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1 marca – w Środę Popielcową – posypaniem głów popiołem rozpoczy-
namy tegoroczny Wielki Post. Obecny rok w Kościele w Polsce przeżywamy 
pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jesteśmy zatem nie tylko zachęceni i zapro-
szeni, ale wręcz zobowiązani do tego, aby „…iść na cały świat i głosić Ewange-
lię wszelkiemu stworzeniu…”. Tę Ewangelię mamy głosić nie tylko w dalekich 
misyjnych krajach, ale  równie intensywnie w naszych środowiskach życia, 
tak często zeświecczonych i pozbawionych elementów ewangelicznej miło-
ści, które są fundamentem w budowaniu Bożego Królestwa na ziemi również 
w naszych czasach.

Nasz wielki Rodak, św. Jan Paweł II papież, ustanawiając w Roku Różańca 
Św. nową jego część – tajemnice światła – jako centralną, trzecią tajemni-
cę światła ustanowił: „Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”. 
Chciał przez to podkreślić, że temu Chrystusowemu poleceniu misyjnemu 
– „Idźcie i głoście”, czyli „Głoszeniu Królestwa Bożego” musi nieodłącznie to-
warzyszyć „wzywanie do nawrócenia”. Jesteśmy zatem zaproszeni przez Chry-
stusa do współpracy z Nim, abyśmy w zjednoczeniu z  Jezusem w naszych 
czasach i przede wszystkim w naszych środowiskach „Głosili Królestwo Boże 
i wzywali do nawrócenia”.

Jeśli posłuszni Jezusowi chcemy z pełną odpowiedzialnością przyjąć i wy-
pełnić to Jego zaproszenie, to musimy zacząć od siebie samych. Jeszcze raz 
to powiem i podkreślę: „Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawróce-
nia” musimy rozpocząć od siebie samych. Okres Wielkiego Postu, który roz-
poczynamy, jest szczególnym czasem, kiedy każdy z nas z nową mocą powi-
nien prawdziwie i autentycznie nawrócić się do Boga żywego, czyli powrócić 
do pierwotnej gorliwości kroczenia ewangeliczną drogą 
wiary. Pomagają nam w  tym nie tylko post, modlitwa 
i  jałmużna, ale  również nasze postanowienia i  wyrze-
czenia wielkopostne, wraz z naszym udziałem w nabo-
żeństwach pasyjnych –  Drodze Krzyżowej i  Gorzkich 
Żalach. Zapraszając każdą i każdego z Was do podjęcia 
tych dzieł pokutnych i udziału w nabożeństwach pasyj-
nych w naszym Sanktuarium, polecam Was wszystkich 
opiece Współcierpiącej Matki Bolesnej.

o. Zbigniew Czerwień O.Carm.

„Głoszenie  
Królestwa Bożego 

i wzywanie  
do nawrócenia”

Umiłowani w Chrystusie 
Siostry i Bracia!
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Jest takie słowo Jezusa w Ewangelii Mateusza, które 

wychodzi nam naprzeciw: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię”(Mt 11,28). Życie często jest trudne. Także wiele 
razy tragiczne – usłyszeliśmy o tym przed chwilą. Praca 
jest trudem; poszukiwanie pracy jest trudem. Znalezie-
nie dziś pracy wymaga od nas bardzo wielkiego trudu. 
Ale  to, co w życiu ciąży najbardziej to nie to, ale brak 
miłości. Ciężko nam, kiedy nikt się do nas nie uśmiecha, 
kiedy nie jesteśmy akceptowani. Ciążą pewne milcze-
nia, czasem nawet w  rodzinie, między mężem a  żoną, 
między rodzicami a dziećmi, między braćmi. Bez miłości 
trud staje  się jeszcze cięższy, nie do  zniesienia. Myślę 
o osobach starszych, które są same, o rodzinach przeży-
wających trudności, ponieważ nie doświadczają pomocy 
i wsparcia dla  tych osób, które potrzebują specjalnego 
zainteresowania i  troski. „Przyjdźcie do  Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” – mówi Jezus.

Drogie rodziny, Pan zna trudy i ciężary naszego ży-
cia. Ale  zna również nasze głębokie pragnienie, aby 
znaleźć radość pokrzepienia! Pamiętacie? Jezus powie-
dział: „Niech wasza radość będzie pełna” (por. J 15,11). 
Jezus chce, żeby nasza radość była pełna. Powiedział 
to  apostołom i  powtarza to  nam dzisiaj. Jest to  więc 
pierwsza rzecz, którą chcę się z wami podzielić, a jest 
to  słowo Jezusa: Rodziny całego świata, przyjdźcie 
do mnie, a  Ja wam dam pokrzepienie, aby radość wa-
sza była pełna. To słowo Jezusa zabierzcie do waszych 
domów, nieście w  waszych sercach, dzielcie  się nim 
w rodzinach. Zachęca nas ono, byśmy do Niego poszli, 
otrzymali radość.

* *
Drugie słowo zaczerpnąłem z obrzędu małżeństwa. 

Zawierający sakrament mówią: „Ślubuję Ci miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż 
do śmierci”. Ślubują sobie wierność w radości i smutku, 
w zdrowiu i w chorobie. Nowożeńcy składając przysięgę 
nie wiedzą, jakie czekają ich radości i smutki. Wyruszają, 
jak Abraham, zaczynają podążać razem. To właśnie jest 
małżeństwo! Wyjście i wspólne podążanie, ręka w rękę, 
powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze 
ręka w rękę, i  to przez całe życie, a nie dostosowywa-
nie się do tej kultury prowizorium, która kroi nam życie 
na kawałki!

Z  tym zaufaniem do  wierności Boga stawiają czoło 
wszystkiemu, bez lęku, odpowiedzialnie. Chrześcijańscy 
małżonkowie nie są naiwni, znają problemy i niebezpie-
czeństwa życia. Ale nie boją się podjąć swojej odpowie-
dzialności przed Bogiem i  społeczeństwem. Nie ucie-
kając, nie izolując się, nie rezygnując z misji tworzenia 
rodziny i  rodzenia dzieci. – Ależ Ojcze, dzisiaj to  trud-
ne... Pewnie, że  to  trudne. Dlatego potrzebujemy łaski 
sakramentu! Sakramenty nie są po to, żeby być dekoracją 
życia. Jaki piękny ślub, jakie wspaniałe wesele – to nie 
jest łaska sakramentu. To pewna dekoracja. Łaska nie jest 
po to, żeby przyozdabiać życie. Jest po to, żeby dać nam 
moc, żebyśmy byli dzielni, żebyśmy mogli iść naprzód! 
Chrześcijanie zawierają sakrament małżeństwa, ponie-
waż są świadomi, że go potrzebują! Potrzebują go, żeby 
być zjednoczeni między sobą i  żeby wypełniać misję 
rodziców. „W radości i  smutku, w zdrowiu i  chorobie”. 
A w swoim małżeństwie modlą się razem i we wspólno-
cie. Dlaczego? Tylko dlatego, że  taki jest zwyczaj? Nie! 
Czynią tak, gdyż tego potrzebują dla długiej drogi, którą 
mają razem przebyć, długiej drogi, która nie jest w ka-
wałkach, ale trwa całe życie. I potrzebują pomocy Jezusa, 
aby podążać razem z ufnością, aby przyjąć siebie nawza-
jem każdego dnia, żeby przebaczać sobie każdego dnia!

To jest ważne w  życiu rodzin: umieć sobie przeba-
czać. Każdy z  nas ma wady. Czasami czynimy coś, co 
nie jest dobre, wyrządzając krzywdę innym. Trzeba 
mieć odwagę, by prosić o przebaczenie, kiedy w rodzi-
nie popełnimy błąd. Przed kilkoma tygodniami powie-
działem na  tym placu, że  aby rozwijać rodzinę trzeba 
używać trzech słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Są 
to trzy słowa kluczowe. Prosimy o pozwolenie, żeby nie 
być nachalnymi: czy chcesz, żebym to  zrobił  – chodzi 
o  język prośby o  pozwolenie. Dziękujemy, dziękujemy 
za miłość. Ale powiedz ile razy dziennie dziękujesz two-
jej żonie, że  cię kocha? A  ty  – twojemu mężowi? Ileż 
dni mija bez powiedzenia tego słowa „dziękuję”! I ostat-
nie- „przepraszam”. Wszyscy popełniamy błędy. Czasa-
mi, ktoś w rodzinie i w małżeństwie się obraża. Czasami 
mówię „latają talerze”. Mówi się trudne słowa, ale po-
słuchajcie tej rady: nie kończcie dnia bez pojednania. 
Pokój przekazuje się w rodzinie każdego dnia na nowo! 
Prosząc o  przebaczenie zaczynamy od  nowa. Proszę, 
dziękuję, przepraszam. Powiedzmy to  wszyscy razem! 

27 października 2013

Drogie rodziny! 
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Bezpieczne milczenie
Wielu szło na Golgotę z Chrystu-

sem. Oczywiście to nie oni Go skazali 
i nie oni włożyli ciężką belkę na Jego 
ramiona, nawet Go nie popychali 
ani nie pluli Mu w twarz. Być może 
wielu z nich wcale nie natrząsało się 
z  Niego, gdy upadł. To  nie oni za-
grodzili przejście Jego Matce. Nie 
wyśmiewali rzekomej boskiej mocy, 
gdy wisiał już na  krzyżu. Po  prostu 
milczeli, stali z  boku i  nie zabierali 
głosu. Dokładnie tak samo, jak i my 
robimy to dziś wobec ludzi w pracy, 
na uczelni, w sąsiedztwie, na spotka-
niu u  znajomych. Wydaje nam  się, 
że  tak jest bezpieczniej, bo nikt ni-
czego nam nie zarzuci. Tak napraw-
dę to najgorsza postawa, jaką można 
przyjąć –  nie powiedzieć „tak”, nie 
powiedzieć „nie”, niczego nie po-
wiedzieć. „Ani zimny, ani gorący nie 
jesteś. Obyś był zimny albo gorący! 
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, 

ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych 
ust.” (Ap 3, 15–16). Mocne słowa. 
Dziś powinieneś wybrać czy chcesz 
takiego Boga, który mówi: „Zostaw 
wszystko, co masz i  pójdź za mną” 
(zob. Łk 18, 22), bo chrześcijaństwo 
to  decyzja na  całe życie. Jak pisze 
Jerzy Liebert: „Uczyniwszy na  wieki 
wybór, w każdej chwili wybierać mu-
szę”. Nie można wybrać sobie Boga 
na  konkretne dni w  roku, na  poje-
dyncze sytuacje lub  tylko do  nie-
których aspektów życia. Albo jesteś 
chrześcijaninem, albo nim nie jesteś.

Życie na próbę
Promowany współcześnie styl ży-

cia nie pomaga nam w  takich rady-
kalnych decyzjach. Dziś mogę mieć 
partnera i  jeśli nie będę  się z  nim 
dogadywać, to się rozstaniemy – za-
miast męża, któremu ślubuję miłość 
i wierność aż do śmierci. Dzieci najle-
piej wychowywać bezstresowo, żeby 

wynagrodzić im coraz częstszą nie-
obecność wiecznie zabieganych ro-
dziców zamiast spędzać z nimi czas, 
kochać i  konsekwentnie wymagać. 
Coraz częściej spotykam mężczyzn, 
którzy przesadnie dbają o swoją fry-
zurę, fason butów lub modny szalik 
oraz kobiety, które mnóstwo czasu 
poświęcają wybraniu nowego wzoru 
na swoich paznokciach zamiast inwe-
stować w  rozwój odpowiedzialnych 
relacji z drugim człowiekiem. Dorośli 
ludzie w  wolnych chwilach szukają 
Pokemonów albo prowadzą hodow-
lę na  wirtualnej farmie w  swoim 
smartfonie zamiast sięgnąć po mądrą 
książkę. Jesteśmy niecierpliwi, chce-
my schudnąć w dziesięć dni zamiast 
na stałe i konsekwentnie zmienić złe 
nawyki żywieniowe. Usługodawcy 
zapewniają nas, że  jeśli nie będzie-
my usatysfakcjonowani, to  zwrócą 
nam pieniądze. W sklepach możemy 
oddawać towary w razie nieprzemy-

Proszę, dziękuję, przepraszam! Wypowiadajmy te trzy 
słowa w rodzinie, żeby każdego dnia sobie wybaczać!

Rodzina doświadcza w  życiu wielu pięknych chwil: 
odpoczynek, wspólny obiad, wyjście do  parku czy wy-
jazd na  wieś, odwiedziny dziadków, osoby chorej... 
Ale  jeśli brakuje miłości, to  brakuje radości, brakuje 
święta. Zaś miłością zawsze obdarza Jezus: On jest nie-
wyczerpalnym źródłem i daje nam siebie w Eucharystii. 
Tam daje On nam swoje Słowo i Chleb życia, aby nasza 
radość była pełna.

* * *
Widzimy tutaj przed nami ikonę Ofiarowania Pana 

Jezusa w świątyni. Jest to ikona naprawdę piękna i waż-
na. Rozważmy ją i sprawmy, aby ten obraz nam pomógł. 
Podobnie jak wy wszyscy, również bohaterowie tej sceny 
mają swoją drogę: Maryja i Józef wyruszyli jako pielgrzy-
mi do  Jerozolimy, będąc posłuszni Prawu Pańskiemu. 
Także starzec Symeon i prorokini Anna, również bardzo 
stara, przybyli do świątyni pobudzeni Duchem Świętym. 
Scena ta ukazuje nam spotkanie trzech pokoleń: Symeon 
trzyma w ramionach Dzieciątko Jezus, w którym rozpo-
znaje Mesjasza, a Anna jest przedstawiona w geście wy-

chwalania Boga i przepowiadania zbawienia ludzi, któ-
rzy czekali na  odkupienie Izraela. Tych dwoje starców 
przedstawia wiarę jako pamięć. Chciałbym was zapytać: 
czy słuchacie dziadków? Czy otwieracie serca na pamięć, 
którą dają nam dziadkowie. Ależ dziadkowie są mądro-
ścią rodziny, są mądrością narodu. Naród, który nie słu-
cha dziadków, umiera. Trzeba słuchać dziadków. Maryja 
i  Józef są rodziną uświęconą obecnością Jezusa, który 
jest wypełnieniem wszystkich obietnic. Każda rodzina, 
podobnie jak ta z Nazaretu, jest wpisana w dzieje jakie-
goś narodu i nie może istnieć bez poprzednich pokoleń. 
Dlatego mamy tutaj dziadków i dzieci. Dzieci uczą  się 
od dziadków, od pokoleń wcześniejszych.

Drogie rodziny, także i wy jesteście częścią Ludu Bo-
żego. Podążajcie z radością wraz z tym Ludem. Bądźcie 
zawsze zjednoczone z  Jezusem i nieście Go wszystkim 
poprzez wasze świadectwo. Dziękuję, że  przybyliście. 
Wspólnie uczyńmy naszymi słowa świętego Piotra, które 
dają nam siłę i będą nam dawały siłę w chwilach trud-
nych: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia 
wiecznego”(J 6,68). Z  łaską Chrystusa, żyjcie radością 
wiary! Niech Pan was błogosławi, a Maryja, nasza Matka 
niech wam towarzyszy. Dziękuję!

Wielki Post – czas decyzji



5

Na Piasku nr 3 (476)   marzec 2017

ślanych zakupów. Niewiele jest już 
miejsc i  sytuacji, w  których wyma-
ga  się od  człowieka zdecydowania, 
konsekwencji i  radykalizmu. Żyjemy 
w czasach, kiedy wybiera  się, kupu-
je, decyduje i oswaja na próbę, z za-
strzeżeniem, że  jeśli mi  się nie uda 
albo po  prostu mi  się nie spodoba, 
to będę mógł zrezygnować. Postępu-
jąc w ten sposób, rozmywamy naszą 
osobowość, nasz charakter i nasz sys-
tem wartości. Nie jesteśmy ani zimni, 
ani gorący. Ani nie jesteśmy za, ani 
przeciw, bo tak jest łatwiej – nie pod-
jąć decyzji, nie ponosić konsekwencji 
i  nie być za  nie odpowiedzialnymi. 
Jak bardzo takie podejście jest odle-
głe od stanowczych słów Chrystusa: 
„Ktokolwiek przykłada rękę do  płu-
ga, a wstecz się ogląda, nie nadaje się 
do królestwa Bożego” (Łk 9, 62).

Problemy – na śmietnik
Niekiedy czuję  się zmęczona by-

lejakością otaczającego mnie świata: 
butami, które rozpadają  się po  mie-
siącu, termosem tracącym szczelność 
po  trzech tygodniach użytkowania, 
telefonem, którego ekran rozbija  się 
przy pierwszym upadku, klejoną 
książką rozsypującą się po pierwszym 
przeczytaniu – długo można by jesz-
cze wymieniać. Mój pradziadek został 
pochowany w butach, w których cho-
dził przez długi czas swojego życia. 
Podczas ekshumacji po  kilkudziesię-
ciu latach, choć ciało ulegało już roz-
kładowi, buty były w nienaruszonym 
stanie. Historia nie należy do  naj-
przyjemniejszych, ale  wspaniale ob-
razuje jakość rzeczy wytwarzanych 
i sprzedawanych jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu. Można by z nimi porównać 
również nasze uczucia i  zaangażo-
wanie: wszak nasza miłość powinna 
trwać aż po grób, nasza wierność wy-
branym zasadom –  przez całe życie. 
Nieraz jednak można mieć wrażenie, 
że sprawy najważniejsze stały się, po-
dobnie do  przedmiotów i  sprzętów, 
byle jakie, chwilowe, tylko do  prze-
testowania. Dziś nie naprawia  się 
zepsutych urządzeń, nie zszywa  się 
dziurawych ubrań, nie zanosi się bu-
tów do szewca, tylko wszystko to tra-
fia na coraz większą stertę śmieci. I, 
o zgrozo, tak samo dzieje się z przy-

jaźnią, która przeżywa kryzys, z mał-
żeństwem, w  którym pojawiają  się 
kłopoty, z dziećmi, które przysparzają 
trudności swoim zachowaniem. Za-
miast rozmawiać i  szukać przyczyn 
problemów, dążyć do ich rozwiązania 
–  rozstajemy  się z przyjacielem, bie-
rzemy rozwód, zapisujemy dziecko 
na coraz więcej zajęć, aby jak najmniej 
czasu spędzało z nami w domu, ucie-
kamy do pracy, na fitness, na angiel-
ski, do  kosmetyczki i  wszędzie tam, 
gdzie można zapomnieć o kłopotach, 
a  ładnie to  nazywając; „odstresować 
się”. I tak zamiatamy poważne proble-
my pod dywan, zagłuszamy je, a swój 
czas poświęcamy szukaniu Pokemo-
nów, buszowaniu w Internecie, wybie-
raniu koloru paznokci, fasonu szalika.

Czas radykalnych decyzji
Nie da  się dojrzale i  mądrze żyć 

bez czasu i przestrzeni na to, aby twa-
rzą w twarz spotkać się z samym sobą 

w obecności Boga i zapytać siebie, co 
tak naprawdę jest dla mnie najwięk-
szą wartością, co jest dla  mnie naj-
ważniejsze i  czemu chcę poświęcić 
moje życie, co chcę wybrać, a doko-
nawszy tego wyboru –  przyjąć jego 
konsekwencje i  poczuć  się za  nie 
odpowiedzialnym. Przestańmy więc 
„rozmywać” wartości i  decyzje, nie 
pozbywajmy  się odpowiedzialności, 
zrzucając ją na trudne czasy, proble-
my zdrowotne, niskie zarobki, nie-
grzeczne dzieci, stresującą pracę, 
kiepskiego wykładowcę, niedojrza-
łego partnera i  tak dalej, i  tak dalej. 
Jest Wielki Post, pomyśl, zdecyduj 
i powiedz: „Panie, Ty wszystko wiesz, 
Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). 
I  pamiętaj: „Uczyniwszy na  wieki 
wybór, w każdej chwili wybierać mu-
szę”. Abyś nigdy już nie milczał, gdy 
ktoś będzie krzyżował Twojego Boga 
w drugim człowieku.

Agata Wodka
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Werset 18. wprowadza nas w sy-
tuację: Józef i Maryja są już po ślu-
bie ale nie mieszkają razem. Ponad-
to Maryja spodziewa się już dziecka 
czyli Jezusa, a  Józef nie jest jego 
biologicznym ojcem. W  zaistniałej 
sytuacji chce Maryję oddalić pota-
jemnie.

Zwróćmy najpierw uwagę na fakt, 
że  małżeństwo Józefa i  Maryi nie 
było do  końca odpowiednikiem 
małżeństwa, jakie młodzi ludzie 
zawierają w  kościele. Podobnie jak 
w  Mezopotamii, miało ono charak-
ter cywilny i było raczej kontraktem 
między rodzinami małżonków. Skła-

dało się ono z dwóch etapów: erusin 
lub kidduszin oraz nissuin. Na pierw-
szy etap składały się dwa elementy. 
Pierwszy to  pertraktacje dotyczące 
wynagrodzenia dla  rodziny panny 
młodej, które nazywało się moharem 
(por. Rdz 34, 12; Wj 22, 16; 1 Sm 18, 
25). Ojciec panny młodej miał obo-

Zamyślenia nad postacią 
świętego Józefa

Ewangelista Mateusz mówi, że  Józef był człowiekiem sprawiedliwym (por. Mt 1,19). 
Trzeba dodać, że „sprawiedliwym” (dikaios) w sensie starotestamentalnym, a zatem był 

„pełen czci i bojaźni wobec Boga”. Nieczęsto się zdarza, aby ktoś był w Biblii nazywany 
„sprawiedliwym”. Już samo znaczenie tego słowa pokazuje, że na sprawiedliwość czło-
wieka nie składają się jedynie słowa, ale przede wszystkim praktyka życia i codzienne 
postępowanie. Bojaźń Boża nie oznacza strachu przed Bogiem, ale  respekt, szacunek, 
z którego wynika Boży autorytet. Sprawiedliwym jest ten, dla którego autorytetem są 
słowa Boga i Jego nauczanie. Pierwsze zdanie tego artykułu przywołało pierwszy rozdział 
Ewangelii w redakcji Mateusza. Wersety od 18. do 25. pokazują historię narodzin Jezusa. 
Postarajmy się poszukać w nich sprawiedliwości Józefa.
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wiązek zatroszczyć się o posag, jaki 
panna młoda wnosiła do domu przy-
szłego męża. Drugi element to cere-
monia ślubna pod baldachimem, któ-
ry nazywał się chuppa. Panna młoda 
była przyprowadzana pod baldachim 
przez swojego ojca i była zakryta we-
lonem (por. Rdz 24,65; Iz 3,19). Pan 
młody wypowiadał formułę małżeń-
ską. Panna młoda natomiast nie skła-
dała żadnej deklaracji. Od momentu 
wypowiedzenia formuły czyli zawar-
cia kontraktu, młodzi stawali  się 
małżonkami z wszystkimi prawnymi 
konsekwencjami. Mieszkali jednak 
oddzielnie, będąc pod  opieką ro-
dzin. W momencie zawarcia małżeń-
stwa panna młoda miała 12-13 lat, 
a pan młody 18-24. Przyprowadzenie 
żony do  domu męża miało miejsce 
w zależności od zwyczaju panujące-
go w okolicy, ale  zwykle był to  rok 
i nazywało się nissuin. Nie do końca 
wiadomo, dlaczego wyznaczono tak 
długi okres oddzielnego mieszkania. 
Mówi się o względach praktycznych, 
jak przygotowanie mieszkania, po-
wiadomienie wszystkich o  weselu, 
które towarzyszyło przyprowadze-
niu panny młodej, a  trzeba pamię-
tać, że  nie były to  czasy podobne 
naszym, w  których dzięki technice 
możemy  się natychmiastowo kon-
taktować z innymi. Był to także czas, 
kiedy można było z małżeństwa zre-
zygnować, czyli był to też jakby rok 
na ostateczne rozeznanie. Niektórzy 
wskazują, że miało to jakiś związek 
z praktycznym wykazaniem, że mło-
dzi nie współżyli wcześniej ze sobą 
i że małżonka nie jest w ciąży.

Wróćmy do rozważanego tekstu. 
Ewangelista zwraca uwagę na  fakt, 
że  sytuacja ma miejsce między 
pierwszym a  drugim etapem mał-
żeństwa Maryi i  Józefa. W  momen-
cie zwiastowania Maryja była już 
żoną Józefa. Jej zgoda na  poczęcie 
zasadniczo powinna być uzgodnio-
na z  Józefem. Mateusz nie pokazu-
je jednoznacznie, czy Józef wiedział 
wcześniej o poczęciu z Ducha Świę-
tego czy nie.

Autorzy protestanccy skłania-
ją  się właśnie ku tej drugiej opcji. 
Prześledźmy postawę Józefa zakła-
dając, że nie wiedział nic o dziewi-

czym poczęciu Maryi. Zakładając ten 
wariant możemy stwierdzić, że zna-
lazł  się w  sytuacji, w  której Maryja 
oczekiwała dziecka, którego nie był 
biologicznym ojcem. W  tej sytuacji 
jego postawa świadczy o  wrażli-
wości wobec Prawa Bożego. Mógł 
zażądać dochodzenia i  procesu, 
w  wyniku którego mógł zachować 
otrzymany posag. Jednak nie chciał 
dochodzić swojej wierności kosztem 
Maryi. Nie chciał, aby była podda-
na upokarzającemu ją procesowi. 
Chciał wycofać się po cichu, co było 
możliwe jedynie przez list rozwodo-
wy w obecności dwóch świadków.

Autorzy katoliccy skłaniają się ku 
pierwszej możliwości i  postawę Jó-
zefa tłumaczą jego sprawiedliwością 
czyli pełną pokory i bojaźni postawą 
względem wielkich i  niezrozumia-
łych Bożych tajemnic, jakie dokony-
wały  się przez Maryję. W  wersecie 
20. anioł mówi Józefowi, aby nie 
bał się wziąć do siebie Maryi i że po-
częcie dokonało się za sprawą Ducha 
Świętego. Warto pamiętać, że  Duch 
Święty ma tutaj znaczenie starote-
stamentalne, a więc nie jest rozumia-
ny jako osoba, ale  jako moc Boga. 
Oznacza to, że w poczęciu Jezusa in-
terweniuje sam Bóg. W wersecie na-
stępnym Józef dostaje polecenie, aby 
nazwać dziecko imieniem Jezus, co 
łączyło się z prawnym przyjęciem oj-
costwa i włączeniem Jezusa do rodu 
Józefa czyli do  rodu Dawida. Nada-
nie imienia dokonywało  się zwykle 
w  dniu obrzezania, czyli ósmego 
dnia po  narodzinach. Jak dowiadu-
jemy się z dalszej części fragmentu, 
Józef zabiera swoją małżonkę Maryję 
do  siebie. Słucha słów anioła, a  ich 
małżeństwo rozpoczyna drugi etap. 
Zauważmy tutaj, że  małżeństwo Jó-
zefa i  Maryi jest integralną częścią 
tajemnicy wcielenia Syna Bożego.

Wracając do  Józefa, możemy 
zauważyć, że  niezależnie jak po-
patrzymy na  ten fragment z  Ewan-
gelii w  redakcji Mateusza, to widać 
jak wielkie znaczenie dla  Józefa ma 
Boże słowo. Wbrew temu, co można 
zobaczyć często na  obrazach, Józef 
nie był w chwili tych wydarzeń czło-
wiekiem starym. Wręcz przeciwnie, 
był człowiekiem młodym, a  jednak 

mimo swojej młodości, człowiekiem 
bardzo dojrzałym, który miał jasno 
określoną hierarchię wartości, stano-
wiących kryterium jego postępowa-
nia. Może właśnie w  tej dojrzałości 
bardzo młodego człowieka należy 
dopatrywać się tego, że na obrazach 
jest przedstawiany jako starzec. 
Jest niezwykle wymowne, że  Józef 
nie wypowiada w  Biblii ani słowa, 
ale działa przede wszystkim czynem. 
A  tutaj autorytetem jest dla  niego 
Bóg.

I do nas może Bóg przyjść w nad-
zwyczajny sposób jak do  Józefa 
po to, aby nas o czymś pouczyć. Po-
winniśmy jednak pamiętać, że  Bóg 
uczy nas przez każde słowo, które 
jest zapisane w Biblii. Dlatego ważne 
jest czytanie Pisma Świętego i  roz-
myślanie nad  tym, co Bóg do  mnie 
mówi przez fragment, który się czy-
ta, nad którym się medytuje, rozmy-
śla.

Warto  się zastanowić, czy Bóg 
jest dla  mnie autorytetem, jak był 
dla  Józefa. Pismo Święte nie uzur-
puje sobie prawa do bycia autoryte-
tem w dziedzinie fizyki kwantowej, 
fizyki cząstek elementarnych, teorii 
ewolucji, historii, chemii, czy topo-
logii algebraicznej. Nikt, kto szuka 
wiadomości na temat budowy mate-
rii, budowy wszechświata i tego, jak 
współczesna nauka patrzy na  jego 
początki, nie znajdzie ich na kartach 
Biblii. Biblia nie jest podręcznikiem 
naukowym, ale  jest księgą o  życiu, 
o tym, jak godziwie żyć w głębokiej 
przyjacielskiej więzi z Bogiem i dru-
gim człowiekiem. Autorytet Boga 
odnosi się zatem do wartości, który-
mi człowiek żyje i na których opiera 
swoje decyzje oraz idące za nimi po-
stawy. To tutaj Bóg chce być dla czło-
wieka autorytetem. A  życie stawia 
przed nami w  zasadzie codziennie 
sytuacje, w których trzeba podejmo-
wać niełatwe decyzje, tak jak i nieła-
twa była sytuacja Józefa.

Warto pomyśleć, w jakich aspek-
tach życia najtrudniej jest mi przyjąć 
autorytet Boga i dlaczego, a potem 
oddać Mu to  w  modlitwie, prosząc 
o pomoc i siłę do tego, aby coś w tej 
sytuacji zmienić.

o. Jakub Walczak O. Carm.

Zamyślenia nad postacią 
świętego Józefa
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W obecnych czasach, kiedy na naszych oczach realizu-
je się w wymiarze globalnym „spisek przeciw życiu” (Jan 
Paweł II, Evangelium vitae, 12), Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczętego jest jednym z dzieł, które może go udaremnić. 
To  modlitewne dzieło, podjęte przez konkretną osobę 
na okres 9 miesięcy, nie tylko przyczynia się do ratowania 
dzieci nienarodzonych, ale wyprasza tym dzieciom łaskę 
sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu. Idea Du-
chowej Adopcji rozwinęła się w Anglii i Francji, a w latach 
80. ubiegłego wieku przeniknęła także do Polski. Pierw-
sza uroczysta Duchowa Adopcja miała miejsce 2  lutego 
1987 r. w kościele pod wezwaniem Ducha Św. w Warsza-
wie. Obecnie Centrum Duchowej Adopcji ma swoją sie-
dzibę przy klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze.

Duchowa Adopcja jest nie tylko orężem w walce z cy-
wilizacją śmierci, ale jest źródłem licznych łask dla modlą-
cego się i przynosi wiele innych, pozytywnych owoców. 
Dzięki temu dziełu dokonał się w wymiarze społecznym 
wzrost świadomości godności i  świętości ludzkiego ży-
cia. W wymiarze indywidualnym Duchowa Adopcja może 
pomóc młodzieży w  przygotowaniu do  sakramentu 
małżeństwa, odpowiedzialnego rodzicielstwa i prawdzi-
wej, ofiarnej miłości. Dla  małżonków może być drogą 
do umocnienia wzajemnej miłości i otwarcia się na każde 
poczęte z niej dziecko. Dla osób, które dokonały aborcji, 
jest okazją do zadośćuczynienia za  ten grzech i  szansą 
na odzyskanie wewnętrznego pokoju. Zresztą Duchowej 
Adopcji może podjąć się każdy, zarówno osoba świecka 
jak i duchowna, dziecko i osoba w podeszłym wieku.

Początki tego dzieła w  naszej parafii sięgają lat 90., 
kiedy to  jako uczestnicy tzw. Oazy Rodzin, zostaliśmy 
poproszeni o zorganizowanie Duchowej Adopcji podczas 
misji głoszonych w naszej bazylice przez OO. Karmelitów 
Bosych. Było to w marcu 1997 roku – wtedy po raz pierw-

szy zostały złożone uroczyste przyrzeczenia Duchowej 
Adopcji przez kilkadziesiąt osób w Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego. Kontynuacją dzieła do  roku 2007 były 
Msze święte z  możliwością podjęcia Duchowej Adopcji 
oraz nabożeństwa wynagradzające w drugie piątki miesią-
ca. Od roku 2008 liturgia Duchowej Adopcji, z możliwo-
ścią złożenia przyrzeczeń, ma miejsce cztery razy w roku, 
w  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Święto Nawie-
dzenia NMP, Święto Narodzenia NMP oraz w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP. Tak więc dziełu w naturalny 
sposób patronuje Pierwsza Obrończyni Życia, Maryja.

Od początku trwania Duchowa Adopcja cieszy się du-
żym zainteresowaniem – corocznie podejmuje ją średnio 
ponad 60 osób, najwięcej w  Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Do tej pory przyrzeczenia złożono 1316 razy, 
nie licząc osób, które podjęły je prywatnie w zaciszu do-
mowym. Z naszych obserwacji wynika, że niektórzy pa-
rafianie wielokrotnie podejmują  się tej formy modlitwy 
w obronie nienarodzonych. Warto w tym miejscu dodać, 
że kilkakrotnie wyszliśmy poza ramy parafii. Między inny-
mi udało się nam przeprowadzić Duchową Adopcję w ka-
plicy Szkoły im. Świętej Rodziny, gdzie uczęszczały nasze 
dzieci. Do niezatartych wrażeń należy też podróż zaprzę-
giem konnym w słotną lipcową niedzielę do kaplicy parafii 
w Więciórce (dekanat Pcim), gdzie spędzaliśmy z dziećmi 
wakacje, ażeby na prośbę tamtejszego proboszcza, zachę-
cić wiernych do podjęcia Duchowej Adopcji.

Na zakończenie nie pozostaje nam nic innego, jak tyl-
ko podziękować Panu Bogu oraz wszystkim, którzy wspar-
li nas w kontynuowaniu tego dzieła, a  szczególnie tym, 
którzy natchnieni przez Ducha Świętego, przez wytrwałą 
9-miesięczną modlitwę, przyczynili się (i mamy nadzieję 
będą się przyczyniać) do budowania cywilizacji życia.

Jadwiga i Tadeusz Wojasowie

20 lat Duchowej Adopcji  
Dziecka Poczętego w naszej parafii

Od 27 marca do 2 kwietnia w domu rekolekcyjnym 
karmelitów bosych w  Wadowicach o. Bruno Secondin 
O. Carm. poprowadzi rekolekcje, których tematyką bę-
dzie tajemnica Krzyża i bycia uczniem Jezusa. Rekolekcje 
będą na bieżąco tłumaczone na j. polski przez o. Jakuba 
Walczaka O. Carm.

O. Brano Secondin jest włoskim karmelitą, profesorem 
uniwersytetów rzymskich i cenionym rekolekcjonistą, któ-
ry m.in. w 2015 roku prowadził rekolekcje wielkopostne 
dla papieża Franciszka i pracowników Kurii Rzymskiej.

Rekolekcje wielkopostne 
ze Słowem Bożym
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Witajcie Drogie Dzieci!!!
Rozpoczyna  się Wielki Post, a  więc czas, w  którym będziemy przygotowywać  się  – szczególnie duchowo  – 

na święta Wielkanocne. Wielki Post, a więc 40 dni, podczas których w kościołach będziemy więcej słyszeć o tym, 
że Pan Jezus cierpiał, że musiał pójść na krzyż, że krzyż był ciężki, a wokół Pana Jezusa, który go niósł, wielu ludzi.  
A czy wiecie, że Wy też możecie być przy Panu Jezusie w czasie dźwigania krzyża? Może niektórzy z Was domy-
ślili się, że chodzi mi o nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W naszej Bazylice taka Droga Krzyżowa z udziałem dzieci 
będzie w każdy czwartek Wielkiego Postu o godz. 1730. Zapraszam Was bardzo serdecznie!!! W tym numerze „Pia-
skownicy” tradycyjnie czekają na Was zadania. Na ich rozwiązanie czekam w zakrystii po Mszach świętych niedziel-
nych o godz. 1100. Rozdanie nagród 26 marca na Mszy dla dzieci o godz. 1100. Powodzenia!

o. Adam

Krzyż łaciński – znany też jako krzyż chrze-
ścijański lub crux ordinaria (krzyż zwykły). 
Jest to najbardziej znany symbol chrześci-
jaństwa, jego belka pionowa jest dłuższa 
od belki poziomej.

Krzyż prawosławny  – używany przez 
prawosławne Kościoły chrześcijańskie. 
Na Zachodzie zwany czasem krzyżem 
słowiańskim. Górna poprzeczka sym-
bolizuje tabliczkę nad głową Chrystu-
sa, środkowa belkę, do której przybito 
jego ręce, a dolna podpórkę na nogi. 
Podpórka zwrócona jest w górę, w kie-
runku „dobrego łotra” i wskazuje mu 
niebo, a  „złemu łotrowi” piekło. Wy-
wodzi się z krzyża patriarchalnego.

Krzyż papieski – trzy poprzeczki krzy-
ża reprezentują potrójną rolę papieża 
w  Kościele katolickim jako Biskupa 
Rzymu, Patriarchy Zachodu i Następcy 
Św. Piotra.

Krzyż patriarchalny (krzyż kardynal-
ski) – forma krzyża z jedną belką pio-
nową i dwiema, prostopadłymi do niej 
–  dłuższą dolną oraz krótszą górną, 
symbolizującą tabliczkę INRI (według 
Ewangelii umieszczoną na krzyżu Jezu-
sa Chrystusa).

Krzyż grecki  – znany także jako crux 
immissa quadrata lub  krzyż klasyczny. 
Wszystkie ramiona krzyża są równe. Jest 
to  również jeden z  najbardziej znanych 
symboli przedchrześcijańskich.

Krzyż jerozolimski – jeden z najstarszych 
symboli chrześcijaństwa. Symbol Ziemi 
Świętej. Symbolizuje 5 ran Jezusa.

Krzyż maltański  – używany przez Za-
kony Szpitalników tj. Joannitów i Laza-
rytów. Obecnie używają go także różne 
organizacje charytatywne oraz Morska 
Służba Poszukiwania i  Ratownictwa. 
Jego osiem ramion symbolizuje osiem 
błogosławieństw Chrystusa.

Kochane dzieci. Najważniejszym symbolem religijnym jest krzyż. Czy wiecie, że może on przybrać różne formy? 
Poniżej przedstawię Wam niektóre z nich:
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Kto był opiekunem Pana Jezusa na ziemi? Św. Józef! 
Jego uroczystość świętujemy 19 marca. Czy wiesz, że z zawodu był stolarzem? 

Pokoloruj obrazek według legendy. Miejsca, które nie są oznaczone liczbą 
wypełnij dowolnym kolorem.
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Sztuka wizualna od wieków pobu-
dzała wyobraźnię i pomagała zrozu-
mieć ważne wydarzenia i zagadnie-
nia sfery religijnej. Okres Wielkiego 
Postu poprzedzający najważniejsze 
Święto w  całym roku liturgicznym 
obfituje w  takie obrazy. Nie pozo-
staje za  tym również przepięknie 
iluminowany graduał karmelitań-
ski o. Stanisława, który towarzyszy 
nam od przeszło roku na okładkach 
miesięcznika „na  Piasku”. Chciałem 
zwrócić uwagę na  jedną szczegól-
ną miniaturę. Jest to  jedyna dato-
wana z widniejącym na niej rokiem 
1644. Należy do  moich ulubionych 
spośród wszystkich przedstawień 
w  tym graduale ze względu na cie-
kawie rozbudowaną treść, którą sta-
ram się ukazać dzieciom i młodzieży 
odwiedzającej klasztorne muzeum. 
Poprzez znajomość symboli pozwa-
la na  ukazanie nie tylko jednego 
wydarzenia, ale całej Męki Pańskiej, 
od pojmania po ukrzyżowanie.

Miniatura ta jest inicjałem D roz-
poczynającym responsorium: Domi-
ne, audivi auditum suum et timui (Panie, 
słyszałem zapowiedź Twoją i  ulą-
kłem się) śpiewane podczas liturgii 
Wielkiego Piątku. Prócz tego inicjału 
dostrzeżemy jeszcze kilka innych li-
ter krzyżujących się na złotym polu. 
To  hierogramy: Maryi (imię MARYA) 
i  Chrystusa (IHS). Narożniki zajmują 
Ewangeliści ze  swoimi atrybutami 
(Jan – orzeł, Mateusz – anioł, Łukasz 
– wół, Marek – lew), którzy wskazują, 
że zapis męki Chrystusa obecny jest 
we wszystkich Ewangeliach.

W  literę M wpisane są posta-
cie: ukrzyżowany Chrystus i  stojąca 
pod  krzyżem Maryja oraz św. Jan 
Ewangelista. Pasyjny charakter minia-
tury podkreśla mnogość symbolów 
Męki Pańskiej (Arma Christi). W  mi-
niaturę wpisana jest rozbudowana 
narracja. Za  pomocą symboli wspo-
minamy całą Mękę. Rozpoczyna  się 
ona od  pocałunku Judasza (mające-

go już postronek na  szyi). Trzydzie-
ści srebrników wskazuje na  zdradę 
tego ucznia. Wydarzenia w Ogrodzie 
Oliwnym kończą się wraz z odciętym 
przez św. Piotra uchem Malchusa. 
Przenosimy się do pałacu arcykapła-
na – widzimy kapłana rozdzierające-
go swe szaty, kolumnę biczowania 
i  zapierającego  się św. Piotra pod-
czas rozmowy ze służącą przy ogni-
sku. Piejący kogut podkreśla przepo-
wiednię tego przez Jezusa. Z prawej 
strony umieszczono trzy motywy 
męki: policzkowanie (wyprostowa-
na dłoń), opluwanie (twarz opluwa-
jąca) i  targanie za  włosy (zaciśnięta 
na  włosach dłoń), a  pod  nimi Piłata 
umywającego ręce. Są także i bezpo-
średnie narzędzia męki, m.in. obcęgi, 
włócznia, gwoździe młotek i  drabi-
na. Pod Ukrzyżowanym leży jego sza-
ta, na której kości do gry i karty przy-
pominają grę rzymskich żołnierzy.

W dolnej strefie miniatury ukazany 
jest Chrystus Boleściwy i kapłan przy 
ołtarzu. Z  rany Chrystusa wlewa  się 
do kielicha na ołtarzu krew ukazując 
Jego realną obecność w ofierze Mszy 
Świętej. Ministrant przytrzymują-
cy ornat daje nam do  zrozumienia, 
że  dzieje  się to  w  konkretnym mo-
mencie liturgii – w czasie Przeistocze-
nia (taki bowiem gest obowiązywał 
w liturgii trydenckiej).

Miniatura z karmelitańskiego gra-
duału czerpie z  wielowiekowej tra-
dycji takich wyobrażeń, które zna-
ne są od  średniowiecza jako Arma 
Christi. Pomagały one przypomnieć 
kolejne etapy Męki, a także wprowa-
dzały w medytację. Nazwa Arma Chri-
sti oznacza broń Chrystusa, bowiem 
uważano, że przy ich pomocy Jezus 
zwyciężył śmierć.

Szymon Sułecki

Arma 
Christi
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1 marca 2017

Mt 6, 1-6. 16-18 
Jezus powiedział do  swoich uczniów:  «Strzeżcie  się, 
żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali 
przed ludźmi po  to, aby was widzieli; inaczej nie 
będziecie mieli nagrody u  Ojca waszego, który jest 
w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed 
sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, 
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: 
ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz 
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, 
aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, 
który widzi w  ukryciu, odda tobie.  Gdy  się modlicie, 
nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w  synagogach 
i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom 
pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już 
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz  się modlić, wejdź 
do  swej izdebki, zamknij drzwi i  módl  się do  Ojca 
twego, który jest w  ukryciu. A  Ojciec twój, który 
widzi w  ukryciu, odda tobie.  Kiedy pościcie, nie 
bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd 
ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, 
powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, 
gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie 
ludziom pokazać, że  pościsz, ale  Ojcu twemu, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, 
odda tobie».

Bóg widzi wszystko co dzieje się w naszym życiu. Wi-
dzi nasze czyny jak również zna nasze myśli oraz prze-
słanki, które kierują naszym działaniem. Nasze życie po-
winno być przykładem czystości naszych uczynków. Nie 
róbmy rzeczy na pokaz, żeby się przypodobać Bogu. Jeśli 
pomagamy drugiemu człowiekowi, to róbmy to dla nie-
go i  dla  siebie, nie dla  Pana Boga. Kierowanie  się su-
mieniem i sercem w życiu jest gwarancją nagrody, którą 
otrzymamy w niebie.

5 marca 2017

Mt 4, 1-11 
Duch wyprowadził Jezusa na  pustynię, aby był 
kuszony przez diabła. A  gdy przepościł czterdzieści 
dni i  czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy 
przystąpił kusiciel i  rzekł do  Niego: «Jeśli jesteś 
Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały  się 
chlebem».  Lecz on  mu odparł: «Napisane jest: Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych». Wtedy wziął Go diabeł 
do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni 

i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, 
jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże 
o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o  kamień».  Odrzekł mu Jezus: 
«Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał 
na  próbę Pana, Boga swego».  Jeszcze raz wziął Go 
diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: 
«Dam Ci to  wszystko, jeśli upadniesz i  oddasz 
mi pokłon».  Na to  odrzekł mu Jezus: «Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i  Jemu samemu służyć 
będziesz». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie 
przystąpili i usługiwali Mu.

Życie człowieka często bywa trudne w  związku 
z  tym, z czym spotykamy się na swojej drodze. Mamy 
do  czynienie z  bólem, cierpieniem i  śmiercią, którą 
wszyscy jesteśmy związani. Życie to również „pokusy” 
doczesnego świata. Podobnie jak Jezus był kuszony 
na  pustyni, tak i  my czasami możemy być wystawiani 
na różnego rodzaju próbę przez diabła. Każdy człowiek 
chciałby, żeby jego życie było prostsze i przyjemniejsze. 
Pamiętajmy jednak, że  nasze życie powinno kierować 
nas ku zbawieniu i życiu wiecznemu, a nie ku ziemskie-
mu hedonizmowi.

12 marca 2017

Mt 17, 1-9 
Jezus wziął z  sobą Piotra, Jakuba i  brata jego Jana 
i  zaprowadził ich na  górę wysoką osobno. Tam 
przemienił  się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak 
słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto 
im  się ukazali Mojżesz i  Eliasz, którzy rozmawiali 
z  Nim.  Wtedy Piotr rzekł do  Jezusa: «Panie, dobrze, 
że  tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 
dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany 
osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój 
Syn umiłowany, w  którym mam upodobanie, Jego 
słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na  twarz 
i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął 
ich i  rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli 
oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.  A 
gdy schodzili z  góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 
«Nie opowiadajcie nikomu o  tym widzeniu, aż Syn 
Człowieczy zmartwychwstanie».

Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest naszym 
przewodnikiem do  zbawienia i  do  życia wiecznego 
z Bogiem. Bóg zesłał swego Syna na ziemie z miłości 
do człowieka. Jezus cierpiał i umarł za nasze grzechy, 
ponieważ Bóg kocha wszystkich ludzi i  wszystko co 
robi dla nas, dzieje się przez pryzmat Jego nieskończo-
nej miłości.

Komentarze biblijne
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19 marca 2017

J 4, 5-42 
Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego 
Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, 
Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony 
drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 
godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 
wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić». Jego uczniowie 
bowiem udali  się przedtem do  miasta dla  zakupienia 
żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż 
Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci 
dała się napić?» Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków 
z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś 
znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: 
„Daj Mi się napić”, prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci 
wody żywej».  Powiedziała do  Niego kobieta: «Panie, 
nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc 
weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od  ojca 
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił 
i on sam, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi 
na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów 
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu 
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja 
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej 
ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi 
tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać». A On  jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego 
męża i wróć tutaj». A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie 
mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: 
„Nie mam męża”. Miałaś bowiem pięciu mężów, 
a  ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem: 

To powiedziałaś zgodnie z prawdą». Rzekła do Niego 
kobieta: «Panie, widzę, że  jesteś prorokiem. Ojcowie 
nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, 
że  w  Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić 
Boga».  Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, 
że  nadchodzi godzina, kiedy ani na  tej górze, ani 
w  Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, 
czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od  Żydów. Nadchodzi 
jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi 
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, 
i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; 
potrzeba więc, by  czciciele Jego oddawali Mu cześć 
w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego Kobieta: «Wiem, 
że  przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A  kiedy 
On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej 
Jezus: «Jestem Nim Ja, który z tobą mówię». Na to przyszli 
Jego uczniowie i  dziwili  się, że  rozmawiał z  kobietą. 
Jednakże żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz?» 
lub «Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła 
swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: 
«Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 
wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» 
Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go 
uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam 
do  jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili 
więc uczniowie jeden do  drugiego: «Czyż Mu kto 
przyniósł coś do jedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim 
pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, 
i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery 
miesiące, a  nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: 
Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. 
Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie 
wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. 
Tu bowiem okazuje  się prawdziwym powiedzenie: 
Jeden sieje, a  drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, 
nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, 
a w ich trud wyście weszli». Wielu Samarytan z owego 
miasta zaczęło w  Niego wierzyć dzięki słowu kobiety 
świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». 
Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, 
aby u  nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. 
I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej 
kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu 
opowiadaniu, na  własne bowiem uszy usłyszeliśmy 
i  jesteśmy przekonani, że  On prawdziwie jest 
Zbawicielem świata».

Woda Żywa jest obrazem łaski jaką Bóg przekazuje 
przez Syna całemu światu. Przez Chrystusa został nam 
przekazany Duch Święty, który nas umacnia w  naszej 
wierze. Woda Żywa ma charakter nadprzyrodzony i jest 
pełnią objawienia Bożego urzeczywistnioną w  Jezusie 
Chrystusie. Woda Żywa nie jest w  stanie zaspokoić fi-
zycznego pragnienia, ale  zaspokaja nasze pragnienie 
wieczne. Przyjęcie jej od  Chrystusa jest gwarancją na-
szego udziału w zbawieniu.
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26 marca 2017

J 9, 1-41 
Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, 
niewidomego od  urodzenia.  Uczniowie Jego zadali 
Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że  się urodził 
niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: 
«Ani on  nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale  stało  się 
tak, aby  się na  nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba 
nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki 
jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł 
działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością 
świata». To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł 
do niego: «Idź, obmyj  się w  sadzawce Siloe» –  co  się 
tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił 
widząc. A sąsiedzi i  ci, którzy przedtem widywali go 
jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi 
i  żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to  jest ten», a  inni 
przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś 
mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż 
oczy ci  się otwarły?»  On odpowiedział: «Człowiek 
zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy 
i  rzekł do  mnie: Idź do  sadzawki Siloe i  obmyj  się. 
Poszedłem więc, obmyłem  się i  przejrzałem». 
Rzekli do  niego: «Gdzież On  jest?» On  odrzekł: «Nie 
wiem».  Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 
jeszcze niewidomego, do  faryzeuszów. A  dnia tego, 
w  którym Jezus uczynił błoto i  otworzył mu oczy, 
był szabat. I  znów faryzeusze pytali go o  to, w  jaki 
sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto 
na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród 
faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo 
nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki 
sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?» 
I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc 
zwrócili  się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz 
w związku z tym, że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: 
«To jest prorok».  Jednakże Żydzi nie wierzyli, że  był 

niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców 
tego, którzy przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: 
«Czy waszym synem jest ten, o  którym twierdzicie, 
że  się niewidomym urodził? W  jaki to  sposób teraz 
widzi?» Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, 
że  to  jest nasz syn i  że  się urodził niewidomym. Nie 
wiemy, jak  się to  stało, że  teraz widzi, nie wiemy 
także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, 
ma swoje lata, niech mówi za siebie». Tak powiedzieli 
jego rodzice, gdyż bali  się Żydów. Żydzi bowiem już 
postanowili, że  gdy kto uzna Jezusa za  Mesjasza, 
zostanie wykluczony z  synagogi. Oto dlaczego 
powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego 
zapytajcie».  Znowu więc przywołali tego człowieka, 
który był niewidomy, i  rzekli do  niego: «Daj chwałę 
Bogu. My wiemy, że  człowiek ten jest grzesznikiem». 
Na  to odpowiedział: «Czy On  jest grzesznikiem, tego 
nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a  teraz 
widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki 
sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam 
powiedziałem, a  wyście mnie nie wysłuchali. Po  co 
znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego 
uczniami?» Wówczas go zelżyli i rzekli: «Bądź ty sobie 
Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My 
wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego 
zaś nie wiemy, skąd pochodzi».  Na to  odpowiedział 
im ów człowiek: «W tym wszystkim to  jest dziwne, 
że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. 
Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast 
wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni 
Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył 
oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek 
nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić». Na to dali 
mu taką odpowiedź: «Cały urodziłeś się w grzechach, 
a  śmiesz nas pouczać?» I precz go wyrzucili.  Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł 
do  niego: «Czy ty wierzysz w  Syna Człowieczego?» 
On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego 
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego 
widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i  oddał Mu pokłon.  Jezus rzekł: 
«Przyszedłem na  ten świat, aby przeprowadzić 
sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a  ci którzy 
widzą, stali  się niewidomymi». Usłyszeli to  niektórzy 
faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: «Czyż 
i  my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do  nich: 
«Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, 
ale  ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa 
nadal».

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a żaden czło-
wiek nie jest bez grzechu. Bóg jako dobry Ojciec czeka 
z otwartymi rękami na każdego z nas, nawet gdy upada-
my wielokrotnie. Bóg nikogo nigdy nie skreśla, darzy nas 
bezgraniczną miłością, którą urzeczywistnił w  Jezusie 
Chrystusie.

Kamil Rączkowski
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Z życia parafii i klasztoru

15.01.2017 r.

W  niedzielę –  15  stycznia, podczas południowej Mszy 
św., modliliśmy  się w  intencji Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudy. Za wstawiennictwem Matki Bożej Piaskowej, Pani 
Krakowa, dziękowaliśmy za Bożą opiekę nad nim oraz 
prosiliśmy o zdrowie, mądrość i siłę w dalszym sprawo-
waniu urzędu. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homi-
lię o. Andrzej Zonko O. Carm.

Koncert kolęd

Drugą niedzielę z rzędu w naszej Bazylice odbył się kon-
cert kolęd. Tym razem gościliśmy dwa chóry: Krakowski 
Chór Młodzieżowy II LO im. Króla Jana III Sobieskiego 
i  MDK „Dom Harcerza” oraz Chór Młodzieżowy V LO 
im.  A.  Witkowskiego. Oba chóry zaprezentowały tra-
dycyjne, dobrze nam znane polskie kolędy i pastorałki, 
jak również kilka bożonarodzeniowych utworów z  in-
nych kultur językowych. Usłyszeliśmy także kilka kolęd 
we wspólnym wykonaniu. Koncert odbył się po Mszy św. 
o godz. 16.30.

21.01.2017 r.

O  godz. 10.30 w  kaplicy Matki Bożej Piaskowej odby-
ła się Msza św. dla Małopolskiego Związku Regionalnych 
Towarzystw Kultury, która zgromadziła kilkadziesiąt 
osób.
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28.01.2017 r.

W  ostatnią sobotę stycznia, podczas comiesięcznego 
spotkania Rodziny Karmelitańskiej, odbyło się spotkanie 
wszystkich grup klasztornych i parafialnych na wspólnej 
modlitwie i agapie. Spotkanie rozpoczęło się nabożeń-
stwem o  godz. 10.00 w  Bazylice. O  godz. 11.00 cele-
browaliśmy wspólnie Mszę św., a po niej w klasztornym 
refektarzu odbyła się agapa. Podczas agapy o. Przeor – 
Zbigniew Czerwień O. Carm., kustosz Sanktuarium MB 
„Na  Piasku”, złożył wszystkim noworoczne życzenia. 
Podczas biesiady obecni połamali się opłatkiem.

22.01.2017 r.

W  niedzielne popołudnie 22.01.2017  r., podczas Mszy 
św. o  godz. 16.30, Chór Harfa przeżywał swój jubile-
usz 50-lecia działalności. Uroczystej Mszy św. w  inten-
cji wszystkich chórzystów przewodniczył ks. Bp. Jan 
Szkodoń, który, nawiązując do niedzielnej Liturgii Sło-
wa, zauważył, że  bycie chórzystą to  także szczególne 
powołanie, aby poprzez zamiłowanie do śpiewu głosić 
nim Chrystusa. Zaraz po Mszy św. odbył się jubileuszowy 
koncert poprowadzony przez p. Agatę Wodkę. Chór za-
prezentował tradycyjne kolędy, jak również mniej znane 
pastorałki. Po koncercie odbyła się agapa dla chóru i za-
proszonych gości.
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Wizyta duszpasterska 2017r.
PRZYJĘŁO NIE PRZYJĘŁO NIEOBECNI ŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW KATOLIKÓW NIEKATOLIKÓW

800 159 696 3922 3888 34

Liczba mieszkańców parafii Nabożeństwa Wiekopostne

Gorzkie Żale
niedziele o godz. 18.00

Droga Krzyżowa
dla dorosłych 
wtorki i piątki o godz. 18.00
dla młodzieży
piątki o godz. 20.00
dla dzieci
czwartki o godz. 17.30

Rekolekcje
dla dorosłych – 2–5 kwietnia 2017
dla młodzieży – 27–29 marca 2017
dla dzieci – 20–22 marca 2017

29.01.2017 r.

Schola dziecięca „Exodus”, zaprosiła parafian na wspólne 
kolędowanie, które miało miejsce 29  stycznia po  Mszy 
św. o godz. 16.30. Schola, którą dyrygowała p. Magdalena 
Czarnota, najpierw ubogaciła swym śpiewem Eucharystię, 
a następnie zaśpiewała kilka znanych i kilka mniej znanych 
kolęd i pastorałek. W scholi wystąpiły: Sara Żmudzińska, 
Weronika Pogorzelska, Małgorzata i  Malwina Strączek, 
Paulina i  Julia Kuczawskie, Julia Buszewicz i  Małgorzata 
Królik. Dzieciom ze scholi gratulujemy występu!!!

11.02.2017 r.

W sobotę 11  lutego obchodziliśmy wspomnienie NMP z Lourdes. Wspomnienie to  łączone jest od  lat ze Światowym 
Dniem Chorego. Tego dnia w naszej Bazylice o godz. 10.00 w kaplicy Matki Bożej Piaskowej odbyła się uroczysta Msza św. 
dla wszystkich chorych, starszych i samotnych osób z naszej parafii wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
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MSZA ŚW. DLA MŁODZIEŻY 

NIEDZIELA godz. 19.00

MSZA ŚW. DLA DZIECI 

NIEDZIELA godz. 11.00

Ogłoszenia dla dzieci

Kandydatów do scholi 
zapraszamy w soboty 

o godz. 16.00 (salka scholi).

Kandydatów na ministrantów 
zapraszamy do zakrystii 

w każdą niedzielę 
przed Mszą św. o godz. 11.00.

Porządek nabożeństw 
w Bazylice Karmelitów

Msze święte 

niedziele: 
6.00, 7.30, 9.00, 

10.00, 11.00, 12.00,  
13.00, 16.30, 19.00

dni powszednie: 
6.00, 6.30, 
7.00, 7.30, 
8.00, 9.00, 

12.00, 16.30, 
19.00

Kancelaria parafialna 
czynna:

poniedziałki i piątki: 9.30-11.00
wtorki: 18.00-20.00

środy i czwartki: 16.00-17.30

Furta klasztorna
otwarta w dni powszednie:

8.00-12.30 i 14.00-17.30
soboty: 8.00-10.00

niedziele i święta: nieczynna.
Wszelkie sprawy w tym czasie

załatwiane są w zakrystii.

Namaszczenie chorych: 
w nagłych wypadkach tel. 511 376 040

KALENDARIUM

1–5 marca 2017 – Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

1 marca 2017
•  Środa Popielcowa – post ścisły.

3 marca 2017
•  Pierwszy piątek miesiąca.

4 marca 2017
•  Pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-

dzające o godz. 16.30.
6 marca 2017

•  Spotkanie III rocznika przygotowującego  się do 
bierz mowania o godz. 15.45.

8 marca 2017
•  Spotkanie Grupy modlitewnej „Betania” o godz. 17.15.
•  Wieczór Uwielbienia o godz. 19.00.

9 marca 2017
•  Rozdanie książeczek do  nabożeństwa dzieciom 

przygotowującym się do I Komunii św. z Podstawo-
wej Szkoły Muzycznej o godz. 17.30.

•  Spotkanie II rocznika przygotowującego  się 
do bierzmowania o godz. 17.30.

•  Spotkanie III rocznika przygotowującego  się do 
bierz mowania o godz. 18.00.

12 marca 2017
•  Msza św. dla wszystkich kandydatów do bierzmowa-

nia o godz. 17.30 i Gorzkie Żale.
12–19 marca 2017

•  Akcja KDM-u. Zbiórka odzieży i artykułów dla bez-
domnych.

13 marca 2017
•  Msza św. o jedność w narodzie za wstawiennictwem 

św. Królowej Jadwigi o godz. 16.30.
16 marca 2017

•  Rozdanie książeczek do nabożeństwa dzieciom przy-
gotowującym się do I Komunii św. ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7 o godz. 17.30.

19 marca 2017
•  Odpust ku czci św. Józefa, Oblubieńca NMP. Suma 

odpustowa o godz. 18.00.
20–22 marca 2017

•  Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci ze szkół podsta-
wowych z terenu naszej parafii.

23 marca 2017
•  Rozdanie książeczek do  nabożeństwa dzieciom 

przygotowującym się do I Komunii św. z Podstawo-
wej Szkoły im. P. Michałowskiego o godz. 17.30.

•  Próba dla kandydatów do bierzmowania po Mszy św. 
o godz. 19.00.

24 marca 2017
•  Nieszpory szkaplerzne godz. 18.30.

25 marca 2017
•  Spotkanie Rodziny Szkaplerznej. Rozpoczęcie 

o godz. 10.00.
•  Możliwość Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego 

podczas Mszy św. o godz. 16.30 i 19.00.
27–28 marca 2017

•  Rekolekcje Wielkopostne dla  młodzieży ze  szkół 
gimnazjalnych z terenu naszej parafii.

28–29 marca 2017
•  Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży ze szkół po-

nadgimnazjalnych z terenu naszej parafii.
29 marca 2017

•  Próba dla kandydatów do bierzmowania po Mszy św. 
o godz. 19.00.

•  Spotkanie wolontariuszy KDM o godz. 19.00.
30 marca 2017

•  Msza św. z udzieleniem Sakramentu bierzmowania 
dla młodzieży o godz. 17.00.

Ilustracja na okładce: św. Józef, Graduał karmelitański, XVII w., k. 108.


