
móg³by s³u¿yæ np. pokrzywiony kawa³ek ga³êzi ? Czy ktoœ zgadnie, ¿e s³u¿y³
on komunikacji, nim pojawi³ siê telefon? Wystawa pokazuje wiele tajemniczych (a mo¿e nie?) przedmiotów,
a widz mo¿e odgadn¹æ ich funkcjê, nazwê i znaczenie.
Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25
(wejœcie od ul. Mostowej 7)
Wystawa [Nie]ZNANE. Aneks do wystawy
Rzeczy mówi¹: 19 kwietnia- 31 grudnia 2013
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - nieczynne, wtorek - czwartek
9:00 - 15:00 (od 16 czerwca do 15 wrzeœnia
w³¹cznie 11:00 - 17:00), pi¹tek 12:00 - 21:00
sobota - niedziela 11:00 - 18:00
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Z ZYCIA PARAFII

Czas zmian...
Sierpieñ to czas zmian w poznzñskich parafiach... Decyzj¹ Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego z dniem 24 sierpnia nasz wikariusz ks. Wojciech Mueller
mianowany zosta³ wikariuszem parafii pw. œw. Jana Kantego w Poznaniu; ks.
Andrzej Kowalak, który pe³ni³ funkcjê kapelana szpitala, skierowany zosta³ do
pomocy duszpasterskiej w parafii pw. NMP Niepokalanie Poczêtej w Sierakowie. Nowym kapelanem zosta³ mianowany ks. Piotr Pieprz, dotychczasowy
wikariusz par. pw. œw. Stanis³awa Bpa w Buku. Natomiast nowym wikariuszem
w naszej parafii zosta³ ks. Daniel Wachowiak, który by³ wikariuszem w par.
pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Obornikach.
Wiêcej o zmianach ju¿ wkrótce.
Ewangelista sierpien 2013

