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Jezus zabrał z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich
z dala od ludzi na wysoką górę. Tam przemienił się w ich
obecności. Jego ubranie stało się lśniąco białe tak, jak żaden
folusznik na ziemi nie potrafi wybielić. I ukazał im się Eliasz
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy
trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla Mojżesza, a trzeci dla
Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I pojawił się obłok, który ich zasłonił, a z obłoku rozległ
się głos: „On jest moim Synem umiłowanym. Jego słuchajcie!”.
Zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli. Był z nimi
tylko Jezus. Kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu
nie opowiadali o tym, co widzieli, dopóki Syn Człowieczy nie
powstanie z martwych. Zachowali to więc w tajemnicy, tylko
zastanawiali się między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Szczęście w Bogu
Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze Tabor? Dlatego, że
tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego pragnienia i najskrytsze marzenia. Na górze Tabor w przemienionym ciele Chrystusa
apostołowie ujrzeli obraz zmartwychwstałego i chwalebnego
ciała. Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego Bóg stworzył człowieka, i to dlatego dobrze im było na tej górze. Odczuli
przedsmak wiecznego szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc razem z Bogiem.
Chryste, prawdziwy Boże, który na górze Tabor przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i apostołów, pozwól
mi zanurzyć się w świetle Twojej chwały i napełnij moje
serce tęsknotą za Tobą.
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Zbliżało się żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów,
owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splótł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich
z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze
tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: „Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca!”. Uczniowie przypomnieli
sobie tekst Pisma: „Gorliwość o Twój dom pochłania Mnie”.
Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: „Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić?”. Na to Jezus
odpowiedział: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w ciągu trzech dni
ją wzniosę”. Żydzi odrzekli: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją wznieść w ciągu trzech dni?”.
On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał
z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział, i uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Podczas po-

bytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus
jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie
potrzebował także, aby ktoś dawał Mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje.
Boskie poznanie
Bóg dobrze nas zna. Ewangelista zauważa, że Jezus nie potrzebował ludzkiego świadectwa, bo wiedział, co kryje się w człowieku. Zdarzają się osoby, których ta Boska wiedza paraliżuje.
Skoro On wie o mnie wszystko, to już po mnie. Żadna słabość,
potknięcie ani grzech nie ujdą Jego uwadze. Ale tak naprawdę
to pogański sposób myślenia. Zakłada bowiem obraz Boga jako
surowego arbitra ludzkiego życia. Wielu pogańskim bóstwom
przypisywano wrogość wobec ludzi, aby więc zjednać ich przychylność, starano się czymś je przekupić. Nasz Bóg jest miłością.
Nie ma nic wspólnego z pogańskimi bożkami. Zna nas, co ozna-

cza, że w swoim Boskim Sercu cieszy się każdą odrobiną dobra,
którą w nas dostrzega. Widzi więcej, lepiej, dalej, spoglądając na
nas z największą czułością i wrażliwością.

Boże, nie dozwól, bym kiedykolwiek zwątpił w Twoją wielką i nieskończoną miłość do mnie. Bym uległ pokusie osądzania Ciebie i traktowania jako kogoś, kim nie jesteś.
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WIARA I PATRIOTYZM
Moc słowa
(Katecheza III)
30.07.1283 roku papież Marcin V mianował biskupem
w Gnieźnie Jakuba Świnkę, wyjątkowego człowieka Kościoła i Polaka. Broniąc praw narodu polskiego do ziemi ojców
potrafił napisać skargę do Rzymu, przedstawiając praktykę
systematycznego zaboru polskiej ziemi i poniżania jej mieszkańców przez niemieckie rycerstwo i osadników, wyrażając
wprost obawę – i tu cytat: „byśmy nie musieli opłakiwać wytępienia narodu”.
Broniąc zaś polskości z biskupami i synodem swej diecezji
nakazał „by wszyscy księża w niedzielę (…) wiernym wykładali po polsku: Wierzę w Boga, Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo (…)
A gdy się znajdą dostatecznie biegli, niech wykładają Ewangelię,
zachęcając wiernych do wykonywania dobrych uczynków, do
unikania grzechów, do pełnienia Służby Bożej”.
W tych słowach widać troskę Biskupa o moralne i chrześcijańskie życie diecezjan, co nie dziwi. Ale widać też troskę
o przetrwanie języka polskiego – i tu moglibyśmy pytać: dlaczego? To był XIII wiek, językiem Kościoła była łacina, nasz język polski prezentował się dość skromnie, o czym świadczy
najstarszy zapis pochodzący z XII wieku, który brzmiał: „Daj,
aż ja pobruszę, a ty poczywaj„ – co znaczy; „Daj, niech ja pomielę, a ty odpoczywaj”. Czy było czego bronić? Arcybiskup Jakub
Świnka czuł, że tak. Chciał głosić Dobrą Nowinę w języku zrozumiałym przez lud, któremu pasterzował. Może tu leżał motyw jego decyzji. Wiara – może nie w pełni świadomie – stała
się orężem w walce o polskość wiernych i ich język polski.
Może nawet nie zdawał sobie sprawy, że w ten sposób stawał się polskim patriotą. A może był tego świadomy, o czym
świadczy jego list do Rzymu. Gdyby tak było, jego wielkość
jeszcze bardziej trzeba docenić.
Profesor Nowak tak ją opisuje: „Nowy arcybiskup rozumiał,
że dla polskości i dla zaszczepienia w niej chrześcijaństwa było
najważniejsze: wspólne w każdej parafii odmawianie i objaśnianie wiernym trzech podstawowych dla każdego chrześcijanina
modlitw w języku polskim, a nie obcym, wprowadzenie na trwałe tego języka jako narzędzia duchowej komunikacji między stanami i między pokoleniami”.
Nakazał także, aby rektorami szkół kościelnych byli ludzie,
którzy – jak czytamy – „posługują się językiem polskim jako
własnym i są w stanie objaśniać uczniom autorów w języku polskim”. A wszystko to „celem zachowania i podniesienia mowy
polskiej”.
„Podniesienie mowy polskiej”. I to mu się udało! Ale jego dalekowzroczność, a może tchnienie Ducha Świętego prowadziło go dalej. Na każdy kościół katedralny i kolegiacki nałożono
obowiązek przekazywania, kopiowania i śpiewania po polsku
historii Św. Wojciecha. To miała być droga przechowywania
tradycji narodu – coś, co prof. Nowak nazwał początkiem polskiej „polityki historycznej” na użytek wewnętrzny.

Arcybiskup Jakub Świnka to rzeczywiście wyjątkowa osoba, w której wiara i patriotyzm splata się w jedno. Być może
dzięki niemu Mikołaj Rej kilka wieków później mógł pisać – po
polsku – „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Mieć swój język to zaś rzecz bardzo ważna. Wynika to
z jego funkcji i roli. Ludwik Wittgenstein ujął to prosto: „Granice języka są granicami naszego świata”.
Język:
Po pierwsze – otwiera przed człowiekiem świat. Dla nas
„Polski świat”.
Biernat z Lublina pisał:
„Z językać wszystkie mądrości
Nauk wszelakich chytrości
Wszelka sprawa każdej rzeczy
Przez język zawsze się toczy”.
Po drugie – to narzędzie komunikacji, które organizuje życie jednostki, państw i narodów. Bez dialogu i porozumienia
wspólnie nie można niczego zbudować.
Po trzecie – uświadamia poczucie wspólnej tradycji i tworzy kulturę.
W maturalnym podręczniku czytamy: „język to żywa kronika dziejów mówiącej nim społeczności. W zasobie słownym języka utrwala się bowiem wiedza o wiekach minionych”.
Po czwarte – to narzędzie kreowania rzeczywistości, ponieważ informuje, kształtuje życie. Przypomnijmy sobie jako
wierzący słowa Księgi Rodzaju: „Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. I stała się światłość”.
Przypomnijmy sobie prawdę Ewangelii: „Słowo Ciałem się
stało”. Przypomnijmy sobie, jak wiele złego w naszym ludzkim
świecie może uczynić reklama i propaganda.
Po piąte – jest nośnikiem wartości etycznych. Dziesięć Bożych Przykazań to dziesięć słów zawierających moralny fundament życia całego Narodu Wybranego.
Po szóste – to znak tożsamości, dzięki której istnieje poczucie wspólnoty narodowej w relacji do innych państw i narodów. Józef Ignacy Kraszewski ujął to w „Starej Baśni” w ramach
ludowej etymologii wyjaśniając nazwę „Niemcy”. Niemcy to ci
co są „niemi”, a więc nie mówią naszą mową.
Słowo – język jest więc rzeczywiście bardzo ważny. Język
sprawia, że naród może się poznawać, działać, tworzyć, może
się rozwijać i organizować. Może istnieć.
Arcybiskup Jakub, człowiek wiary i Polak uświadamia nam
jego wartość.
Co ciekawe, znali ją ci, którzy nasz naród i Polskę chcieli
zniszczyć. To dlatego znamy z historii pojęcia germanizacji
i rusyfikacji.
Germanizacja to: wprowadzanie nazw niemieckich, niszczenie prasy polskiej, forsowanie języka niemieckiego w szkolnictwie przy jednoczesnym usuwaniu języka polskiego, nawet

na zebraniach z co najmniej 60 % frekwencją Niemców.
Rusyfikacja, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, to: Zamknięcie Uniwersytetu Wileńskiego i Liceum Krzemienieckiego oraz Warszawskiej Szkoły Głównej, likwidacja polskich
teatrów, czasopism, wydawnictw, kary za nauczanie, a nawet
rozmowy uczniów po polsku.
Walka z polskością była więc walką ze słowem, z językiem.
I rzecz ciekawa w tych represjach sięgnięto po sferę wiary, jakby potwierdzając w naszym polskim przypadku jedność wiary
i patriotyzmu.
Oto w zaborze rosyjskim pojawiła się próba wprowadzenia do liturgii Kościoła języka urzędowego. Zaś w zaborze niemieckim w 1901 roku nakazano nauczać religii po niemiecku.
20 V 1901 roku we Wrześni 26 uczniów i uczennic odmówiło
czytania Biblii po niemiecku i nauki niemieckich pieśni kościelnych. 14 dzieci poddano chłoście. Przed szkołą zgromadził się tłum krzyczący: „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Niech żyje
Polska”.
To wtedy powstał wiersz :
„My z Tobą Boże rozmawiać chcemy
Lecz Vater unser nie rozumiemy
I nikt nie zmusi nas chcieć tak zwać

Boś ty nie Vater lecz Ojciec nasz”.
Obrona „Ojcze nasz po polsku stała się obroną polskości.
Wiara i patriotyzm obecne w tych słowach modlitwy po polsku stały się jednością.
I stało się. Świadomość znaczenia własnego języka dla polskości i wolności zaczęła do wielu docierać.
Maria Konopnicka napisała wiersz „Hasło”. Feliks Nowowiejski skomponował do jego słów melodię. I tak powstała „Rota”, w której po dziś dzień śpiewamy, oby świadomie
i z wiarą, jako Polacy i chrześcijanie:
„Nie rzucim ziemi
Skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród. Polski lud.
Królewski szczep Piastowy”.
Czy zechcemy pamiętać o arcybiskupie Jakubie Śwince,
człowieku Kościoła i Polaku, czy zechcemy go naśladować
w następnych stuleciach – miejmy nadzieję – wolnych i niepodległych?
Czy czytamy książki w języku polskim?
Czy dbamy o piękno naszego języka?
Opracował ks. Włodzimierz Machura

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Druga niedziela Wielkiego Postu, 25 lutego, w kościele
w Polsce „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami” , w tym roku pod hasłem: „Uczniowie – misjonarze mocą
Ducha Świętego”, które przypomina, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Zbiórka ofiar do puszek na cele misyjne, dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Bóg zapłać.
2. W czwartek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.
3. W pierwszy czwartek miesiąca, 1 marca, po Mszy Świętej
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
4. W pierwszy piątek miesiąca, 2 marca, dzień o modlitwy
wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź
w piątek od godz. 16.00. Prosimy też zgłaszać chorych na
pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
5. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 marca, wpatrujemy się
w Serce Maryi przebite mieczem boleści i powierzamy Jej
matczynej opiece naszą codzienność.
6. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych. W niedzielę
o godz. 17.15 Gorzkie żale. Ofiary składane przy Krzyżu adoracyjnym przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Bóg
zapłać.
7. W okresie Wielkiego Postu możemy wesprzeć potrzebujących, składając do kosza wystawionego w kościele dary
żywnościowe. Włączmy się w wielkanocne dzieło „Caritas”
nabywając „Paschaliki”, specjalne świece na stół wielkanocny
– cena 5 zł i 15 zł. Możemy się także włączyć w akcję skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, pod hasłem „Skarbonka Miłosier-

dzia”, na stoliku znajdują się skarbonki Caritas. Podejmując
wielkopostne wyrzeczenia przez cały okres Wielkiego Postu,
zbieramy w naszych rodzinach ofiary, które na zakończenie
Wielkiego Postu przekazujemy na dzieła charytatywne prowadzone w parafii. Są także przygotowane przez Caritas płyty
CD z muzyką filmową Roberta Jansona „Dwie Korony” (film
o św. Maksymilianie Kolbe). Płyta ta rozprowadzana przez
Caritas w całej Polsce ma być wsparciem programu pomocy
„Rodzina – Rodzinie” – dla ofiar wojny w Syrii.
8. W pierwszą niedzielę miesiąca, 4 marca, po Mszy Świętej
o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
9. W czwartek, 8 marca, Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, polecając je Panu Bogu i Maryi,
która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. Pielgrzymka
do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, na
nabożeństwo dla kobiet. Wyjazd o godz. 14.30 z ul. Bema 8.
Koszt wyjazdu: 25 zł.
10. W sobotę, 10 marca, o godz. 16.00 wyruszy Procesja Różańcowa z figurką Matki Bożej Niepokalanej z kościoła św.
Józefa do naszego kościoła. Procesja przybędzie do naszego
kościoła koło godz. 17.00.
11. W zeszłym roku minęła 140. rocznica objawień Matki
Bożej w Gietrzwałdzie w związku z tym zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego i Świętej
Lipki. Pielgrzymka w dn.: 2-3 czerwca 2018r. Koszt ok. 160 zł.
Zapisy do końca marca w kancelarii parafialnej.
12. Zakończyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w bloku Morcinka 16. kl. I. Figurę Matki Bożej Fatimskiej
przyjęło 16. rodzin, w ich intencji będzie odprawiona Msza
św. w niedzielę, 13 maja o godz. 9.00. Od czwartku, 22. lutego trwa się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej na ulicy
Morcinka 16. kl. II, prosimy mieszkańców o przyjęcie figury.
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5 INTENCJE MSZALNE

II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.
9.00. 1) † Zenona Skowrońskiego
		 2) W intencji mieszkańców ul. Tysiąclecia 4. kl. VI,
			 którzy przyjęli figurę Matki Bożej Fatimskiej
10.30. 1) † Otylię, Jana w 2 r. śmierci, Wacława Kucypera
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
12.00.		 Roczki: Antonina Woźniak, Kaja Korzeniowska
18.00. † Henryka Wojtynka
Poniedziałek 26.02.
17.00. † Wiesława Walczyka, od żony Haliny
18.00. 1) † Zygmunta Hruby, od rodziny Pinieckich
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
Wtorek 27.02.
7.00. 1) † Stanisława Czerwińskiego, Czesława Pasiak
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00. 1) † Jerzego Kellera w 1. r. śmierci od żony i córki
		 2) † Genowefę Korolczuk, od rodziny Klocek
Środa 28.02.
17.00. 1) † Edwarda Fornalczyka, od synów z rodziną
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00. 1) † Zygmunta Hruby, od rodziny Midor ze Szczyrku
		 2) † Danutę Janiszewską, od rodziny
Czwartek 01.03.
17.00. † Feliksę, Władysława Czarneckich
18.00. 1) † Kazimierę Caban; Henrykę Wywrot
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
Piątek 02.03.
17.00. 1) † Marię Stelmaszyńską-Korulczyk, od chrześnicy
			 Adrianny z Januszem i synami
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00 1) † Józefa Dętka, od sąsiadów
		 2) † Lucynę Mazur w 20. r. śmierci, od dzieci z rodzinami
Sobota 03.03.
7.00. 1) † Arkadiusza Górskiego, od Anny Kobuz z rodziną
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
			 Bożej dla rodziny Kądziela
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III Niedziela Wielkiego Postu 04.03.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za przeżyte lata z prośbą
			 o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
			 Bożej dla Józefa Wyłupek, intencja żony i dzieci
			 z rodzinami

10.30. 1) † Jadwigę, Jana Granek
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
12.00. † Aurelię, Bronisława Gniewek
18.00.		 W intencji Ojczyzny
Poniedziałek 05.03.
17.00. † Stanisławę, Antoniego Bogackich
18.00. 1) † Zbigniewa, Helenę, Bolesława Goszcz; Izabelę
			 Oćwieja; Marię, Józefa Marek
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
Wtorek 06.03.
7.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00. † Zofię Ściańską w 34. r. śmierci, Zygmunta, Marka,
			 Helenę, Krystynę, Tomasza, Adama
Środa 07.03.
17.00. † Henryka Kośmider w 22. r. śmierci
18.00. 1) † Zygmunta Hruby, od Anny Noskowiak z rodziną
			 i Zofii, Józefa Plata ze Szczyrku
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
Czwartek 08.03.
17.00. † Kazimierę, Tadeusza Czech; Leokadię, Józefa
			 Szywacz; Zofię, Feliksa Szota
18.00. 1) O Boże błogosławieństwo w 18. r. urodzin dla
			 Dominika i 6. r. urodzin Jagody
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
Piątek 09.03.
17.00. 1) † Edwarda Fornalczyka, od Zbigniewa Szczepanik
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00 1) † Marię Stelmaszyńską-Korulczyk, od sąsiadów
			 z ul. Tysiąclecia 6. kl. VII
		 2) † Genowefę Korolczuk, od uczestników pogrzebu
Sobota 10.03.
7.00.		 Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
18.00. 1) † Helenę Staniec w 1. r. śmierci; Stefanię Juszczyk
			 w 21 r. śmierci; Barbarę Kubicką; Franciszka,
			 Stefanię Staniec
		 2) † Romana Scecewicz, od syna

!

IV Niedziela Wielkiego Postu 11.03.
9.00. 1) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Stanisława Maruszyj w 74. r. urodzin oraz
			 dla Doroty i Tomasza w 40. r. urodzin
		 2) Za przyczyną św. Rity o wyrwanie z nałogu
			 alkoholowego Michała, proszą rodzice
10.30. † Krystynę, Jana Lis
12.00. † Leszka Żebrowskiego w rocznicę śmierci
18.00. † Mariannę, Władysława Ząbków
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