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C E N A 2 ZŁ

Czas jest pomostem
wiodącym do wieczności
Nowy Rok
(kolęda)
My przed Wami dziś stajem
Staroświeckim zwyczajem,
W Nowy Rok niesiem piosnkę w ofierze;
Gdy nadzieją duch rośnie,
Kolędujem radośnie,
Posłuchajcie nas szczerze!
Narodzony Syn Boży

.

Niech swe serce otworzy,
Kędy skarb nieprzebrany, bogaty;
Niechaj gwiazda Trzech Króli
Promieniami otuli
Wasze głowy i chaty.
%

Częstochowska Maryja
Waszym modłom niech sprzyja,
W dobry czas niech Ją prośba poruszy;
Niech się krzewią szczęśliwie
Zboża na naszej niwie,
A cnoty w naszej duszy.
Ponad miasty, nad wioski
Niechaj czuwa Duch Boski,
Dary łask niech rozsypie w narodzie;
Czy biesiada, czy praca,
Niech Wam serca obraca
Ku miłości i zgodzie.
A Opatrzność co chwila
Niech Was groszem zasila,
Szczęść Wam Bóg, i panowie, i prości!
Mając grosza obficie,
Toć kalendarz kupicie,
Liczyć dzionki radości
Z poezji Syrokomli (1823-1862)

Wraz z wybiciem godziny 12 w nocy weszliśmy w nowy rok —
rok 2004. Rok 2003 odszedł od nas na zawsze, utonął w mroku
wieczności. Chociaż dla wielu z nas nie był on rokiem pomyśl
nym, to jednak przyzwyczailiśmy się do niego i zwyczajnie, po
ludzku — zżyliśmy się z nim. W różnych nastrojach pożegnaliś
my stary rok. Był on bowiem dla wielu kolejnym rokiem zawieru
chy wojennej, ataków terrorystycznych, klęsk i katastrof życio
wych, przez co stał się przyczyną smutku i bólu. Dla innych zaś
był on rokiem pomyślnym, ponieważ przeżyli go w dostatku, spo
koju i szczęściu. Na pewno byli i tacy, którzy ostatnie chwile sta
rego roku chcieli przeżyć w chwilach zapomnienia, aby —
po prostu — nie myśleć. Wiadomo jednak, że jest to jedynie
chwilowe zapomnienie, a nazajutrz trzeba wrócić do rzeczywi
stości.
N ow y Rok. Każdy z nas spo
dziew a się spokojniejszej, lepszej
przyszłości. M o dlim y się w łaśnie
0 taką przyszłość do naszego Stwór
cy.
Zastanawiamy się nad wartością
czasu, nad jego znaczeniem dla
w ieczności oraz nad zależnością
naszego losu w w ieczności od
w łaściw ego w ykorzystania dni,
ja kie nam jeszcze pozostały
do przeżycia. Czym jest bow iem
czas?
Jesteśm y świadom i, że wszyscy
żyje m y w czasie. S to im y niejako
w w a rtkim potoku, którem u na
imię: Czas. C zasjestzm ianą, czyli
następstwem tego, co było, co jest
1co będzie. Czas przem ija i już nie
stety nie wraca. W yko rzystu jm y
czas należycie. Zachęca nas do
te g o św . Paweł w słow ach: „B acz
cie..., ja k m acie postępow ać, nie
jako niem ądrzy, lecz jako mądrzy,
w ykorzystu jąc czas” ( E f4 ,15-16).
O bserw ujem y jednak, ja k w iele
czasu tracą ludzie bezużytecznie,
po p rostu go m arnotraw ią. A czas
ucieka. N ieuchronn iezbliżam ysię
do kresu życia i... do w iecznoś
ci.
N atom iast w ieczność nie ma
żadnej zm iany, żadnej kolejności
god zin, dni, m iesięcy i lat. W łaś
ciwe pojęcie w ieczności związane

je st z Bogiem , k tó ry jest w ieczny
w najściślejszym tego słow a zna
czeniu. Pan Bóg (przem aw iając
do Mojżesza) pow iedział: „J e 
stem, k tó ry je ste m ” (Wj 3, 14).
Bóg nie jest w ięc ogra n iczo n y
żadnązmianą, nieskrępowany żad
nym i granicam i istnienia. Za
tem w ie czn o ść — to po prostu
ocean istnięnia bez granic.
W ieczną je st rów nież dusza
ludzka. Tego przym iotu nie posia
da jednak ludzkie ciało. Nawet,
gd yb y ktoś d o żył tak sędziw ego
w ieku ja k b ib lijn y M atuzalem (żył

969 lat), to czym że to by b y
ło w p orów na n iu z w iecznością?
To ty lk o kropelka w p o ró w na n iu
z nieskończonym oceanem w iecz
ności.
Lepiej poznajemy znaczenie cza
su i życia w św ietle w ieczności.
Porów nanie to daje isto tn y sens
chrześcijańskiej filo z o fii życia.
W pełnym świetle przedstawia ona
tę prawdę, że ze śm iercią ciała
nie w szystko się kończy. D late
go też spojrzenie w w ieczność
czyn iło ludzi zd o lnym i do naj
w iększych poświęceń. Tak było
na przykład w przypadku św. Szcze
pana.
Czas i w ieczność mają się do
siebie tak, jak zasiew i żniwo. Tutaj
bowiem siejemy i pielęgnujem y za
siew Boży, tam zaś zbierać będzie
my plon obfity. Zapewnia nas o tym
A postoł, gdy pisze: „C zyn ić d o b 
rze nie ustaw ajm y, albow iem we
w łaściw ym czasie żąć będziem y
bez znużenia” (Gal 16,-9). Z te
go też w zlędu nie ma nic d ro ż 
szego nad czas. W artością sw oją
przewyższa w szystko, co ma zie
mia i morze, gdyż — jak zauważa
św. A ugustyn — „Czas tyle waży,
ile Bóg sam ” .
Wyobraźmy sobie pomost. Właś
nie takim pomostem w iodącym do
w ieczności jest czas. Po tym
pomoście m usim y przejść, grom a
dząc zasługi dob rych uczynków ,
gdyż ty lk o one pójdą wraz z na
mi do w ieczności. One też je d y 
nie potrafią zapew nić nam o d p o 
czynek w m iejscu szczęśliwej
w ieczności.

Czas i wieczność sąsiadują ze
sobą bardzo blisko. Jeżeli do tej

pory nie zawsze należycie korzy
staliśmy z danego nam do dyspo
zycji czasu, postanówmy sobie,
że już teraz, od nowego 2004 ro
ku, zmienimy nasze postępowanie
w tym względzie. Odtąd każdą

chwilę naszego ziemskiego życia
poświęćmy zdobywaniu skarbów
zasług tam, „gdzie ani mól, ani
rdza nie niszczą i gdzie zło
dzieje nie wykopują ani krad
ną” (Mt 6, 20).

Refleksja:

Przed nami kolejne przejście w Nowy
Rok. To ju ż Rok 2004. Brama, którą pokonujemy, jest sym
boliczna.

TO NOWY ROK
Dostaliśmy do zapisania gruby tom złożony z 366 białych,
czystych kartek. Te kartki to wszystkie dni roku 2004. Codzien
nie życie zapisywać będzie jedną kartkę w księdze każdego
z nas. Kilka dni temu zamknęliśmy kolejny tom, który zwał się
Rokiem 2003. Może wstydzisz się wielu kart, bo są tam Twoje
błędy? Tych nieudanych, poplam ionych kartek nie da się już
wyrwać z księgi życia — muszą tam pozostać. Istnieje jednak
szansa zrehabilitowania się przed sobą, przed naszymi blis
kimi, a przede wszystkim przed Bogiem, który jest najbardziej
w nikliwym Czytelnikiem zapisanych przez nas kartek. Pamię
tajm y o tym. Oto dobry Ojciec Niebieski daje Ci do ręki nową
czystą księgę do zapisywan ia — To Nowy Rok 2004! Z og romną wdzięcznością przyjm ijm y ten dar i planujmy zapisywać tak
poszczególne kartki, byśmy mogli oddać je Bogu z uśmie
chem i radością.

Z okazji Nozuego 2004 Roku
składamy naszym Czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności
zdrowia i radości.

,

Redakcja miesięcznika

„Rodzina”

„Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem,
a u żłobka Matka Święta czuwa uśmiechnięta...”
progu Nowego Roku, w ós
mym dniu po Narodzeniu
Pańskim, kierujem y nasz
wzrok i serca na Matkę O dkupi
ciela, na Świętą Bożą Rodzi
cielkę, pochyloną nad żłóbkiem,
zasłuchaną w ciszę nocy betle
jemskiej, rozpamiętującą słowa
anioła: „N ie bój się, Maryjo, zna
lazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któ
remu nadasz imię Jezus. Będzie
On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg
da Mu tron Jego praojca, Da
wida. Będzie panował nad do
mem Jakuba na wieki, a Jego
panowaniu nie będzie końca”
(Łk 1, 30-33).
Rozpoczął się Nowy Rok —
nieznany gość; nie wiemy, co
nam przyniesie, ale witam y go
z nadzieją. Składamy sobie ży
czenia, mówimy piękne słowa,
pozdrawiamy się: Niech cię Bóg
błogosławi. Stając na progu 2004
roku, zastanawiamy się, jaki on
będzie? Co nas czeka? — nie
wiemy. Naszą nadzieją jest Mary
ja, Matka Święta czuwa uśm iech
nięta. A więc nie będziemy sami.
Jezus Chrystus dał nam swoją
Matkę, aby była także naszą
Matką. „Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do
Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto
Matka twoja. I od tej godziny
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,
25). Jakie to szczęście, jaki to
zaszczyt. Matka Jezusa, moją
Matką. Św. Bonawentura powie
dział: „Bóg m ógł stworzyć pięk
niejszą ziemię, wspanialsze nie
bo, ale Matki piękniejszej, god
niejszej i wspanialszej niż Maryja,
stworzyć nie mógł. Maryja to naj
piękniejsze arcydzieło stworze
nia” . Natom iast św. Bernard
powiada, że każdy kto ucieka się
pod Jej matczyny płaszcz, nigdy
nie zostanie opuszczony. Dzięki
pomocy Maryi, trudności, pro
blemy życia codziennego nie
„rzucają nas na ziem ię” , ale
możemy je pokonać, przezwy
ciężyć. Ona jest naszą Matką,
każdego roku wkracza w nasze
życie. Słowa Jezusa: Oto Matka
twoja wskazują na Jana i na każ
dego z uczniów naszego Pana,
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a więc także na nas. Matce
możemy zaufać, możemy wszyst
ko powiedzieć; Ona nas zrozu
mie, Ona nam pomoże. Ona nas
nie zdradzi, bo jesteśmy jej
dzieckiem. A jaką my przyjm u
jem y postawę, gdy zetkniemy się
z potrzebującym pomocy czło
wiekiem? Co robim y dla ludzi
biednych, głodnych, chorych,
czy opuszczonych? Dziś ten

obszar ludzkiej biedy jest bardzo
duży. Pamiętajmy, że żyjemy
wśród ludzi, za których dobro,
szczęście i zbawienie jesteśmy
odpowiedzialni.
Dziś — w dzień Bożej Rodzi
cie lk i — stańm y przy Niej
i pochylm y się nad żłóbkiem,
w którym leży najpiękniejsza
na świecie „Maleńka M iłość” ,
św iatło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela"
(Łk 2, 32). Boski dar światła czyni
nas światłem. „Wszyscy wy bowiem
jesteście synami światłości i sy
nami dnia” (1 Tes 5, 5). Praw
dziwe św iatło przyszło na świat
wraz z przyjściem Chrystusa. „Ja
przyszedłem na świat jako świat
ło, aby każdy, kto we Mnie wie
rzy, nie pozostawał w ciem ności”
(J 12, 46). Wszyscy, którzy uwie
rzyli w Jezusa Chrystusa także są
światłem w świecie i dla świata.
„W ierzcie w światłość, abyście
byli synami św iatłości” (J 12,
36).
Niech Dziecię niosące światło
m iłości i pokoju całemu światu
rozpali w sercach ludzi płomień

miłości, bo gdy ona będzie kró
lować w naszym życiu, to na
pewno nie będzie zła i niena
wiści. Chrześcijanie powinni przy
jąć światłość i w niej trwać, a czynią
to wtedy, gdy trwają w miłości.
„K to m iłuje swego brata, ten trwa
w światłości (...). Kto zaś swo
jego brata nienawidzi — żyje
w ciem ności” (1 J 2, 10). Proś
my Boga, aby człowiek znalazł
miejsce dla Nowonarodzonego
w całym swoim życiu i aby On —
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izrae
la — mógł się narodzić w ludz
kich sercach. Pozdrawiajmy wszyst
kich słowami ludu wybranego:
Szalom — Pokój! I tak jak
Aron błogosławmy sobie: „Niech
Cię Jahwe błogosławi i strze
że, niech rozjaśni nad Tobą
oblicze i niech Cię obdarzy po
kojem” .
W dramacie pt. Dwa Teatry
Jerzy Szaniawski opisuje po
wódź; stara wiejska chałupa oto
czona wzburzonym i falami, która
za chwilę musi runąć. Wówczas
młody człowiek zabiera na tratwę
dzieci i żonę. Tratwa zanurzona
jest po brzegi i wtedy czepia się
jej kurczowo ojciec, który też
pragnie się uratować. Prosi syna,
weź mnie ze sobą, nie chcę
jeszcze umierać, jeszcze ci się
przydam. Ale syn — realista wie,
że ojciec i tak niedługo umrze,
a tratwa nadmiernie obciążona
może zatonąć. Uderza więc po
starych, spracowanych rękach
ojca i odpływa. Dziś, gdy pły
niemy po wzburzonych wodach
codziennych trosk, gdy „w al
czymy o przetrwanie” , weźmy do
naszej łodzi Boga-Ojca; bez
Niego nasze życie straci sens.
Nie uderzajmy Go naszym grze
chem. Nie zapom inajm y też
o Maryi, naszej Matce; Ona zaw
sze będzie nas wspierać. Jeśli
z Nią będziemy płynąć, to nig
dy nie utoniemy. Niech Maryja
ma nas w swojej opiece. Niech
w tym roku wszystko nam się
stanie według Słowa Twego, Pa
nie!
Ks. Bogdan Skowroński

Uroczystość
T rzęch
Króli

ta jem nica ta, dokonaw szy się
w ow ym dniu, nie pow inna być do
niego zacieśniona. Dzięki wspania
ło m yśln o ści Boga, dzięki potędze
d o b ro c i Bożej — m y się cieszym y
dziś tą rzeczyw istością, której
M ędrcy byli p ie rw o cin a m i” .
Św ięto Trzech K róli pow stało
na jpierw w Kościele w schodnim
i stam tąd przeszczepiono je do

W dniu 6 stycznia przypada uroczystość Epifanii, czyli Objawie
nia, gdyż w dniu tym Kościół obchodzi pamiątkę trzech wyda
rzeń, przez które Objawiła się światu chwała Syna Bożego, mia
nowicie: pokłonu Trzech Króli, Chrztu Pana Jezusa w Jordanie
i pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. Święto to nazywamy
zwykle świętem Trzęch Króli, gdyż w obrządku zachodnim przed
miotem tej uroczystości jest powołanie pogan do wiary Chrystu
sowej i w całej liturgii przebija wielka radość i wdzięczność
za łaskę wiary.
yrazicielem naszych m y
śli i uczuć w tym dniu są
O jco w ie Kościoła. „R a
d u jm y się w Panu, najm ilsi —
naw ołuje św. Leon W ielki — raz
jeszcze m ówię: rad ujcie się. T e
go m ianow icie, któreg o zrodziła
Dziewica, w dniu dzisiejszym uz
nał cały świat... Prawda rozla
ła św iatło na w szystkie naro
dy...
C zcić m am y przeto ów
dzień najśw iętszy, gdyż o b ja w ił
się Spraw ca naszego zbaw ienia.
Św. A ugustyn tak m ów i o dzisie j
szej uroczystości: „W ielka ta jem 
nica: Z b aw iciel w żłóbku leżał,
a przecież M ędrców ze w schodu
prowadził, był ukryty w Stajence —
a uznaw any w niebiosach, aby
uznany w niebie, o bjaw iłsię w Sta
jence i aby E pifanią nazyw ał się
ten dzień, co oznacza: O bjaw ie
n ie” . A oto ja k się w yp ow ia da
św. G rzegorz W ielki: „M ę d rc y
przynoszą złoto, kadzidło i m irrę.
Z ło to przystoi królow i, kadzidło
składa się Bogu w ofierze, m irrą
zaśbalsam ują zwło k i. Toteż M ęd rcy sw oim i ta jem niczym i daram i
w yznają Tego, którem u pokłon
oddają: złotem — Króla, kadzid
łem — Boga, m irrą zaś — C z ło 
wieka, podległego śm ierci. Przez
złoto, kadzidło i m irrę m ożna też
zrozum ieć co innego: zło to ozna
cza m iłość, ka dzid ło m odlitw ę,
a m irra — u m a rtw ien ie ” .
C ytow ane w ypow iedzi można
uzupełn ić słow am i Leona W iel
kiego: „M y również pow inniśm y się
w eselić radością M ędrców , gdyż
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K ościoła zachodniego. Pierwszą
o nim wzmiankę spotykam y w „K o 
b ie rca ch ” , dziele K lem ensaz A le
ksandrii. N ajw spanialej św ięcono
O bjaw ienie Pańskie w Palestynie,
a zw łaszcza w Jerozolim ie, gdzie
u ro czysto ści trw a ły aż 8 dni, po
łączon e z w ystaw nym i procesja
mi pod przew odnictw em biskupa,
w oto cze niu d uchow ie ństw a i tłu 
m ów w iernych. Na zachodzie uro
czystość T rzech K róli w ystępuje
d o p ie ro ok. 330 roku w Rzymie,
a następnie rozpow szechnia się
w H iszpanii. W roku 400 cesarz
A rka diu sz i H onoriusz zakazują
w tym dniu urządzania zabaw c y r
kow ych. Cesarz Ju stynian w łą 
c z y ł O bjaw ienie Pańskie do rzę
du św iąt uznanych przez w ładze
państwowe. Kościół w schodni ob
c h o d z ił w uroczystość O bjaw ie
nia Pańskiego głów nie w spom nie
nie C hrztu C hrystusa w rzece
Jordan. C erem onia pośw ięcenia
w o d y w rzekach i jeziorach w yka 
zuje ścisłe pow iązanie uro czy
stości O bjaw ienia Pańskiego z pa
m iątką C hrztu C hrystusow ego.
Zasadniczą odm ianę w o b ch o 
dzie uroczystości O bjawienia Pań
skiego dostrzec można w kościele
zachodnim (rzymskim), gdzie głów 
ną uwagę kieruje się przede
wszystkim n a o b ja w ie n ie się C h ry
stusa poganom — w osobach
M ędrców ze w schodu.
Podobniejak Mędrcy wędrujem y
do Chrystusa. Znamy Go przez wiarę,
ale p ra gn ie m y poznać i ujrzeć
w niebiańskiej szczęśliw ości.

Mędrcy świata
(kolęda)

M ędrcy świata, monarchowie,

— G dzie sp iesznie d ążycie?
P o w ie d zc ież nam Trzej K rólow ie,
— C h cecie w id zieć D ziecię?
O n o w żło b ie n ie m a tronu
— I b erła n ie d zie rży
A p ro ro ctw o Jeg o zg o n u
— Ju ż się w św iecie szerzy.
M ę d rc y św iata, złość o krutna
— D zie c ię p rześladu je
W ieść o kropna, w ieść to sm utna,
— H e ro d spisek kn uje
N ic

m o n arch ó w n ie odstrasza,
— D o B etlejem śpieszą

G w iazd a Z b a w c ę im ogłasza,
— N ad zieją się cieszą.
P rzed M a ry ją stają społem ,
— N iosą P anu dary,
P rzed Jezu sem b iją czołem ,
— S k ład ają ofiary.
Trzykro ć szczęśliw i królow ie,
— K tóż W am n ie zazdro ści?
C ó ż m y dam y, kto n am pow ie,
— P ałając z m iłości?
Tak ja k każą nam kap łan i,
— D a m y d ar troisty
M o d ły, p racę n io sąc w daniu
— I ż a r serca czysty
To kad zidło, m irrę, złoto
— N iesiem , Jezu, szczerze.
C o d ajem y C i z ochotą,
— O d nas p rzyjm w o fierze!

Nazaret. Świątynia w miejscu, gdzie dawniej mieścił się warsztat św. Józefa. W Nazarecie zamieszkiwała Święta Rodzina (fot. z r. 1900)

W Nazarecie, w skromnych
warunkach palestyńskich,
toczyło się życie rodzinne,
ubogacone obecnością Syna
Bożego i opromienione licznymi
cnotami. Bowiem od chwili
powrotu do Nazaretu rozpoczęło
się trwające osiemnaście lat
życie ukryte Jezusa na łonie
Rodziny nazaretańskiej. Święta
Rodzina, a więc ta, w której
wychowywał się i wzrastał
Jezus, stała się wzorem dla
wszystkich rodzin
chrześcijańskich wszystkich
pokoleń i czasów.

Święta Rodzina
soby otaczające m ałego
Jezusa to przede w szyst
kim Maryja i Józef. Ro
dzina ta jest św ięta nie ty lk o
z racji św ię to ści M aryi, która była
„p e łna ła s k i” (Łk 1, 28a) oraz
Józefa, będącego „człow iekiem
p ra w y m ” (M t 1, 19a), ale przede
w szystkim dlatego, że do jej grona
należał Syn Boży w ludzkim ciele.
Zanim jednak przystąpim y do
rozw ażania życia M aryi, Józefa
i Jezusa, p rz yjrzyjm y się m iejscu
Ich zamieszkania. „Zw yczajne do
my m ieszkalne— jak pisze J. Roztw o ro w ski — na w schodzie to
kw adratow e budynki, z kam ienia
lub gliny, lepionej na trzcin ie i po
bielanej wapnem . Izb niewiele,
zazw yczaj ty lk o dwie. Za to na
dachu, a raczej zam iast dachu
taras otoczony barierą, a na tarasie
rodzaj altany, op le cio n e j pnącą
rośliną, przeznaczonej bądź to na
m odlitw ę, bądź latem na nocny
spoczynek. Na taras w iodą stałe
lub ruchom e sch o d y (drabina —
przyp. autora) z podwórza. Podwó
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rze to, otoczone parkanem lub
kam iennym m urem , m ieści w so
bie, czasem kilka drzew fig o w ych
i w innych szczepów, zawsze sprzę
ty gospodarskie i stojący w rogu
piec do pieczenia chleba. U m eb
low anie mieszkań bywa bardzo
proste. Pod ścianami tapczany, na
nich d yw any i poduszki, w po
środku s tó ł i kilka niskich zydelków, lampa, wieszadło na ubrania
i bieliznę, kadź i kilka dzbanków
na wodę, żarna do m ielenia zbo
ża — oto w szystko” ( O brazki z ży
cia Zbaw iciela — W arszawa 1947,
s. 72 n). Tak mniej więcej m ógł w y
glądać dom Świętej Rodziny.
Józef — ja ko głow a R odziny
nazaretańskiej — b ył opiekunem
i żyw icielem Jezusa i Jego Matki,
Maryi. W znojnym trudzie zd o b y
w ał kaw ałek chleba codziennego
dla Tego, k tó ry hojną ręką żywi
wszystkie stworzenia. O piekun Je
zusa b y łz z a w o d u cieślą. „Zakres
pracy cieśli — jak pisze znaw ca
przedm iotu — ob e jm o w a ł naów czas w szystko, co w tak ubogim

Jerozolima (południowa część). Plac Świętej Dziewicy (fot. z r. 1900)

z miasta N A Z A R E T
w lasy kraju jak Palestyna, m ożna
było sporządzić z drzewa. (...).
G łów ną pracą cieśli było p rzyg o 
tow anie, obrobienie belek n a w ią 
zania dachu. (...). Sporządzanie
drzw i, jak rów nież d rew nianych
kluczy dozam ykaniatychże, nale
żało do zakresu pracy tego rze
m ieślnika” .
Maryja, matka Jezusowa, praco
wała na co dzień jak zw yczajna
kobieta z ludu, zajm ując się u b o
gim gospodarstw em dom ow ym .
W stawała o św icie, by p rz y g o to 
wać na żarnach mąkę, potrzebną
na dzień cały dla rodziny. Szła też
do jedynej w Nazarecie studni, by
przyn ieść wodę w baniastym dzba
nie. Przędła też i tkała w szelkie
potrzebne do okrycia sam odziały.
W takich to w arunkach i w takim
otoczeniu przyszło Jezusow i spę
dzić lata dziecięce i m łodzieńcze.
Stąd też obrazy przedstaw iające
Dziecię Jezus pom iędzy M aryją
i Józefem, lub stojące wraz z przy
branym ojcem przy w arsztacie,
podczas gdy Matka zajęta jest pra

cami dom owym i, nie są w ytworam i
je dyn ie pobożnej w yobraźni.
Matka Najświętsza i św. Józef nie
ty lk o dbali o konieczne dla R odzi
ny środki do życia, ale kształtowali
również ludzką naturę Boga-C złow ieka. Pod ich opieką — jak
stw ierdza Ew angelista — Dziecię
rosło i na bierało sił, pełne m ąd
rości, i łaska Boża była nad N im ”
(Łk 2, 40). Nieco dalej czytam y:
„Jezusow i (...) przybyw ało m ąd
rości i w zrostu oraz łaski u Boga
i lu d z i” (Ł k 2 ,5 2 ).T a k w ię c ,z g o d niez prawami rozwoju natury ludz
kiej, „Jezus w zrastał w m ądrości,
p od o b n ie jak w zrastał w latach.
E w angelia zaznacza, że oba te
w zrosty od byw ały się równolegle,
a tym sam ym składa jak najdo
bitniejsze i najbardziej w zrusza
jące św iadectw o w ielkiej, chrze
ścijańskiej ta je m n icy W ciele
nia. U kazuje nam bow iem Jezu
sa jako rzeczyw iście „d o św ia d 
czonego we w szystkim , podobnie
ja k my, z w yjątkiem g rze ch u ”
(N ico las-D ąbrow ski: Ż ycie M aryi

M a tk i Bożej, W arszawa 1954,
s. 183).
Św. Łukasz Ewangelista zwraca
uwagę na posłuszeństw o Jezusa
w obec M aryi i Józefa. Bowiem po
w ydarzeniu w ś w ią ty n i je ro z o lim 
skiej, Syn Boży „p o s z e d łz a nim i,
i poszedł do Nazaretu, i b ył im
u le g ły ” (Łk 2, 51 a). Tak trw ało
przez w iele lat. Tej uległości nie
zdołała przerw ać ani śm ierć Józe
fa, ani lata męskie, które rozpoczął
Jezus w 25 roku życia. Oto jedno
z najwznioślejszych pouczeń Ewan
gelii, a zarazem je d n o z tych, k tó 
rym poświęcam y najwięcej uwagi,
i które najsłabiej pojm ujem y. Jest
to w ie lki i bardzo w ym o w n y fa kt
u ległości Syna Bożego ludziom ,
chociaż cały świat jestM u posłusz
ny.
Święta R odzina z Nazaretu jest
wzorem postępowania dla wszyst
kich rodzin chrześcijańskich. Dała
bowiem przykład miłości, dobroci,
ła g o d n o ści, pokory, cierpliw ości,
pokoju oraz zjednoczenia z B o
giem na co dzień.

Powołanie Apostołów

A było ich Dwunastu
Podczas publicznej działalności Jezusa Chrystusa
zebrało się wokół Niego wiele osób. Spośród grona
otaczających Go uczniów Zbawiciel postanowił wy
brać tych, którzy po Jego odejściu do Ojca konty
nuować będą rozpoczętą przezeń nadprzyrodzoną
misję. Spośród nich pragnie wybrać głazy, które
utworzą fundament Jego dzieła i stanowić będą pod
stawę duchowego gmachu, który zwycięsko przejdzie
zawieruchy dziejowe wszystkich wieków i pokoleń.
Chrystus wybiera Apostołów.
Morze Martwe (fot. z albumu r. 1900) Ziem ia Święta

ak się dowiadujem y z re
lacji Ewangelistów, Zba
w iciel wybiera uczniów,
którzy w szczególniejszy sposób
przylgnęli do Niego, a więc: Szymona-Piotra i Andrzeja, Jakuba
i Jana, synów Zebedusza, Fili
pa i Bartłom ieja oraz Lewiego,
czyli Mateusza. Do tych siedmiu
dołączy jeszcze pięciu innych.
Należy przyjąć, że byli to w w ięk
szości ludzie, którzy od dłuższego
czasu chodzili z Jezusem, chociaż
nie wiemy, kiedy i w jakich oko
licznościach do Niego przysta
li. Wydarzenie, o którym będzie
mowa — jak wynika z relacji dwóch
ewangelistów-synoptyków (Mk 3,
13-19, Łk 6,12-16) — miało miejsce
jeszcze przed wygłoszeniem przez
Chrystusa kazania na górze. Ma
teusz wprawdzie zamieszcza swe
opowiadania o powołaniu Aposto
łów dopiero po kazaniu na górze,
ale przecież ani słowem nie wspo
mina, że w ybór ten dopiero wtedy
nastąpił.
Kiedy Jezus wy ruszył z Kafarnau
(gdzie był gościem celnika Ma
teusza) wraz z otaczającą go rze
szą i uczniami, w połowie drogi
do Nazaretu, pomiędzy szczytami
Taboru i Safitu, znajdowała się nie
zbyt wysoka, ale rozległa góra
o dwóch w ierzchołkach. Na jej pła
skim szczycie rozpościerała się
łąka, mogąca łatwo pomieścić
tysiące osób. Tutaj Chrystus za
trzym ał się i zaczął nauczać.
W tym czasie Jezus wyszedł na gó
rę, aby się m odlić, i całą noc spę
dził na m odlitw ie do Boga” (Łk 6,
12). Jak zauważa jeden z biblistów,
„Jezus przebywa... sam na górze.
Widzi wprawdzie otulone mrokiem
nocy wzgórza i spokojnie lśniące,
niezliczonezastępy gwiazd na bez
kresnym, czernią aksamitu błyszszącym nieboskłonie; ale to wszyst
ko jest dla Niego jedynie słabym
odblaskiem, który zaledwie docho
dzi do Jego świadomości. Większe,
silniejsze w niej blaski. Modlitwa
w samotności i ciszy nocnej jest
niewymowną dla Niego rozkoszą;
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przecież On wie, że jest jedynym ,
doskonałym chwalcą Ojca — na
całym rozległym świecie nie ma ni
kogo, kto by należycie umiał się
modlić... W tej chwili objął Jezus
(swym umysłem — przyp. Autora)
niezliczone zastępy stworzeń ro
zumnych: z woli Ojca powstały, do
Niego w rócić pow inny — a tym 
czasem rozpraszają się po świecie,
gubią się — zadaniem Syna Boże
go, posłannictwem Jego odszu
kać, co było zginęło, zgromadzić
rozproszone, uratować” (F. Wiliam:
„Życie Jezusa Chrystusa, Kra
ków 1936, s. 193 n). Do tego celu
potrzebował współpracowników,
którzy po Jego odejściu konty
nuować będą rozpoczęte przezeń
dzieło szukania i zbawiania nie
śmiertelnych, ludzkich dusz. Rano,
po wschodzie słońca, Chrystus
zszedł na dół. „Przywołał (do sie
bie) uczniów swoich i w ybrałz nich
dwunastu, których też nazwał
„apostołam i” (Ł k 6 ,13), „żebyz nim
byli i żeby ich wysyłać na zwiasto
wanie Ewangelii” (Mt 3, 14).
Wybrani oni zostali, aby byli Je
go uczniami w sposób szczególny
i aby potem sprawowali Jego po
selstwo do świata. W tej zaś chwili
wszyscy oni odczuli, iż związani są
wspólnym powołaniem oraz wspól
nym um iłowaniem sprawy Chry
stusowej.
Apostoł — słowo to pochodzi z ję
zyka greckiego od „apostolos”
(w języku hebrajskim odpowiada
mu „shaluah” lub „shaliah” ) i ozna
cza wysłańca. Stąd też „aposto
łem ” nazywano zwykle człowieka,
którego wysłano, by om ówił spra
wy dotyczące zawarcia małżeń
stwa, lub aby zakom unikował
wyrok sądowy. Natomiast „aposto
łam i” w znaczeniu religijnym byli
prorocy i inni wysłannicy Boga.
Również Najwyższa Rada (San
hedryn) posiadała swych „apo
stołów ” , przekazujących decyzje
tego organu władzy izraelskiej
Żydom mieszkającym poza Jero
zolimą, a zwłaszcza w diaspo
rze.

„Apostołowie Jezusa tworzyli
stałą jednostkę (kolegium apostol
skie — przyp. Autora), a jedno
cześnie byli rzeczywistymi „po
słańcami” o wysokiej godności,
gdyż mieli stać się material
nymi i duchowym i głosiciela
mi „Dobrej N ow iny” (Zycie Je
zusa Chrystusa, Warszawa 1954,
s. 333). Dlatego Syn Boży „dał
im moc nad duchami nieczysty
mi, aby je wyganiali i aby uzdra
wiali wszelką chorobę i wszel
ką niem cc (Mt 10, 16). Do nich
też skierował polecenie: „Idąc,
głoście wieść: Przybliżyło się
K rólestw o N ie b io s ” (M t 10,
7).
Dwunastu wybrańców Jezusa —
liczba ta wyraźnie nawiązywała do
dwunastu synów Jakuba, a tym
samym do dwunastu pokoleń
izraelskich, które od nich się
wywodziły; ogarniały więc cały
naród wybrany, tak bardzo umiło
wany przez Boga. Skoro jednak
dom Izraela nie zechciał przyjąć
obiecanego Mesjaza, nowy dom,
zbudowany przez Niego w miejsce
starego, będzie również posiadał
dwunastu przodków, którymi z wo
li Bożej stali się właśnie Apo
stołowie. Liczba ta, ustalona
przez Chrystusa, była w tak
wielkim poszanowaniu w począt
kach chrześcijaństwa, że sko
ro w apostolskim gronie zabrak
ło zdrajcy Judasza, natychmiast
zadbano o uzupełnienie tej licz
by.
Ewangelista Mateusz wym ie
nia imiona Apostołów: „A te są
imiona dwunastu Apostołów: pier
wszy Szymon, którego zwano Pio
trem , i A ndrzej, brat jego,
i Jakub, syn Zebedeusza, oraz
Jan, brat jego, Filip i Bartło
miej, Tomasz i Mateusz celnik,
Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz,
Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, któ ry Go też w ydał
(Mt 9, 1-4). Imiona członków ko
legium apostolskiego wym ienia
ją również pozostali Synopty
cy.

Młodzież i my

Ciekawostki

Brak wrażliwości

Nowy Rok na świecie

Bardzo często zastanawiamy
się, od czego zależy
agresywna postawa
u młodzieży, brak wrażliwości
u dzieci, tzw. „przytępienie
uczuciowe” u młodzieży.
Dlaczego tak jest, gdzie tkwi
zło, przyczyna tego rodzaju
postaw?

dobra dla dziecka, np. gdy rodzice
zbyt rozpieszczają dziecko, albo
w myśl źle pojętego dobra, zago
nieni za wartościami materialny
mi zaniedbują je. Zdarza się,
że rodzice hołdują modzie na
tzw. zimny wychów, bez pieszcze
nia, kołysania dziecka. Uczą zim 
nej, zbyt realnej, jak na m ożli
wości dziecka oceny świata, ob
dzierając go z piękna i uroku
oraz baśniowych osłon. Materialne
wartości, prezenty otrzymywane

Okropnie zżymamy się, gdy w odpowiedzi na te pytania sły
szymy, że owo zło tkwi przede wszystkim w rodzinie, która jest
źródłem i początkiem kontaktów z ludźmi, początkiem bycia
z ludźmi i dla ludzi oraz początkiem i źródłem zjednoczenia
z ludźmi.
łaśnie w rodzinje tw o
rzą się pierwsze bez
pośrednie i osobiste
więzy z człowiekiem. Rodzina
zatem jest dobrą lub złą szkołą
miłości, przygotowującą człowieka
do realizowania głównych zadań
życiowych, wypełnianych najczęś
ciej w małżeństwie i życiu rodzin
nym, a także poprzez współżycie
z innymi tj. służbę człowiekowi.
Jest to więc zadanie niezwykle
subtelne, zadanie, które stawia
się właśnie rodzinie — podstawo
wej szkole miłości.
Rodzice obdarzają dziecko od
samego początku jego istnienia
najcenniejszą wartością, jaką jest
środowisko rodzinne, czyli to
wszystko i ci wszyscy, którzy ota
czają małego człowieka, Bardzo
ważne są więc warunki, w których
dziecko będzie miało optym alny
rozwój osobowości, w tym również
zdolność kochania. Rodzina po
winna opierać się na mocnych,
trwałych fundamentach. Rodzice,
obdarzając dziecko miłością, tk li
wością, spełniają pierwszy i ele
mentarny warunek wychowania do
miłości. Aby człowiek umiał ko
chać, musi być wpierw kochany,
i to już od najwcześniejszych chwil
życia. Bowiem umiejętność ko
chania, wrażliwość emocjonalna,
zależy od tego, czy i jaką miłością
człowiek został obdarzony do trze
ciego roku życia. Nie każda
bowiem miłość rodzicielska jest

W

przez dziecko za dobre zachowa
nie zbyt często zastępują zwykły,
a tak niezbędny w wychowaniu
rodzinnym gest czułości, który
dziecko bardziej odczuwa i prze
żywa.
Pewien ojciec, uważając że jego
trzyletni synek jest zbyt wrażliwy,
zaczął uczyć dziecko... agresji.
Mały powinien walczyć o swoje,
z d o b y w a ć pie rw szą p o zycję
w przedszkolu, pokonywać rówieś
ników — tw ierdził ojciec. To jest
przecież chłop, a nie baba. Je
śli się nie nauczy walczyć o swo
je prawa, zginie w obecnym, o kru t
nym świecie, w którym nie ma miej
sca dla wrażliwych ludzi — pod
kreślał ojciec w rozmowie z w y
chowawczyniami. Jaki wyrośnie
człowiek z dzisiejszego malu
cha, to się dopiero okaże. Czy
ojciec będzie żałował w przy
szłości swoich metod wychowaw
czych — na to odpowie przysz
łość.
Rodziców z dziećmi powinna łą
czyć przyjaźń — niezwykle po
trzebna w okresie dorastania dzie
ci, kiedy to rodzice stają się
powiernikami swych dzieci w chwi
lach złych i dobrych, trudnych
i szczęśliwych. Rola rodziców nie
polega jedynie na wymierzaniu kar
i dawaniu nagród, lecz — i przede
wszystkim — na rozumieniu swego
dziecka, rozumieniu jego potrzeb,
zwłaszcza potrzeby miłości i bli
skości.

DUBLIN. W pierwszy dzień nowego roku
orkiestry paradne z całego świata prze
maszerują przez centrum miasta.
EDYNBURG. N oworoczna fiesta Hogmanay rozpoczyna się już 29 grudnia. W
czasie czterodniowej zabawy odbędą się
pochody i potańcówki na ulicach, kon
certy w pubach..G łównym wydarzeniem
będzie procesja z pochodniam i i festiwal
fajerwerków na Bank Street.
FILADELFIA. W ulicznej maskaradzie 1
stycznia paraduje co roku ponad 10 tys.
przebierańców. Na trasie przemarszu
towarzyszą im setki tysięcy widzów.
INSBRUCK. T radycyjnej zabawie na u li
cach starego miasta w noc sylwestrową
towarzyszy parada orkiest dętych.

LIZBONA. Zabawa na wolnym powietrzu
odbędzie się na Terreiro do Paco. Goście
w ysłuchają koncertów najlepszych por
tugalskich zespołów, a na zakończenie
obejrzą pokazy pirotechniczne nad Ta
giem.
LONDYN. Największa parada now oro
czna w Europie rozpocznie się 1 stycznia
natychm iast po ostatnich uderzeniach
Big Bena. W esoły pochód przejdzie w
pobliżu najbardziej znanych zabytków.
NOWY JORK. W tym roku Tim e Square,
gdzie będą bawić się nowojorczycy, ude
korują kryształy, m.in. wielka szklana
kula.
PARYŻ. Pierwszy dzień roku 2004 pow i
tają w nadsekwańskiej stolicy tysiące
artystów ze wszystkich stron świata. Do
tańca zagrają zespoły muzyczne, balony
na gorące potwierze ulecą w niebo.
PASADENA (Kalifornia). Parada Róż ma
tu ponadwiekową tradycję. Co roku C olo
rado Boulevard przechodzi pochód z
platform am i pełnymi kwiatów, zespołami
muzycznym i i scenami ciągniętym i przez
konie.

Podróże: Siadami Jezusa Chrystusa

Byłem w Cezarei Filipowej
W czasie publicznej działalności Chrystusa,
na terytorium Palestyny okupowanej wtedy
przez Rzymian, istniały dwa miasta o nazwie
Cezarea. Dia ich odróżnienia jedna nazywała się
Cezareą Palestyńską lub Nadmorską, gdyż znaj
dowała się nad Morzem Śródziemnym w odleg
łości 30 km na południe od miasta Hajfy (istnie
jącego do dnia dzisiejszego), druga zaś Cezarea
Fiiipowa. Obie Cezaree zwiedziłem w czasie
swej pielgrzymki do Ziemi Świętej w roku 2000,
a więc w pamiętnym roku Wielkiego Jubileuszu
Chrześcijaństwa.
tym artykule opiszę bardzo ważne wydarzenie
z życia Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów,
które stanowiło dla Apostołów i stanowi
obecnie dla nas, chrześcijan XXI wieku, wzór wiary
w mesjaniczne posłanictwo Jezusa Chrystusa Syna
Bożego.
Cezarea Filipowa znajduje się w północnej części
Palestyny, na południow ym stoku góry Hermon (2814
m n.p.m), w pobliżu źródeł rzeki Jordan. Obecnie Góra
Hermon stanowi północną granicę Izraela. Jako osiedle
ludzkie znane było od III wieku p.n.e. jako Paneas. Był
tam ośrodek kultu bożka „Pana” , bożka grot, gajów
i ustroni. Osiedle to około 20 roku p.n.e. wraz z całym
regionem zostało darowane przez cesarza rzymskiego
Augusta Herodowi W ielkiemu (żył w latach 73-4 p.n.e.),
który też w roku 37 został mianowany przez Rzym kró
lem Judei. Król Herod Wielki przez wdzięczność dla
cesarza Augusta wzniósł w pobliżu groty ze źródłami
świątynię ku jego czci. Po śmierci króla Heroda W iel
kiego (4 r. p.n.e.) osiedle przypadło jego synowi Fili
powi, który obrał Paneas za stolicę swojej tetrarchii.
Filip rozbudował osiedle w miasto i dla podkreślenia
swej lojalności wobec Rzymu i wdzięczności wobec
cesarza, przem ienił nazwę Paneas na Cezerea. Jak już
wspomniałem, dla odróżnienia stolicy tetrarchii Filipo
wej od Cezarei Nadmorskiej nazwano ją Cezareą Filipową. Pod tą nazwą znają ją Ewangelie (Mt 16,13; Mk 8,
25). Po śmierci Filipa (zmarłego 34 r. n.e.) Cezarea Fili
powa przypadła jego synowi Agryppie I, a po nim —
Agryppie II, który jeszcze raz zm ienił nazwę m iejsco
wości na Neronias, z tych samychh pobudek, co jego
dziadek, a więc na cześć nowego cesarza rzymskiego
Nerona. Jednak oficjalna nazwa brzmiała Cezarea Fili
powa, a popularnie utrzymała się nazwa Paneas —
Panias lub Banias. Talm ud nazywa to miasto Kisarion
(„mała Cezarea” ). Krzyżowcy w czasie swych wypraw
zlatynizowali nazwę Banias na Balinas. Obecnie na
mapie Izraela m iejscowość ta nosi nazwę Banias, ale są
też wypisane nazwy Panias i Cezarea Filipowa.
Banias czyli Cezarea Filipowa znana jest w świecie
chrześcijańskim przede wszystkim dzięki złożonemu
tam wyznaniu wiary w mesjańską godność Jezusa
Chrystusa przez Apostoła Piotra.
Trzeba tu wspom nieć jeszcze jedno miasteczko poło
żone w Galilei nad północnym brzegiem jeziora Gene
zaret Betsaide, zbudowane przez tetrarchę Filipa, syna
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króla Heroda Wielkiego, nazwane Julią na cześć córki ce
sarza rzymskiego Augusta. Dowiadujemy się o tym od histo
ryka żydowskiego Józefa Flawiusza (urodził się w 37 r.
po Chrystusie w Jerozolimie, zakończył życie w Rzymie
w pierwszym dziesiątku i I wieku), który pisze: Filip rów
nież zbudował miasto Paneas u źródeł Jordanu, nazy
wając je Cazereą. Podniósł także do rzędu miasta wieś
Betsaidę, leżącą nad jeziorem Genezaret, sprowadza
jąc wielką liczbę mieszkańców i przydając jej znacze
nia, i nadał jej nazwę od im ienia córki Cezara, Julii
(Julias). (Józef Flawiusz, Dawne Dzieje Izraela — A ntiquitates Judaicae”, Księgarnia św. Wojciecha, MCML
XII, s. 837). Z miasta Betsaidy pochodzili apostołowie:
Piotr i jego brat Andrzej. Jezus po uzdrowieniu w tym
miasteczku ślepego, udał się z Apostołami w kierunku
północnym Palestyny i w ten sposób oddaliłsię od oko
lic zamieszkałych przez Żydów. Przyszedł do miasta
zwanego Cezareą Filipową. W tej miejscowości, właś
ciwie pogańskiej, Jezus i Jego uczniowie nie byli nie
pokojeni przez tłumy, które ciągle o coś prosiły, ani też
nie odczuwali intryg faryzeuszów i różnych polityków;
była więc dla nich jakby chwila wytchnienia i wewnętrz
nego skupienia.
Uczniowie najlepiej świadczyli o działalności Jezusa,
gdyż całym sercem oddani byli swemu Mistrzowi i mieli
pełną wiarę w Jego posłannictwo. Tłum y zaś, które za
zwyczaj otaczały Jezusa, nie miały tych cech; szukały
w Nim jedynie cudotw órcy, który uzdrawiał chorych,
wskrzeszał umarłych lub rozmnażał chleb. Jezus starał
się o ukształtowanie charakterów bliskich Mu uczniów
z myślą o ich przyszłych zadaniach. Po półtorarocznej
działalności, Jezus mógł już z nimi rozmawiać w spra
wie, która była niezwykle delikatna dla Niego, a najbar
dziej niejasna dla uczniów, mianowicie o swoim
mesjanizmie.
Czy ten ukochany przez Apostołów Mistrz, ten nie
zwykły cudotwórca, ten kaznodzieja tak do głębi duszy
trafiający, jest naprawdę owym Mesjaszem zapowie
dzianym od wieków Izraelowi, czy też tylko prorokiem
obdarzonym przez Boga niezwykłymi darami?
Na pewno uczniowie Jezusa zadawali sobie to pyta
nie i jeżeli nawet, opierając się na najgłębszym
przekonaniu, odpowiadali na nie pozytywnie, to
znaczy przyznawali, że Jezus jest Mesjaszem —
Synem Bożym, sami nie śmieli Go o to zapytać,
a i sam Jezus nie dopuszczał do tego, by przekona
niu swemu dali publiczny wyraz. Dlaczego tak
się działo?
Była to dla uczniów rzecz niezrozumiała, ale przy
znawali, że ich Mistrz musi wiedzieć daleko więcej niż
oni, a wierząc w Niego zostawiali Mu ostatnie słowo,
spodziewając się, że we właściwym czasie wyjaśni im
wszystko. Jezus uznał, że czas ten nadszedł właśnie
teraz.
Stałe, od dłuższego już czasu przebywanie uczniów
z Mistrzem otw orzyło im oczy na wiele rzeczy. Z drugiej
strony, w tej pogańskiej ziemi nie było obawy wybuchu
jakichś zamieszek o charakterze nacjonalistycznym,
nawet wówczas, gdy uczniowie przekonają się o mesjanicznej godności Jezusa i bądą o tym mówili między
sobą bez żadnych ograniczeń. Pewne jest, że w tych
dniach spokojnego odosobnienia Jezus przygotował

ich duchowo do przyjęcia tej tajem nicy, usuwając z ich
umysłów wiele błędnych pojęć m esjaniczno-politycznych, które łączyły się z ideą przyszłego Mesjasza.
Wreszcie, jak zawsze w momentach wyjątkow ych d o ty
czących Jego posłannitwa, Jezus odosabniał się, by
m odlić się w samotności (por. Łk 9, 18). Właśnie tu,
w Cezarei Filipowej, w pewnej chw ili Jezus zapytał
uczniów: „Za kogo mnie ludzie uważają?” (Mk 8, 27).
W odpowiedzi usłyszał „Słyszałem, jak mówiono, że Ty
jesteś Janem Chrzcicielem. Inny odpowiedział: Mówią
że jesteś Eliaszem! Ktoś znowu dodał: Powiadają, że
jesteś Jeremiaszem! A wreszcie przytoczono opinię,
niesprecyzowaną bliżej, która głosiła, że Jezus jest jed
nym z dawnych proroków, który pojaw ił się powtórnie.
Różne więc były zdania na ten temat, ale Jezus nie
przypisywał im żadnego znaczenia, nie raczył nawet
zająć się nimi. Pytanie Jezusa na temat opinii postron
nych było tylko przygotowaniem do zdobycia ważniej
szej opinii, a mianowicie opinii samych uczniów. Dla
tego Jezus, wysłuchawszy tego typu odpowiedzi,
zapytał Apostołów: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”
(Mk 8, 29).
Uczniowie musieli być zaskoczeni pytaniem; prze
jęło ich do głębi. Spostrzegli bowiem, że Jezus wkracza
na teren dotychczas przez Niego pilnieom ijany. Po tym
pytaniu zaległo zapewne głębokie milczenie. Ucznio
wie milczeli nie dlatego, że czuli się niepewni, ale
z powodu przenikającej ich radości. Po krótkiej chw ili
opinia wszystkich uczniów została wyrażona w słowach
Apostoła Szymona: „Ty jesteś C hrystus” (Mk 8, 29).
W języku greckim (w którym przechowałsię tekst Ewange
lii) Chrystus znaczy to samo, co po hebrajsku: Mesjasz.
Zatem w Nowym Testamencie ty tu ł Mesjasz występuje
wyłącznie w greckim brzmieniu Chrystus i przypisuje
się tylko Jezusowi z Nazaretu. To określenie stało się
w czasach apostolskich wyłącznie oznaką godności
Jezusa. Wpatrzone w Jezusa twarze Apostołów w yra
żały całkowitą aprobatę Szymonowego wyznania i ci
che zadowolenie. Jezus zaś, zwracając się do Szymo
na, rzekł: „Błogosław iony jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem nie objaw iły ci tego ciało i krew (tzn. nie
doszedłeś do poznania tej prawdy na drodze tylko
naturalnego rozumowania), lecz O jciec mój, który jest
w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli
Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będziezwiązane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią
zane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby niko
mu nie mówili, że On jest Mesjaszem” (Mt 16, 17-20).
Apostoł Szymon pierwszy oficjalnie nazwał Jezusa
Mesjaszem, a więc prawdziwym Synem Bożym. Za tę
wypowiedź Szymon usłyszał od Jezusa pochwałę „B ło 
gosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony...” .
Jezus, nazywając Szymona błogosławionym , chciał
niejako podkreślić treść tego wyznania. Przy czym
wyraźnie zaznaczył, że wyznanie Szymona było łaską,
a więc wyrazem specjalnej ingerencji Ojca Niebieskiego,
a nie owocem ludzkiego rozumowania. Zw rot bowiem
ciało i krew oznacza tu człowieka z całą jego
słabością ludzkiej natury. Objawienie to (niezasłu
żone ze strony Szymona) było znakiem inicjatyw y
samego Boga, który dał mu poznać pewien fragm ent
tajem nicy swego życia.
Jezus, po wyznaniu w iary złożonym przez Szymona,
nie tylko pochw alił go ale i zm ienił mu imię Ty jesteś
Piotr. Greckie Petros — Piotr, pochodzi od greckiego
rzeczownika petra — skała] podobnie aramejskie Kefas
od kefa, co znaczy opoka, skała.
Zmiana imienia jest znana również z innych tekstów
Pisma Świętego, np. z Księgi Rodzaju. Zmiana im ie

nia miała zawsze znaczenie symboliczne. Wyrażała
zależność tego, który imię otrzymywał, od tego —
który je nadawał. Ze wzmianek w Piśmie Świętym
można wnosić, że poza kilkoma przypadkami o cha
rakterze czysto świeckim, prawie zawsze zmiana
imienia wiązała się że szczególną zbawczą misją Bożą.
I tak było ze zmianą imienia Szymona na Piotra.
Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że rzeczowniki: skała
i opoka, były starym i ulubionym symbolem wyrażają
cym siłę i trwałość Boga, a więc Jego niezm ienność;
człowiek, który zaufał Bogu, mógł w pełni polegać na
Nim, jak na skale. Z biegiem czasu rzeczownik skała
(hebrajskie: sur) stał się synonimem Boga (por. Pwt 32,
4). A więc skała jest poetyckim synonimem imienia
Boga, obrazującym niewzruszoność i pewność nadziei
pokładanej w Bogu. Zatem rzeczowniki skała i opoka
występujące w Piśmie Świętym często są używane jako
przenośnie i mają na celu wykazanie wszechmocy
Bożej.
Takich tekstów w Piśmie Świętym Starego Testa
mentu jest dużo. W Nowym Testamencie skałą słu
żącą za fundam ent wiary chrześcijan jest Jezus
Chrystus, pouczają o tym Apostołowie. Apostoł Pa
weł mówi: „Jak jest napisane: Oto kładę na Syjo
nie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto
wierzy w Niego (w Jezusa Chrystusa) nie będzie za
w stydzony” (Rz 9, 33). To samo mówi Apostoł Piotr:
„To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy
w Niego (w Jezusa Chrystusa), na pewno nie zostanie
zawiedziony” (I P 2, 6).
A postoł Paweł, wspominając wędrówkę Izraelitów po
pustyni, stwierdza, że „wszyscy spożywali ten sam
pokarm duchow y i pili tem sam duchowy napój. Pili zaś
z towarzyszącej im duchow ej skały, a skałą tą b ył C hry
stus" (I Kor 10, 4). Wyznanie wiary Piotra przekazane
przez Mt 16,16 i paralelne J 6, 68 oraz przez ślepego od
urodzenia J 9, 15 nn 33-33 pokazują, że wiara rodzi się
ze spotkania z Jezusem Chrystusem.
W idzimy więc, że Pismo Święte określa niewzruszo
ność Boga jako skałę, opokę. Czyż taką samą niewzru
szoność możemy przypisać Piotrowi, jaką Pismo
Święte przypisuje Bogu oraz Jego Synowi Jezusowi
Chrystusowi? Przenigdy. Zatem Piotr nie jest skałą
w ścisłym znaczeniu tego słowa, ponieważ jak każdy
człowiek uległ prawu śmierci, a Bóg jest wiecznie istnie
jący, wiecznie żywy i wiecznie działający. Wyznanie zaś
wiary w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza złożone przez
Apostoła Piotra jest tą skałą—opoką, na której Jezus
będzie budował swój K ościółi budujego przez wieki na
tych którzy w Niego wierzą, zatem również na nas,
chrześcijanach XXI wieku, uznających godność mes
jańską Jezusa Chrystusajest budowany Kościół — jako
społeczność ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Tak
też rozum iał to wyznanie wiary złożone przez Apostoła
Piotra św. Augustyn (354-430), biskup miasta afrykań
skiego Hippony, który w kazaniu wygłoszonym w 412
roku w Hipponie powiedział: „To wiara zasłużyła na tę
pochwałę, nie człowiek. Kimże bowiem jest człowiek
sam w sobie, jeśli nie tym, co mówi psalm: „Każdy czło
wiek jest kłamcą” (Ps 116, 11).
Taką samą interepretację odnośnie do złożonego
przez Apostoła Piotra wyznania wiary w Chrystusa
przyjm ują Kościoły: Prawosławne, Protestanckie i Sta
rokatolickie, a wśród nich i Kościół Polskokatolicki.
Jezus mówi: „na tej skale zbuduję Kościół mój i bramy
piekielnie nie przemogą go. A więc: Jezus będzie działał
osobiście. On będzie budował na skale tj. wierze, którą

cd. na str. 16

na Sylwestra w komorze Wa
żyn.
Kopalnia Wieliczka, powstała
ok. 1290 r., ale jest sławniejsza. Już
przed wojną zaczęto przystoso
wywać stare wyrobiska na potrze
by turystyki. Jest na liście świato
wego dziedzictwa UNESCO. W se
zonie tłum y, na obejrzenie wszyst
kiego czasu jest bardzo mało, tym
bardziej, że właśnie oddano po
remoncie wschodnią część XVIII-wiecznej kom ory Michałowice,
jednej z dwudziestu, które można
zwiedzać. Prace zabezpieczające
trw ały sześć lat i kosztowały 4,6
min zł., drugie tyle potrzeba na
dokończenie remontu. Osobliwoś
cią kom ory są olbrzym ie ruszto
wania podtrzym ujące strop —
arcydzieło sztuki ciesielskiej. Na
początku tego roku do trasy tu ry
stycznej włączono też podziemne
muzeum górnicze. W programie
m.in. zejście po 378 stopniach na
głębokość 64 m. Niedługo będzie
można przepłynąć łódką wielickie
jeziorko, a już teraz możemy pójść
na koncert w tutejszej kaplicy lub
na Sylwestra.

Ani w Bochni, ani w Wieliczce
nie wydobywa się już soli,
ale przewodnicy radzą
głęboko oddychać, bo tutejsze
powietrze ma dobroczynny
wpływ na zdrowie.
Kopalnie soli to stare wyrobiska,
solne komory, stare kieraty, solan
kowe kubły, koła czerpakowe.
Półmrok, temperatura zawsze oko
ło 14 st. C i odwieczne niemal
nawyki — do dziś bocheńscy
przewodnicy (w większości dawni
górnicy) pozdrawiają się słowami:
„Szczęść Boże!” .
Szczególnym zaufaniem górnicy
darzyli zawsze swoją patronkę —
św. Katarzynę. I w Wieliczce,
i w Bochni najpiękniejsza jest kap
lica poświęcona tej węgierskiej
królewnie. To dzięki niej w Polsce
zaczęto wydobywać sól.
Jednak kopalnie soli mają także
innych opiekunów. W ystarczy w yj
rzeć znienacka przez bocheńskie
okno, żeby zobaczyć krasnoludki,
albo zapatrzyć się w wody w ielic
kiego jeziorka, by usłyszeć ich
śmiech (mają tam nawet swoją
grotę). A przy odrobinie szczęścia
można spotkać ich królowę Sol
ną Panią lub Skarbka, strażni
ka ukrytych tam drogocenności.

Prace przy trasach turystycz
nych w obydwu kopalniach trwają
bez ustanku. Być może pewnego
dnia zostaniemy zaproszeni na
podziemny koncert, bal, ślub czy
sym pozjum albo na kurację
w bocheńskim uzdrowisku lub
podziemnym ośrodku rehabilitc y jn o -le c zn iczym
w W ie licz
ce...
Kopalnia Soli w Bochni powstała
w 1248 r. Trasa turystyczna ma
dopiero dziesięć lat. W sezonie
można spędzić nawet całą noc
w podziemnym uzdrowisku w ol
brzymiej komorze Ważyn lub bar
dziej kameralnej — komorze Kołdras. W ybierzmy Bochnię, jeśli
jedziem y do kopalni z dziećmi.
Można tam wszystkiego dotykać,
nawet polizać ściany, a zwiedzanie
trwa krócej. W programie m.in.
zjazd szybem Sutoris na głębokość
223 m. Można zagrać w koszy
kówkę, wybrać się na Pasterkę lub

Komora Michałowice
znów otwarta
Leży ona na głębokości 110 m,
a jej wysokość sięga 36 m. Naj
większą osobliwością kom ory są
monumentalne drewniane ruszto
wania podpierające strop.
Ręczne kruszenie bryły soli zie
lonej zalegającej między I i II
poziomem w ielickiej kopalni roz
poczęto na początku XVIII w. K il
kadziesiąt lat prac w tym rejonie
spowodowało powstanie pod zie
mią wolnej przestrzeni o objętości
23 tys. metrów sześciennych. Po
wyeksploatowaniu surowca w ko
morze zostaje coś na kształt solnej
skorupy przylegającej do skały,
która, choć mocna, stwarza nie
bezpieczeństwo zawalenia. Zwie
dzający komorę mają wrażenie, że
głównie wypełniają ją poukładane
w różnych konfiguracjach drew
niane belki. Rzeczywiście — drew
no pierwotnie było jedynym mate
riałem wykorzystywanym do wzmac-

min z ł— tyle wynoszą dotacje z bud
żetu państwa... Wrażenia tu ry 
stów m ogłyby być wspanialsze,
gdyby realizowano plany kon
serwacji zabytkowych wyrobisk —
łącznie jest ich 252. Następ
nym pomieszczeniem, które zo
stanie włączone w obręb tra 
sy turystycznej będzie Dworzec
G ołuchow skiego. Te kom ory,
które nie nadają się do udo
stępnienia, zasypuje się pia
skiem.
Wystrój i wyposażenie kom ór są
ciągle unowocześniane. W dwóch
z nich dzięki zainstalowanym prze
kaźnikom można rozmawiać przez
telefony komórkowe. Ozdobność
wnętrz podkreślają nowe żyran
dole. W kopalni organizowane są
bankiety, konferencje, w listopa
dzie 2003 roku kręcono tu zdjęcia
do „H am leta” w reżyserii Łukasza
Barczyka.
Kopalnię można zwiedzać co
dziennie w godzinach od 8.-16.
niania ścian i podtrzymywania
sklepienia. Współcześnie prace
konserwatorskie polegają nie tylko
na wzmacnianiu drewnianej kons
trukcji, która staje się interesują
cym, olbrzymim elementem deko
racyjnym, ale także na instalowa
niu wspierających skorupę kotew
stalowych i ze szkła epoksydo
wego. W komorze Michałowice
prace restauratorskie trwają —
zwiedzający na razie będą mogli
jedynie stanąć u podnóża ciesiel
skiego arcydzieła, jakim jest za
bytkowe rusztowanie. Chodzenie
po schodach między drewniany
mi kolumnami na razie nie bę
dzie możliwe. By sala w ygląda
ła tak jak kiedyś, konieczna
jest dalsza renowacja zabytkowe
go wystroju — m.in. wkom ponowa
nych na trzech piętrach galery
jek. W przyszłości w komorze
organizowane będą imprezy oko
licznościowe. W dolnej części sa
li znajduje się podium dla or
kiestry. Miejsce odwiedzać będą*
mogli niepełnosprawni.
Rocznie w Kopalni Soli w Wie
liczce wykonuje się prace stabili
zujące górotw ór kosztujące ok. 40
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Św. KlflGa,
czyil skąd się wzięta w Poiscc sól
Kiedy węgierska królewna wyjeżdżała
do Polski na ślub z Bolesławem Wsty
dliwym, wrzuciła rodowy pierścień do
kopalni soli w siedmiogrodzkim mie
ście Maramarosz (dziś w Rumunii). Za
mknięty w krysztale soli odnalazł się
w ogrodzie bocheńskiego szewca. Tak
powstała kopalnia soli w Bochni.
Pierwszy jej szyb nazwano Sutoris
(łac. sutor — szewc).
Bochnianie dopowiadają dalszy ciąg le
gendy. Kinga chciała odkupić od szew
ca dom, ale nie mógł go sprzedać, bo
nie sprzedaje się majątku odziedziczo
nego po ojcu. Ziemię żona Bolesława
Wstydliwego dostała więc w prezencie.
Zrewanżowała się pierścieniem z nie
bieskim oczkiem. Szewc miał sześć
córek, kazał więc przetopić pierścień,
dodać do niego złota, podzielić oczko
na sześć kawałków i zrobić sześć iden
tycznych pierścionków. Podobno nie
które bochnianki do dziś noszą pier
ścionki z błękitnym oczkiem otrzymane
od matki, która z kolei dostała je od
swojej matki i tak dalej... Miłośnicy le
gendy utrzymują, że są to pierścionki
odziedziczone po córkach szewca.
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i zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania.
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Byłem w Cezarei Filipowej
cd. ze str. 13
wyznał Piotr. Jezus zbuduje swój Kościół. Czas przy
szły (zbuduję) wskazuje, że jeszcze Jezus tego nie
uczynił i nie uczynił zaraz po wydarzeniu pod Cezareą
Filipową. Najpierw musi nastąpić odkupienie. Piotr jako
Apostoł, a nie jako prywatna osoba, której na imię było
Szymon, od teraz Piotr, on wyznawca godności Jezusa,
jego wyznanie stanowić będzie trw ały fundament, na
którym Jezus zbuduje swój Kościół. Przez wiarę zatem
Piotr będzie protoplastą nowego ludu Bożego, nowego
Izraela, podobnie jak Abraham był protoplastą starego
Izraela. Wyraz Kościół(ekklesja) pojawia się w Ewangelii
św. Mateusza jeszcze raz, a m ianowicie w rozdziale 18,
17. W tych dwóch przypadkach oznacza wspólnotę
mesjańską Nowego Przymierza. Ten właśnie termin,
którym Jezus określił zakładaną przez siebie w spól
notę, jak również kryjąca się w nim idea, były znane
w czasach Chrystusa z tekstów Starego Testamentu jako
Lud Boży. Określano nim już to wspólnotę zdążającą do
Ziemi Obiecanej, a po zawarciu przymierza na Synaju,
jako Lud Boży zebrany w przybytku na liturgiczną
służbę Bożą i wreszcie Izraela czasów mesjańskich.
Jezus tę swoją wspólnotę określa mianem Kościół mój.
To nowe określenie ma wyraźnie znamiona chrystologi
czne i akcentuje centralną funkcję Jezusa w dziele zba
wienia rodzaju ludzkiego. Kościół zbudowany na wie
rze, którą wyznał Apostoł, nie ulegnie przemocy zła.
„Tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokol
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt
16,19). Ta przenośnia opiera się na porównaniu króle
stwa niebieskiego do domu, do którego może wejść
tylko ten, kto ma klucze od drzwi wejściowych. Klucze
są symbolem władzy i odpowiedzialności. Powierzenie
kluczy Piotrowi jest znakiem jego władzy w Kościele.
Liczba mnoga „klucze” zdaje się podkreślać pełnię wła
dzy, władzy faktycznie wykonywanej. Zatem Piotr nie
będzie zwykłym portierem czy stróżem, ale pow ierni
kiem Jezusa, tzn. człowiekiem przyjaznym i zaufanym.
Nie będzie on założycielem Kościoła ani jego najwyż
szym zwierzchnikiem , ale będzie bezpośrednio odpo
wiedzialny za udostępnianie lub nieudostępnianie
Ludowi Bożemu królestwa niebieskiego.
„Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikom u nie
mówili, że On jest Mesjaszem” (Mt 16, 20). Jezus zaka
zał uczniom swoim rozgłaszać prawdę o Jego mesjań
skiej godności. Zakaz ten nie pojawia się tu po raz
pierwszy, gdyż pojaw ił się już wcześniej. Jezus, po
uzdrowieniu trędowatego, powiedział: „Bacz, abyś
nikomu nie m ów ił (kto cię uzdrowił), ale idź, pokaż się
kapłanowi i złóż ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świa
dectwo dla nich” (Mt 8, 4). Podobnie Jezus nakazał
milczenie dwóm ślepym po ich uzdrowieniu oraz po
uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką i uzdrowieniu
wielu innych chorych, przykazując im, aby Go nie
ujawniali jako Mesjasza. Jezus dlatego tak czy
nił, ponieważ nie chciał dać żadnej okazji do agi
tacji polityczno-m esjańskich, wiedząc, że prosty
lud i jego przywódcy mają zawężone, ziemskie po
jęcie Mesjasza, gdyż odrzucają ideę Jego cierpie
nia.
Bezpośrednio po wyznaniu wiary złożonym przez
Piotra, Jezus po raz pierwszy zapowiedział swoją mękę,

śmierć i zmartwychwstanie, o czym wyraźnie czytamy
w Ewangelii. Piotr nie zrozumiał posłannictwa Je
zusa (Jego cierpień i śmierci), dlatego wziął Jezu
sa na bok i zaczął Go upominać, mówiąc: „Niech Cię
Bóg broni, na pewno Cię to nie spotka” (Mt 16, 22).
Jezus zaś, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: „Odejdź ode
mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie masz na
uwadze spraw Bożych, lecz sprawy Ludzkie” (Mt 16,
22-23). Piotr pragnął odwieść Chrystusa od Jego krzy
ża.
Jezus, po wyznaniu wiary przez Piotra, zapowiedział
istotny cel swojego posłannictwa, a mianowicie Mękę,
Śmierć i Zmartwychwstanie. Powoli więc odsłaniał
ukryte zbawcze zamiary Boże. Według wypowiedzi
Ewangelistów, nie męka sama w sobie, ale towarzy
sząca jej dobrowolna ofiara z życia, miała znacze
nie zbawcze.
Zaskakujące w najwyższym stopniu dla Apostołów
sprostowanie pojęć m esjanistycznych dokonane przez
Jezusa — wprowadziło ich w stan przygnębienia.
Lekarstwem zaś na ten stan ducha Apostołów stało się
Przemienienie Pańskie na Górze Tabor w Galilei, które
nastąpiło po rozmowie Jezusa z Apostołami w Cezarei
Filipowej. A nastąpiło ono po sześciu dniach, gdyż
drogę tę można było przebyć bez trudu — pieszo,
w ciągu sześciu dni, o których jest mowa w Ewange
lii: „A po sześciu dniach Jezus wziął Piotra i Ja
kuba i jego brata Jana, i w prow adził ich na wysoką
górę, osobno, i przem ienił się przed nimi. Jego
obicze zajaśniało jak słońce, a Jego szaty stały
się białe jak światło... A gdy schodzili z góry
przykazał im Jezus, mówiąc: «Nikomu nie mówcie
o widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wzbudzony
z m artwych" (Mt 17, 1).

Ks. Stanisław Muchewicz

