
"Nabierzcie Ducha i  podnieście głowy,
bo zbliża się wasze odkupienie."

Drodzy Czytelnicy,

Z  okazji Świąt Wielkiej Nocy chcielibyśmy Wam życzyć dobrego życia. Nowego życia.
Życia ze świadomością, że Bóg dał nam życie wieczne, a  to życie jest w  Jego Synu. Niech
zmartwychwstały Chrystus zawsze króluje w  Waszych sercach i  obdarza Was potrzebny-
mi łaskami. Niech Was błogosławi, strzeże i  obdarza pokojem. Niech poprowadzi Was
swoją drogą ku szczęściu wiecznemu.
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Ogrodnik
Eitan wstał jeszcze przed świtem. Po

nieprzespanej nocy zrezygnował nawet
z  posiłku. Coś nie dawało mu spokoju
i  wiedział, że na pewno nie będzie mógł
porządnie wykonywać swoich obowiąz-
ków, dopóki nie odkryje co jest nie tak.
Nie wiedział jednak co ze sobą zrobić,
więc jak co dnia udał się do ogrodu.

Po całym dniu odpoczynku w  Szabat
wreszcie będzie mógł zająć się pracą. Tego
mu było trzeba. Czuł promienie wscho-
dzącego słońca na nie młodych już ple-
cach, drobne kamyczki zmieszane z  ziemią
wbijały mu się w  kolana, kiedy klęczał, za-
sadzając nową, wonną kępkę dyptamu.
Wstał i  oczyszczając ręce z  ziemi popatrzył
w  dal. Jego rozkojarzony wzrok padł na
dojrzewające drzewko figowca. Tak, zde-
cydowanie należało je porządnie podlać.
Nie wyda przecież owoców, kiedy ziemia
będzie choć trochę wyschnięta. Eitan
strzepnął ziemię z  tuniki i  ruszył w  dół pa-
górka, do strumienia, po wodę. Mijając ko-
lejne rośliny notował w  głowie, co jeszcze
trzeba wokół nich zrobić. Napełnił drew-
niane wiadro zimną wodą i  zaczął z  po-
wrotem wspinać się na górę. Jego myśli
były teraz skupione na figowcu. Rozważał
tajemnicze powstawanie jego owoców,
którego nigdy nie zwiastowały kwiaty. Mi-
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wreszcie będzie mógł zająć się pracą. Tego
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w  dal. Jego rozkojarzony wzrok padł na
dojrzewające drzewko figowca. Tak, zde-
cydowanie należało je porządnie podlać.
Nie wyda przecież owoców, kiedy ziemia
będzie choć trochę wyschnięta. Eitan
strzepnął ziemię z  tuniki i  ruszył w  dół pa-
górka, do strumienia, po wodę. Mijając ko-
lejne rośliny notował w  głowie, co jeszcze
trzeba wokół nich zrobić. Napełnił drew-
niane wiadro zimną wodą i  zaczął z  po-
wrotem wspinać się na górę. Jego myśli
były teraz skupione na figowcu. Rozważał
tajemnicze powstawanie jego owoców,
którego nigdy nie zwiastowały kwiaty. Mi-

mo to jako doświadczony ogrodnik wie-
dział, że kiedyś i  na nie przyjdzie pora. Że
zbierze jego owoce i  będą soczyste, dojrza-
łe i  że będą cieszyły wielu w  swoim czasie.
Był o  tym przekonany i  dlatego cierpliwie
wnosił wodę aż na samą górę, żeby podlać
drzewko, w  którym pokładał tak wiele na-
dziei.

Chwilę potem jego myśli zajmowała
przyczyna porannych niepokojów. Wie-
czorem w  dzień przed Szabatem ciemności
ogarnęły ziemię. Tej nocy stało się coś
ważnego. Nie miał co do tego wątpliwości,
tak samo jak nie miał ich co do owocowa-
nia figowca. Wciąż jednak nie rozumiał, co
tak bardzo poruszyło jego serce. Analizo-
wał więc następne wypadki. Był pogrzeb.
W  ogrodzie. No właśnie, obiecał Józefowi
zasiać tam rozmaryn. Sprawdził czy
w  swojej przepastnej torbie ma nasiona,
które niedawno zakupił i  ruszył w  stronę
dawnego kamieniołomu, gdzie teraz byli
chowani zmarli. Było to dobre miejsce, bo
wgłębienia po wykopaliskach stwarzały
komory - w  jednej leżało ciało, a  w  drugiej
spotykała się rodzina i  bliscy, aby modlić
się za zmarłego. Z  daleka zobaczył płaczą-
cą niewiastę, na której twarzy odbijała się
niezwykła światłość padająca z  wnętrza
groty skalnej . Zaintrygowany Eitan przy-
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spieszył nieco kroku i  wszedł między
drzewka oliwkowe, które go oddzielały od
grobu. Kiedy już prawie wychodził z  gąsz-
czu drzew usłyszał, że kobieta z  kimś roz-
mawia. Usłyszał tkliwy głos “Czemu pła-
czesz?” Zatrzymał się i  postanowił zostać
w  ukryciu. Teraz mówiła ona: “Zabrano
Pana mego i  nie wiem, gdzie Go położo-
no.” Potem zaniosła się płaczem. Kiedy
udało jej się opanować drżenie głosu po-
wiedziała: ”Panie, jeśli ty Go przeniosłeś,
powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a  ja Go
wezmę”. Ogrodnik przez liście pró-
bował dojrzeć postać, którą
niewiasta z  nim pomyliła,
w  końcu to on był tu
ogrodnikiem.

Dobry głos nazwał niewiastę po imie-
niu. A  ona ocierając łzy zrozumiała i  za-
wołała: “Rabbuni!” A  wtedy nieopisana ra-
dość i  ulga zalała serce ogrodnika. On, sta-
ry Eitan - stały, mocny, niewzruszony - za-
płakał. A  jego płacz był uwalniający.
I  rozpoznał, że Pan go uwolnił od trosk.
I  płakał teraz płaczem szczęśliwym.

zapałka

Po raz pierwszy Józef z  Arymatei usły-
szał o  Galilejczyku, kiedy całe miasto mó-
wiło o  wypędzeniu handlarzy bydłem ze
Świątyni. Podobno powywracał ich stoiska
krzycząc, że bezczeszczą święte miejsce
swoim brudem i  jazgotem. „Śmiały czło-
wiek - pomyślał - ale zaraz zamkną go do
więzienia i  nie na wiele przyda się jego od-
waga. Nikt nie pomyśli, że być może miał
rację…”

Potem kilkukrotnie był w  grupie fary-
zeuszy pytających go o  to, czyją żoną bę-
dzie w  raju kobieta, która wyszła za mąż
ponownie po śmierci męża, o  bóstwo Me-
sjasza, wreszcie o  podatki. Jezus odpowia-
dał spokojnie i  trafnie, tak, że musieli
przyznać mu rację. Miał dla niego coraz
więcej podziwu. Postanowił nawet, że na-
stępnego dnia dołączy do grona jego
uczniów.

Było to w  drugi dzień Paschy. Przed
świtem Jezus z  Nazaretu został pojmany
i  przyprowadzony przed Wysoką Radę.
Józef, jako członek Sanhedrynu, był
świadkiem nieudolnych prób oskarżania
go. Galilejczyk cały czas był nieporuszony,
biła od niego dziwna siła i  godność, niepa-
sująca do kogoś oskarżanego przed sądem.
W  końcu Kajfasz znalazł jakiś powód, żeby
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go skazać. Wstrzą-
snęło to Arymatej-

czykiem. Całkiem nie-
winny człowiek ma być

ukrzyżowany! Czyżby faryze-
usze byli aż tak okrutni, nie liczący

się z  żadnymi wartościami, zakłamani
i  fałszywi?! I  on należał do ich grona... Ale
nie zaprotestował. Nic by to nie dało,
przecież wszyscy wiedzieli, że ten człowiek
nie popełnił żadnej zbrodni... A  może mi-
mo wszystko należało wyrazić sprzeciw,
niezależnie od skutków?

Teraz pójdą z  nim do Piłata, tylko on
może wydawać wyroki śmierci. Na pewno
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ugnie się pod ich presją. Wyznaczy legion
do pilnowania egzekucji. Zacznie się męka
niewinnego. Nie chciał patrzeć na to
okrutne widowisko. Krążył bez celu po
ulicach Jerozolimy, próbując zrozumieć,
dlaczego to się stało. Czemu musi wstydzić
się za własne naród? I  kim był ten nie-
zwykły człowiek? Sugerował, że jest sy-
nem Boga... A  może nie o  to mu chodziło?

W  końcu wrócił do domu, żeby modlić
się i  czytać pisma proroków. Wszystkie
przepowiednie pasowały do Jezusa z  Na-
zaretu. Pełen wzruszenia wertował księgi.
"Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, na-
wet nie otworzył ust swoich. Jak baranek
na rzeź prowadzony, jak owca niema wo-
bec strzygących ją ", "policzony został po-

między przestępców"...
Zapłakał. Oto właśnie umiera na krzy-

żu Mesjasz, syn Boga żywego. Zdradzony
przez własny naród. Zamknął się w  swo-
im pokoju i  zaczął się żarliwie modlić.

Pod wieczór wyszedł na ulice miasta.
Był smutny, ale spokojny. Pewny tego, co
zamierzał zrobić. Skręcił do insuli Poncju-
sza Piłata. Zapytał, czy mógłby się spotkać
z  namiestnikiem. Poprosił go o  ciało Jezu-
sa. Kupił płótno i  z  szacunkiem pochował
ciało w  kamiennym grobie. Był smutny,
ale nie zrozpaczony. Niektóre proroctwa
sugerowały, że śmierć Mesjasza to dopiero
początek, nie koniec.

Taki Nikt

Trzynasty – pech?
Co kilka miesięcy w  kalendarzach

zwraca naszą uwagę „piątek trzynastego”.
Pechowy dzień, straszne rzeczy będą się
działy, same nieszczęścia na nas spadną,
najlepiej nie wychodzić z  domu. Niektórzy
od rana tego dnia wyliczają nieszczęścia,
które im się przytrafiły i  te, które przyjść
mogą. Aresztowanie templariuszy 13 paź-
dziernika 1307 roku, nie ma trzynastego
miesiąca, pechowy lot Apollo 13 i  wiele,

wiele innych. Dochodzi do tego, że niektó-
re budynki mają tylko dwanaście pięter,
a  w  samolotach czasami pomija się trzyna-
sty rząd foteli. Czy jednak wszyscy uznaje-
my trzynastkę za liczbę pechową?

Na przykład dlaczego Bóg wybrał dzień
13 na objawienia w  Fatimie? Siostra Łucja,
jedna z  widzących, w  swojej ostatniej
książce odpowiada na to pytanie tak: “Nie
wiem, ale przez całe życie podczas moich

medytacji dużo myślałam nad tym szcze-
gółem i  zadawałam sobie pytanie: jakie
znaczenie mógł mieć wybór dnia 13 na
objawienie? Nie wiedząc jak odpowiedzieć
sobie na to pytanie, pewnego dnia pomy-
ślałam: «Czy wybór 13 nie wiąże się z  ta-
jemnicą Trójcy Przenajświętszej? Jedyny
Bóg w  trzech różnych osobach: Ojca, Syna
i  Ducha Świętego?». Zatrzymałam się dłu-
żej nad tą myślą: Jeden Bóg, Trzy różne
Osoby: Ojciec, Syn i  Duch Święty. Czy to
właśnie znaczenie chciał oddać Bóg? Nie
wiem, ale dla mnie było to jak błysk no-
wego oświecenia”.

Trzynastka jest również symbolem od-
rodzenia, czasami nawet zmartwychwsta-
nia.

Pamiętacie świętego Macieja, nazywa-
nego trzynastym apostołem? Został wy-
brany poprzez losowanie, po samobójczej
śmierci Judasza. Towarzyszył Jezusowi od
jego Chrztu, jako jeden z  wielu uczniów.
Podziwiał Chrystusa, rozgłaszał naukę,
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żej nad tą myślą: Jeden Bóg, Trzy różne
Osoby: Ojciec, Syn i  Duch Święty. Czy to
właśnie znaczenie chciał oddać Bóg? Nie
wiem, ale dla mnie było to jak błysk no-
wego oświecenia”.

Trzynastka jest również symbolem od-
rodzenia, czasami nawet zmartwychwsta-
nia.

Pamiętacie świętego Macieja, nazywa-
nego trzynastym apostołem? Został wy-
brany poprzez losowanie, po samobójczej
śmierci Judasza. Towarzyszył Jezusowi od
jego Chrztu, jako jeden z  wielu uczniów.
Podziwiał Chrystusa, rozgłaszał naukę,

którą usłyszał od swojego Mistrza. Był
świadkiem śmierci krzyżowej, zmartwych-
wstania i  wniebowstąpienia Jezusa. Przy-
padkowo wybrany? Tak, po modlitwie do
Ducha Świętego rzucono losy i  wybrano
właśnie Macieja, który stał się trzynastym,
choć dwunastym żyjącym apostołem.
Pech? Wątpliwe. Dostąpił zaszczytu, o  któ-
rym mógł tylko marzyć. Dawniej wiernie
chodził za Chrystusem, teraz napełniony
Duchem Świętym mógł z  jeszcze większą
radością, ale też z  autorytetem dzięki na-
maszczeniu, głosić nauki Pana.

O  jego dalszym życiu wiemy niewiele,
często są to sprzeczne informacje. Do koń-
ca życia był apostołem głoszącym Dobrą
Nowinę w  wielu ówczesnych państwach.
Według jednego podania zmarł śmiercią
naturalną, według innego – kamienowano
go, a  następnie odcięto mu głowę – stąd
w  ikonografii jego atrybutami są kamień
i  topór.

Święty Maciej uznawany jest za przy-
kład pokory i  wytrwania w  wierze i  posta-
nowieniach. Długo czekał, zanim stał się
apostołem Chrystusa, a  w  oczekiwaniu był
wierny i  gotowy do działania na rzecz te-
go, co wyznawał. Niekoniecznie czuł się
całkiem dowartościowany, ale w  odpo-
wiednim momencie osiągnął to, o  czym
mu się nie śniło. Trwał przy Panu, który
wszystkiego dokonał wtedy, kiedy było to
potrzebne.

Pędzel
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Marie Jezusa
Nie myliły się Wam nigdy?
Chciałabym skupić się w  tym artykule

na dwóch, bo mam wrażenie, że to one
tworzą w  naszych głowach największy
chaos. Marią z  Magdali zwaną Marią Mag-
daleną i  Marią z  Betanii, siostrą Marty i  Ła-
zarza.

Połączenie tych dwóch postaci za-
wdzięczamy Grzegorzowi Wielkiemu, któ-
ry dołączył do nich jeszcze jawnogrzeszni-
cę, która obmywała stopy Jezusa. I  zrobiło
się zamieszanie.

Maria z  Magdali jest wymieniana wśród
kobiet, które szły za Jezusem. Łukasz pisze
o  nich: „Towarzyszyło Mu Dwunastu oraz
kilka kobiet, które uwolnił od złych du-
chów i  chorób: Maria zwana Magdaleną,
z  której wyszło siedem demonów, Joanna,
żona Chuzy, zarządcy Heroda, Zuzanna
oraz wiele innych, które im usługiwały,
dzieląc się swoim majątkiem” (Łk 8, 1 -3).
„Podobnie jak Mateusz i  Marek, Łukasz
opisuje działanie kobiet dwoma czasowni-
kami: idą z  Jezusem (gr. akolouthein)
i  usługują Mu (gr. diakonein) – pisze
w  książce Kobiety biblijne Elżbieta Ada-
miak. – Oba są powtarzającymi się
w  Ewangeliach pojęciami oznaczającymi
bycie uczniem. Wspomniana przez ewan-
gelistów synoptycznych grupa kobiet to
uczennice Jezusa. Łukasz dodaje tu pewien

niuans, który znacząco wpłynął na rozu-
mienie roli kobiet w  powstającym Kościele
– pisze, że kobiety «służyły im pomocą
pieniężną ze swoich zasobów». Zdanie to
sugeruje, że kobiety, o  których mowa, były
bogate, a  forma wspomagania Jezusa
i  Dwunastu – finansowa. Można zdanie to
jednak tłumaczyć tak, że usługiwały we-
dług swoich możliwości, na ile mogły, tzn.
oddając do dyspozycji wszystko, co miały
– swoje umiejętności i  uzdolnienia, nieko-
niecznie majątek”. Takie spojrzenie na rolę
kobiet idących za Jezusem w  jakiś sposób
dowartościowuje je w  naszych oczach. Nie
przypadkiem w  Kościele prawosławnym
Maria nosi tytuł równej apostołom, Apo-
stołki Apostołów. Znamienne, że ilekroć
wymieniane są kobiety idące za Jezusem,
jest wśród nich Maria z  Magdali. I  zawsze
jest wymieniana jako pierwsza, tak jak
Piotr wśród Dwunastu.

Z  trzech wspomnianych imiennie ko-
biet dwie, Maria i  Zuzanna, nie „przynale-
żą” do żadnego mężczyzny. A  przecież wte-
dy kobietę określano jej najbliższym mę-
skim krewnym, jak gdyby chcąc pokazać
kto jest jej „właścicielem”.

Pisząc o  nich, wszyscy ewangeliści
przyznają, że szły za Jezusem od początku,
z  Galilei. Szczególnie podkreśla to Łukasz,
opisując odkrycie pustego grobu: dwaj

mężczyźni w  błyszczących szatach mówią
do nich: „Przypomnijcie sobie, jak wam
powiedział, będąc jeszcze w  Galilei” (Łk
24, 6).

Jan scenę spotkania Marii ze zmar-
twychwstałym Jezusem opisuje znacznie
obszerniej : „W  pierwszym dniu tygodnia,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały
ciemności, przyszła Maria Magdalena do
grobu i  zauważyła kamień odsunięty od
grobowca. Pobiegła więc i  przybyła do
Szymona Piotra oraz do innego ucznia,
którego Jezus miłował i  oznajmiła im:
«Zabrano Pana z  grobu i  nie wiemy, gdzie
Go złożono». (…) Maria zaś stała na ze-
wnątrz grobowca i  płakała. Płacząc po-
chyliła się w  stronę grobu i  zobaczyła, że
tam gdzie spoczywało ciało Jezusa, siedzi
dwóch aniołów w  białych szatach. Jeden
w  miejscu głowy, a  drugi w  miejscu nóg.
Zapytali ją: «Kobieto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im «Zabrano mojego Pana
i  nie wiem gdzie Go złożono». Po tych sło-
wach odwróciła się za siebie i  zobaczyła
stojącego Jezusa, lecz nie widziała, że to
Jezus. A  Jezus także ją zapytał: «Kobieto,
dlaczego płaczesz? Kogo szukasz?». Ona,
sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do
Niego: «Panie, jeśli to ty Go przeniosłeś,
powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, a  ja Go za-
biorę». Wtedy Jezus powiedział do niej
«Mario!». Ona zaś odwróciła się do Niego
i  powiedziała po hebrajsku «Rabbuni!», co
znaczy: Nauczycielu” (J 20, 1 -2; 1 1 -16). Jan
nie podaje z  jakiego powodu Maria przy-
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Marie Jezusa
niuans, który znacząco wpłynął na rozu-
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stołki Apostołów. Znamienne, że ilekroć
wymieniane są kobiety idące za Jezusem,
jest wśród nich Maria z  Magdali. I  zawsze
jest wymieniana jako pierwsza, tak jak
Piotr wśród Dwunastu.

Z  trzech wspomnianych imiennie ko-
biet dwie, Maria i  Zuzanna, nie „przynale-
żą” do żadnego mężczyzny. A  przecież wte-
dy kobietę określano jej najbliższym mę-
skim krewnym, jak gdyby chcąc pokazać
kto jest jej „właścicielem”.

Pisząc o  nich, wszyscy ewangeliści
przyznają, że szły za Jezusem od początku,
z  Galilei. Szczególnie podkreśla to Łukasz,
opisując odkrycie pustego grobu: dwaj

mężczyźni w  błyszczących szatach mówią
do nich: „Przypomnijcie sobie, jak wam
powiedział, będąc jeszcze w  Galilei” (Łk
24, 6).

Jan scenę spotkania Marii ze zmar-
twychwstałym Jezusem opisuje znacznie
obszerniej : „W  pierwszym dniu tygodnia,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały
ciemności, przyszła Maria Magdalena do
grobu i  zauważyła kamień odsunięty od
grobowca. Pobiegła więc i  przybyła do
Szymona Piotra oraz do innego ucznia,
którego Jezus miłował i  oznajmiła im:
«Zabrano Pana z  grobu i  nie wiemy, gdzie
Go złożono». (…) Maria zaś stała na ze-
wnątrz grobowca i  płakała. Płacząc po-
chyliła się w  stronę grobu i  zobaczyła, że
tam gdzie spoczywało ciało Jezusa, siedzi
dwóch aniołów w  białych szatach. Jeden
w  miejscu głowy, a  drugi w  miejscu nóg.
Zapytali ją: «Kobieto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im «Zabrano mojego Pana
i  nie wiem gdzie Go złożono». Po tych sło-
wach odwróciła się za siebie i  zobaczyła
stojącego Jezusa, lecz nie widziała, że to
Jezus. A  Jezus także ją zapytał: «Kobieto,
dlaczego płaczesz? Kogo szukasz?». Ona,
sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do
Niego: «Panie, jeśli to ty Go przeniosłeś,
powiedz mi, gdzie Go złożyłeś, a  ja Go za-
biorę». Wtedy Jezus powiedział do niej
«Mario!». Ona zaś odwróciła się do Niego
i  powiedziała po hebrajsku «Rabbuni!», co
znaczy: Nauczycielu” (J 20, 1 -2; 1 1 -16). Jan
nie podaje z  jakiego powodu Maria przy-

szła do grobu. Robiąc to, bardzo ryzyko-
wała – według prawa rzymskiego osoby
przyznające się do ukrzyżowanego również
mogły ponieść śmierć. A  Maria nie tylko
przychodzi do grobu (może mogłaby się
bronić, że przyszła tam przypadkiem? na
spacer?). Gdy spotyka ogrodnika, który jej
zdaniem zabrał ciało Jezusa
z  grobu, prosi go o  od-
danie, bo chce je za-
brać i  pochować. Nie
można chyba bardziej
jednoznacznie pokazać,
że ten zmarły jest dla
niej bardzo ważny.
Przecież ogrodnik
mógł pobiec np. do Pi-
łata z  informacją, że
jest tu zwolenniczka
niedawno ukrzyżowa-
nego. Dlaczego to zro-
biła? Była aż tak lek-
komyślna? Straceńczo
odważna? Po śmierci
Jezusa życie stało się
jej obojętne? Pewnie
się tego nie dowiemy.

Maria rozpoznała Je-
zusa dopiero gdy zwrócił się do niej jej
imieniem. Spotyka Go więc prawdopo-
dobnie odmienionego po zmartwychwsta-
niu. Nie poznaje Go ani po wyglądzie, ani
po głosie, dopiero po tym jak wymawia jej
imię. To naprawdę piękne. Jest jedyną ko-
bietą w  Ewangelii św. Jana, którą Jezus
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nazywa imieniem.
Skąd właściwie wzięło się stwierdzenie,

że Maria z  Magdali była jawnogrzesznicą,
nawróciła się i  obmyła stopy Jezusa?
„Bezimiennej kobiecie namaszczającej Je-
zusa «nadano» pierwsze kobiece imię poja-
wiające się w  kolejnym fragmencie: Maria
Magdalena – pisze Elżbieta Adamiak. –
W  ten sposób przypisano jej – bez pod-
staw w  tekście biblijnym!
– także to, że była jaw-
nogrzesznicą, prosty-
tutką. Powstały w  ten
sposób model identy-
fikacji – od grzeszącej
publicznie do pierw-
szej , której ukazał się
zmartwychwstały Je-
zus – okazał się na
tyle przekonujący, że
trwa do dziś nie tylko
w  ikonografii, ale
i  w  głoszonych kaza-
niach i  katechezie”.

Po za tym Łukasz
pisze, że „pewna ko-
bieta, znana w  mie-
ście jako grzesznica,
dowiedziała się, że
Jezus przebywa
w  domu faryzeusza”
(Łk 7, 37), a  przecież
Maria z  Magdali szła za
Nim od początku, z  Galilei, więc nie mogła
nie wiedzieć tego, gdzie On aktualnie prze-

bywa.
A  Maria z  Betanii? Pierwszy raz pojawia

się u  Łukasza: „Po drodze przyszedł do ja-
kiejś wioski. Tam przyjęła Go do swego
domu pewna kobieta, imieniem Marta,
Miała ona siostrę o  imieniu Maria” (Łk 10,
38-39). Nie ma tu informacji co to była za
wioska. Co ważniejsze nie ma tu ani słowa
o  Łazarzu. Marta i  Maria nie są „doczepio-
ne” do brata. Właściwie powinno pojawić
się coś w  stylu: Jezus przyszedł do domu
Łazarza, w  którym przyjęły Go siostry Ła-
zarza – Marta i  Maria. A  jednak główną
postacią jest tu Marta sama w  sobie. Maria
jest przedstawiona jako siostra Marty, ale
nie siostra Łazarza. Znów Jezus łamie
skostniałe zasady społeczne.

Następnym razem Maria pojawia się
u  Jana: „Pewien człowiek z  Betanii, miej-
scowości Marii i  jej siostry Marty, był cho-
ry. Maria zaś była tą kobietą, która nama-
ściła Pana wonnym olejkiem i  swymi wło-
sami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat,
Łazarz, chorował.” (J 11 , 1 -2) Tym razem
to Marta jest siostrą Marii. Ale co ciekaw-
sze, Łazarz jest bratem Marii, nie zaś Maria
siostrą Łazarza. Po raz pierwszy też poja-
wia się nazwa ich miejscowośi: Betania.

Gdy Jezus przychodzi na miejsce, wy-
biega do niego Marta. Maria zostaje w  do-
mu. Dopiero gdy Marta po rozmowie
z  Nim przychodzi do siostry i  każe jej pójść
do Jezusa, Maria „szybko wstała i  pobiegła
do Niego”. Powiedziała: „Panie, gdybyś był
tutaj , mój brat by nie umarł”. Chwilę

wcześniej te same słowa wypowiedziała
Marta. Jednak Jezus reaguje dopiero na
słowa i  płacz Marii.

Marta pojawi się jesz-
cze przy otwieraniu
grobu, natomiast Ma-
ria już nie jest wspo-
minana w  tym miej-
scu, choć pewnie była
przy tym obecna. Re-
akcji obydwu na
zmartwychwstanie
brata już nie zobaczy-
my. Możemy ją sobie
tylko wyobrazić.

Maria pojawia się
jeszcze tylko raz, też
u  Jana: „Sześć dni
przed świętem paschy
Jezus przyszedł do Be-
tanii, gdzie przebywał
Łazarz, którego
wskrzesił z  martwych.
Tam urządzono dla

Niego przyjęcie, podczas
którego Marta usługiwała,

natomiast Łazarz był jednym z  tych, którzy
siedzieli z  Nim przy stole. Maria zaś wzięła
funt pachnącego i  drogiego olejku nardo-
wego, namaściła nim stopy Jezusa, po
czym wytarła je własnymi włosami, a  woń
olejku napełniła cały dom” (J 12, 1 -3).
O  tym wydarzeniu Jan wspominał już
wcześniej , przed wskrzeszeniem Łazarza:
„Maria zaś była tą kobietą, która namaściła
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A  Maria z  Betanii? Pierwszy raz pojawia

się u  Łukasza: „Po drodze przyszedł do ja-
kiejś wioski. Tam przyjęła Go do swego
domu pewna kobieta, imieniem Marta,
Miała ona siostrę o  imieniu Maria” (Łk 10,
38-39). Nie ma tu informacji co to była za
wioska. Co ważniejsze nie ma tu ani słowa
o  Łazarzu. Marta i  Maria nie są „doczepio-
ne” do brata. Właściwie powinno pojawić
się coś w  stylu: Jezus przyszedł do domu
Łazarza, w  którym przyjęły Go siostry Ła-
zarza – Marta i  Maria. A  jednak główną
postacią jest tu Marta sama w  sobie. Maria
jest przedstawiona jako siostra Marty, ale
nie siostra Łazarza. Znów Jezus łamie
skostniałe zasady społeczne.

Następnym razem Maria pojawia się
u  Jana: „Pewien człowiek z  Betanii, miej-
scowości Marii i  jej siostry Marty, był cho-
ry. Maria zaś była tą kobietą, która nama-
ściła Pana wonnym olejkiem i  swymi wło-
sami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat,
Łazarz, chorował.” (J 11 , 1 -2) Tym razem
to Marta jest siostrą Marii. Ale co ciekaw-
sze, Łazarz jest bratem Marii, nie zaś Maria
siostrą Łazarza. Po raz pierwszy też poja-
wia się nazwa ich miejscowośi: Betania.

Gdy Jezus przychodzi na miejsce, wy-
biega do niego Marta. Maria zostaje w  do-
mu. Dopiero gdy Marta po rozmowie
z  Nim przychodzi do siostry i  każe jej pójść
do Jezusa, Maria „szybko wstała i  pobiegła
do Niego”. Powiedziała: „Panie, gdybyś był
tutaj , mój brat by nie umarł”. Chwilę

wcześniej te same słowa wypowiedziała
Marta. Jednak Jezus reaguje dopiero na
słowa i  płacz Marii.

Marta pojawi się jesz-
cze przy otwieraniu
grobu, natomiast Ma-
ria już nie jest wspo-
minana w  tym miej-
scu, choć pewnie była
przy tym obecna. Re-
akcji obydwu na
zmartwychwstanie
brata już nie zobaczy-
my. Możemy ją sobie
tylko wyobrazić.

Maria pojawia się
jeszcze tylko raz, też
u  Jana: „Sześć dni
przed świętem paschy
Jezus przyszedł do Be-
tanii, gdzie przebywał
Łazarz, którego
wskrzesił z  martwych.
Tam urządzono dla

Niego przyjęcie, podczas
którego Marta usługiwała,

natomiast Łazarz był jednym z  tych, którzy
siedzieli z  Nim przy stole. Maria zaś wzięła
funt pachnącego i  drogiego olejku nardo-
wego, namaściła nim stopy Jezusa, po
czym wytarła je własnymi włosami, a  woń
olejku napełniła cały dom” (J 12, 1 -3).
O  tym wydarzeniu Jan wspominał już
wcześniej , przed wskrzeszeniem Łazarza:
„Maria zaś była tą kobietą, która namaściła

Pana olejkiem i  swymi włosami wytarła
Jego stopy”. Janowi miesza się chronolo-
gia? Nie wiem.

„Umycie stóp – pisze Elżbieta Adamiak
– mogło być wyrazem gościnności, a  speł-
niały go głównie niewolnice. Gdy uczeń
mył nogi mistrza, uchodziło to za znak
uznania i  czci. Gdy jednak kobieta umy-
wała nogi mężczyźnie, traktowano to jako
intymny znak miłości, zastrzeżony jedynie
dla żony i  córki. W  geście Marii z  Betanii
pobrzmiewać mogą wszystkie wspomnia-
ne wymiary – ona służy, jest uczennicą Je-
zusa, miłuje Go. A  ponieważ umywa Jego
stopy nie wodą, lecz cennym olejkiem,
wzmacnia jeszcze siłę znaku”.

Olejek nardowy był używany także do
namaszczania zmarłych, o  czym mówi
sam Jezus: „ona przechowała go na dzień
Mojego pogrzebu”, co zważywszy, że zaraz
nastąpi wjazd do Jerozolimy, a  po nim
ukrzyżowanie, jest wyraźną zapowiedzią
śmierci Jezusa. Maria czuje, co nastąpi
i  chce Mu jakoś pomóc, tyle ile może.

Dlaczego Marię z  Betanii utożsamiono
z  Marią z  Magdali? Maria z  Betanii została
zidentyfikowana jako jawnogrzesznica,
która także obmywała Jezusowi nogi,
a  którą z  czasem utożsamiono z  Marią
z  Magdali z  powodów, które już wcześniej
przedstawiłam.

Tylko Jan kobiecie namaszczającej Je-
zusa nadaje imię – Maria. Mateusz i  Marek
piszą po prostu o  kobiecie, a  Łukasz
o  grzesznicy, którą automatycznie uznaje-
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Dwa przedstawienia jednego tematu –
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Odległość
kilkuset lat sprawiła, że różnią się nie tylko
techniką (fresk kontra olej na płótnie), ale
i  stylem, związanym nieuchronnie z  przemia-
ną kultury – w  tym samej idei malarstwa.
Najprościej wytłumaczyć to pojęciami opisu-
jącymi konkretne cechy charakterystyczne dla
okresów dzieł. Fresk jest niemal płaski, z  lekko
zaznaczoną dwuplanowością; jego tłem jest
granatowa plama nieba. Brak znajomości za-
sad renesansowej perspektywy nie jest prze-
szkodą dla uwiecznienia miasta, prawdopo-
dobnie Sieny, z  której malarz – Pietro Loren-
zetti – pochodził. Obraz Antona van Dycka
jest jak fotografia: ludzie z  krwi i  kości wyglą-
dają jak żywi, na twarzach mają wypisane
niemalże prawdziwe uczucia, a  ich szaty nie
łamią konwencji barokowego ruchu.

Co skłoniło mnie do takiego zestawienia
dzieł? Myślę, że to sposób przedstawienia zna-
nego nam wszystkim preludium do wydarzeń
Wielkiego Tygodnia. Malarz włoskiego tre-
centa zrealizował temat przewodni, wokół
niego budując jednak zwyczajne życie ludzi.
Wokół Jezusa kroczy więc tłum z  gałązkami
palmowymi (na dalszym planie jeden czło-
wiek dopiero zrywa jedną), ale – choć
w  oknach budynków nikogo nie widać – mo-
żemy przypuszczać, że Jerozolima też „żyje”.
Temat fresku pozostaje więc główną sceną

my za jawnogrzesznicę. Marek i  Mateusz
piszą, że działo się to w  domu Szymona
Trędowatego w  Betanii, Łukasz, że w  do-
mu faryzeusza, a  Jan, że w  domu Marty,
Marii i  Łazarza. Mateusz i  Marek piszą, że
kobieta wylała olejek na głowę Jezusa, Łu-
kasz, że obmyła Mu nogi łzami, wytarła je
włosami, całowała i  namaszczała, a  Jan, że
namaściła i  wytarła włosami stopy Jezusa.
Marek i  Jan twierdzą, że olejek był nardo-
wy, Mateusz i  Łukasz nie podają jego skła-
du.

Po za tym Maria z  Betanii nie mogła na-
gle dowiedzieć się, że Jezus jest w  mieście,
skoro przebywał w  jej domu, a  tak by wy-
nikało z  Ewangelii św. Łukasza.

Przychodzi mi do głowy myśl, która
pewnie nie jest pewna, bo nie jestem bi-
blistką ani teolożką. Może trzech pierw-
szych ewangelistów opisuje dwie różne sy-
tuacje: jedną, mającą miejsce w  domu Szy-
mona Trędowatego z  udziałem anonimo-
wej grzesznej kobiety i  drugą, podobną,
w  domu Marty, z  udziałem Marii? A  może
nawet trzy: anonimowej kobiety, anonimo-
wej grzesznicy i  Marii?

Niezależnie od tego czy ta hipoteza ma
jakikolwiek sens, myślę, że musimy raz na
zawsze wyrzucić z  głowy obraz jawno-
grzesznicy Marii Magdaleny z  Betanii, sio-
stry Marty i  Łazarza, której Jezus ukazał
się po zmartwychwstaniu.

Anna
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Wjazd do Jerozolimy
Dwa przedstawienia jednego tematu –

„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. Odległość
kilkuset lat sprawiła, że różnią się nie tylko
techniką (fresk kontra olej na płótnie), ale
i  stylem, związanym nieuchronnie z  przemia-
ną kultury – w  tym samej idei malarstwa.
Najprościej wytłumaczyć to pojęciami opisu-
jącymi konkretne cechy charakterystyczne dla
okresów dzieł. Fresk jest niemal płaski, z  lekko
zaznaczoną dwuplanowością; jego tłem jest
granatowa plama nieba. Brak znajomości za-
sad renesansowej perspektywy nie jest prze-
szkodą dla uwiecznienia miasta, prawdopo-
dobnie Sieny, z  której malarz – Pietro Loren-
zetti – pochodził. Obraz Antona van Dycka
jest jak fotografia: ludzie z  krwi i  kości wyglą-
dają jak żywi, na twarzach mają wypisane
niemalże prawdziwe uczucia, a  ich szaty nie
łamią konwencji barokowego ruchu.

Co skłoniło mnie do takiego zestawienia
dzieł? Myślę, że to sposób przedstawienia zna-
nego nam wszystkim preludium do wydarzeń
Wielkiego Tygodnia. Malarz włoskiego tre-
centa zrealizował temat przewodni, wokół
niego budując jednak zwyczajne życie ludzi.
Wokół Jezusa kroczy więc tłum z  gałązkami
palmowymi (na dalszym planie jeden czło-
wiek dopiero zrywa jedną), ale – choć
w  oknach budynków nikogo nie widać – mo-
żemy przypuszczać, że Jerozolima też „żyje”.
Temat fresku pozostaje więc główną sceną

my za jawnogrzesznicę. Marek i  Mateusz
piszą, że działo się to w  domu Szymona
Trędowatego w  Betanii, Łukasz, że w  do-
mu faryzeusza, a  Jan, że w  domu Marty,
Marii i  Łazarza. Mateusz i  Marek piszą, że
kobieta wylała olejek na głowę Jezusa, Łu-
kasz, że obmyła Mu nogi łzami, wytarła je
włosami, całowała i  namaszczała, a  Jan, że
namaściła i  wytarła włosami stopy Jezusa.
Marek i  Jan twierdzą, że olejek był nardo-
wy, Mateusz i  Łukasz nie podają jego skła-
du.

Po za tym Maria z  Betanii nie mogła na-
gle dowiedzieć się, że Jezus jest w  mieście,
skoro przebywał w  jej domu, a  tak by wy-
nikało z  Ewangelii św. Łukasza.

Przychodzi mi do głowy myśl, która
pewnie nie jest pewna, bo nie jestem bi-
blistką ani teolożką. Może trzech pierw-
szych ewangelistów opisuje dwie różne sy-
tuacje: jedną, mającą miejsce w  domu Szy-
mona Trędowatego z  udziałem anonimo-
wej grzesznej kobiety i  drugą, podobną,
w  domu Marty, z  udziałem Marii? A  może
nawet trzy: anonimowej kobiety, anonimo-
wej grzesznicy i  Marii?

Niezależnie od tego czy ta hipoteza ma
jakikolwiek sens, myślę, że musimy raz na
zawsze wyrzucić z  głowy obraz jawno-
grzesznicy Marii Magdaleny z  Betanii, sio-
stry Marty i  Łazarza, której Jezus ukazał
się po zmartwychwstaniu.

Anna

dzieła, ale jest ukazany w  szerszej perspekty-
wie. Z  kolei van Dyck skupia się tylko i  wy-
łącznie na sylwetkach Jezusa i  Apostołów.
Sam Chrystus nie ma aureoli, jest natomiast
wyeksponowany przez padające światło,
umiejscowienie w  centrum obrazu oraz skie-
rowany na Niego wzrok uczniów. Trzynaście
potężnych postaci wypełnia całą przestrzeń
obrazu, pozostawiając miejsce tylko na kawa-
łek ziemi i  drzewo . Dopiero po chwili, w  głę-
bi obrazu, dostrzegamy tłum ludzi wznoszą-
cych swe ręce do góry – zapewne w  geście
powitania.

Zwróćmy jeszcze uwagę na osiołka. Zgod-
nie z  Ewangelią według świętego Mateusza,
która nawiązuje do Księgi Zachariasza, Jezus
wjeżdżał do miasta na „oślęciu, synu oślicy”.
Tego przekazu trzymał się Lorenzetti, uwiecz-
niając na swym fresku parę zwierząt. Zwraca
się także uwagę na ich symboliczne znaczenie:
oślica, z  powrozem na szyi, może przedstawiać
naród żydowski, podczas gdy wolne oślę –
wyznawców chrześcijaństwa.

La Donna Velata

Pietro Lorenzetti, Chrystus wjeżdżający do Jero-

zolimy, ok. 1320, fresk w  transepcie południowym

Dolnego Kościoła w  Bazylice św. Franciszka w  Asyżu

Anton van Dyck, Wjazd Chrystusa do Jerozolimy,

ok. 1617, Museum ofArt, Indianapolis
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Ośli tryumf
Osiołek przeżuwał powoli trawę, od

czasu do czasu popijając jeszcze mlekiem
matki. Stwierdził po chwili, że oślica prze-
stala jeść. Zobaczył ludzi, którzy się do
niego zbliżają i  odwiązują go od żerdzi. Te-
raz mógł sobie trochę poskakać, kiedy już
nie ograniczało go stanie w  jednym miej-
scu. Co prawda zaraz przestał, gdyż męż-
czyzna, jeden z  tych co przyszli, uwolnił
także jego mamę i  zaczęli iść. Nie wiedział

Miłosierdzie to
nie-sprawiedliwość

Dać rybę czy wędkę? Z  tym pytaniem,
zadawanym w  różnej formie, spotkali się od
wieków chyba wszyscy pragnący pomóc in-
nym. Odpowiedzi znajdowali różne. Swój
własny pogląd na tę sprawę ma też siostra
Małgorzata Chmielewska: Daj rybę. Daj na-
stępną. I  jeszcze jedną. Jak już osoba, której

dokąd, ważne, że mamą.
Po pewnym czasie marszu, zatrzymali

się. Ludzie zdjęli jedną warstwę swojego
„futra”, jak mu się zdawało, i  zarzucili na
niego. Z  początku spanikował, ale zaraz
stwierdził, że nic się nie dzieje. Przybliżył
się do niego inny mężczyzna i  usadowił
na jego grzbiecie. Potem szli drogą przez
wielki tłum. Był ogromny i  okropnie gło-
śny! Jednak chyba nie był źle nastawiony
do osiołka, robił mu nawet miejsce, gdy
ten się zbliżał. Kopytkami miażdżył świeże
listki palmy, które pewnie by skonsumo-
wał, gdyby nie wiózł tego człowieka. Było
to dla niego zupełnie nowe doświadczenie.
Wciąż nie wiedział dokąd zmierza i  po co.
Ważne, że z  mamą.
Czy były dwa osiołki? Trudno dokład-

nie stwierdzić, ponieważ św. Jan,
w  Ewangelii przytacza samo oślątko, na-
tomiast Mateusz zwraca uwagę także

na oślicę. Nie udało mi się stwier-
dzić, czy to kwestia tłumaczenia,

czy nie. Jednakże idąc za inter-
pretacją Orygenesa oraz in-
nych teologów, można
przypuszczać, że oślica
mogła być na miejscu zda-
rzenia.

Ten pierwszy porównu-
je starsze zwierzę do Syna-

gogi, która była przywiązana do grzechów,
tak samo jak źrebię symbolizujące lud po-
gan, który stał się nowym, wierzącym lu-
dem. Idąc tym tropem, pomyślałam, że
mały osioł może symbolizować po prostu
Kościół, który w  końcu pewne korzenie
ma w  judaizmie. Natomiast cysters, Ade-
lard z  Rieval widział tam duszę (zwinne
młode) oraz ciało (uparta oślica).

Zakładając, że był nawet jeden osiołek,
nie traci on znaczenia symbolicznego.
Wjazd Jezusa przypomina tryumfalny po-
chód władcy po udanej bitwie. Jednak
Chrystus zamiast wspaniałego konia wy-
biera osiołka, jako symbol pokory i  poko-
ju, utożsamiając się z  ubogimi, których to
osiołki były transportem. Wypełniając
także proroctwa ze Starego Testamentu
Między innymi z  Księgi Zachariasza (Za
9.9):
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Ośli tryumf

Miłosierdzie to
nie-sprawiedliwość

Dać rybę czy wędkę? Z  tym pytaniem,
zadawanym w  różnej formie, spotkali się od
wieków chyba wszyscy pragnący pomóc in-
nym. Odpowiedzi znajdowali różne. Swój
własny pogląd na tę sprawę ma też siostra
Małgorzata Chmielewska: Daj rybę. Daj na-
stępną. I  jeszcze jedną. Jak już osoba, której

chcesz pomóc, będzie miała wystarczająco
dużo sił, by utrzymać wędkę, daj jej tę węd-
kę. I  usiądź obok. Pokaż jak się wędki uży-
wa. Zostań z  tą osobą, przynajmniej dopóki
nie nauczy się sama łowić.

Brzmi raczej prosto, prawda? Tylko, że
prostota kończy się przy porzuceniu teore-

dokąd, ważne, że mamą.
Po pewnym czasie marszu, zatrzymali

się. Ludzie zdjęli jedną warstwę swojego
„futra”, jak mu się zdawało, i  zarzucili na
niego. Z  początku spanikował, ale zaraz
stwierdził, że nic się nie dzieje. Przybliżył
się do niego inny mężczyzna i  usadowił
na jego grzbiecie. Potem szli drogą przez
wielki tłum. Był ogromny i  okropnie gło-
śny! Jednak chyba nie był źle nastawiony
do osiołka, robił mu nawet miejsce, gdy
ten się zbliżał. Kopytkami miażdżył świeże
listki palmy, które pewnie by skonsumo-
wał, gdyby nie wiózł tego człowieka. Było
to dla niego zupełnie nowe doświadczenie.
Wciąż nie wiedział dokąd zmierza i  po co.
Ważne, że z  mamą.
Czy były dwa osiołki? Trudno dokład-

nie stwierdzić, ponieważ św. Jan,
w  Ewangelii przytacza samo oślątko, na-
tomiast Mateusz zwraca uwagę także

na oślicę. Nie udało mi się stwier-
dzić, czy to kwestia tłumaczenia,

czy nie. Jednakże idąc za inter-
pretacją Orygenesa oraz in-
nych teologów, można
przypuszczać, że oślica
mogła być na miejscu zda-
rzenia.

Ten pierwszy porównu-
je starsze zwierzę do Syna-

gogi, która była przywiązana do grzechów,
tak samo jak źrebię symbolizujące lud po-
gan, który stał się nowym, wierzącym lu-
dem. Idąc tym tropem, pomyślałam, że
mały osioł może symbolizować po prostu
Kościół, który w  końcu pewne korzenie
ma w  judaizmie. Natomiast cysters, Ade-
lard z  Rieval widział tam duszę (zwinne
młode) oraz ciało (uparta oślica).

Zakładając, że był nawet jeden osiołek,
nie traci on znaczenia symbolicznego.
Wjazd Jezusa przypomina tryumfalny po-
chód władcy po udanej bitwie. Jednak
Chrystus zamiast wspaniałego konia wy-
biera osiołka, jako symbol pokory i  poko-
ju, utożsamiając się z  ubogimi, których to
osiołki były transportem. Wypełniając
także proroctwa ze Starego Testamentu
Między innymi z  Księgi Zachariasza (Za
9.9):

„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj
radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój
idzie do ciebie, sprawiedliwy i  zwycięski.
Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku,
źrebięciu oślicy.

Płaszcze natomiast, Żydzi rzucali pod-
czas koronacji króla, a  więc całe to zajście
ewidentnie pokazuje Jezusa jako Władcę.
Jednak tamci ludzie być może spodziewali
się ziemskich zwycięstw nad wrogami
Izraela, lecz my możemy z  całą pewnością
stwierdzić, że Jezus jest Królem, który uni-
ża się, aby być jak najbliżej swojego ludu.

Czajnik

Inspirowane głównie artykułem ze
strony PSHO.pl,

www.Zyciezakonne.pl
oraz Orygenes.pl
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tycznego gadania i  zabraniu się za pomaga-
nie na serio. Bo wtedy trzeba dużo poświę-
cić. Co? Przede wszystkim wygodę. Życie
wśród tych najbardziej potrzebujących nie
jest łatwe. A  naprawdę pomóc można tylko
wtedy, gdy istnieją ludzie, którzy chcą dać
siebie innym w  całości. Bez nich nic byśmy
nie zdziałali.

Kimś takim jest właśnie siostra Chmie-
lewska. Takimi ludźmi są członkowie
Wspólnoty Chleb Życia.

Czym właściwie jest ta Wspólnota?
Francja, lata siedemdziesiąte. On – ma-

larz, poeta, narkoman, alkoholik i  anarchi-
sta. Ona – działaczka młodzieżowej skrajnej
lewicy. Wielu powiedziałoby pewnie, że
z  takich jak oni nic dobrego nie będzie.
A  jednak! Obydwoje szukają Prawdy.
I  w  końcu znajdują – Jezusa. Ich pragnie-
niem jest życie we wspólnocie z  ubogimi,
jak pierwsi apostołowie. I  tak powstaje
Wspólnota Chleb Życia.

Szybko rozprzestrzenia się na cały świat.
Niestety, jak opowiadała nam siostra, w  sa-
mej Francji Wspólnotę wykończył miejsco-
wy Kościół. Obecnie istnieje tam chyba tyl-
ko jeden dom.

W  Polsce wyglądało to tak:
na przełomie lat osiemdziesiątych i  dzie-

więćdziesiątych siostra i  pani Tamara po raz
pierwszy świadomie spojrzały na bezdom-
nych. I  postanowiły działać. Zaczęły cho-
dzić do więzienia na Rakowieckiej w  War-
szawie, zajmowały się wypuszczonymi ko-
bietami, które nie miały się gdzie podziać.

Postanowiły otworzyć dla nich dom.
I  wtedy dowiedziały się o  Wspólnocie.

Powstał pierwszy dom – w  Bulowicach, dla
bezdomnych kobiet. W  tym czasie zorgani-
zowały wigilię dla bezdomnych na Dworcu
Centralnym w  Warszawie. Przyszło ponad
dwieście osób.

Szybko okazało się, że dom w  Bulowi-
cach nie wystarcza. Udało się im znaleźć
niewykończony dom na Łopuszańskiej
w  Warszawie – jest tam do dziś.

I  kolejny dom w  Warszawie. Potem
w  Brwinowie. Zochcinie. Grocholicach. Na-
gorzycach. Jankowicach. I  tak bez końca…

Co jest najbardziej niesamowite we
Wspólnocie? Ludzie. Byłam tam przez ty-
dzień i  był to bez wątpienia najbardziej ob-
fitujący w  spotkania wspaniałych, niezwy-
kle pięknych, rozsiewających ogromne ilości
dobra ludzi, w  całym moim życiu.

Siostra adoptowała i  wychowała piątkę
dzieci. Obecnie na stałe mieszka z  nią już
tylko Artur, niepełnosprawny autystyk. „Ar-
tur mi czasem zabiera książki. Dlaczego? Po
to, żeby mi je wieczorem dać do czytania.
Przed snem czytam. On mi tak naprawdę
przechowuje te książki. To nie jest tak, że on
zabiera, żeby mieć tylko dla siebie. Wieczo-
rem mówi: «Masz, Gosia». On nawet jak
idzie i  kupuje sobie książki, to w  większości
przypadków je Gosi kupuje” – opowiada
o  nim siostra. Artur zabiera też wszystkim
zapalniczki. Po to, żeby – gdy ktoś chce za-
palić papierosa – móc mu go zapalić.

Piszę, piszę, i  czuję, że nie jestem w  stanie

oddać tego, co dzieje się we Wspólnocie –
tej całej miłości wobec drugiego człowieka
i  żyjącego w  nim Jezusa; tego dobra, które
rozdają każdemu, kto tylko się pojawi…

Więc może jeszcze parę suchych faktów:
według strony internetowej Wspólnota pro-
wadzi obecnie siedem domów stricte „po-
mocowych”: w  Warszawie na Łopuszańskiej
dla kobiet i  mężczyzn, w  Warszawie na
Stawkach dla kobiet, w  Warszawie na
Gniewkowskiej dla chorych kobiet i  męż-
czyzn, w  Brwinowie dla matek z  dziećmi,
w  Jankowicach dla starszych i  niepełno-
sprawnych kobiet i  mężczyzn, w  Zochcinie
dla mężczyzn, w  Medyni Głogowskiej dla
kobiet i  mężczyzn oraz dopiero tworzący się
dom w  Krakowie. Poza tym w  Nagorzycach
Wspólnota wyremontowała dom, do które-
go mogą przyjeżdżać grupy, np. na wolonta-
riat lub na rekolekcje. Stworzyli, również
w  Nagorzycach świetlicę, boiska i  tor rowe-
rowy dla tamtejszej młodzieży oraz przed-
szkole dla dzieci. Założyli też szwalnie
w  Jankowicach i  przetwórnie w  Zochcinie,
dające pracę mieszkankom tych miejscowo-
ści (województwo świętokrzyskie, na terenie
którego te wsie się znajdują, obok podla-
skiego jest największym zagłębiem bezrobo-
cia w  Polsce). Prowadzą też fundusz stypen-
dialny dla dzieci i  młodzieży z  ubogich ro-
dzin. A  także budują domy lub kupują
mieszkania rodzinom żyjącym w  bardzo
trudnych warunkach (np. znana pewnie
większości z  Was, przeprowadzana co pół
roku akcja Beczki, zwana Ciacho za ciacho
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Postanowiły otworzyć dla nich dom.
I  wtedy dowiedziały się o  Wspólnocie.

Powstał pierwszy dom – w  Bulowicach, dla
bezdomnych kobiet. W  tym czasie zorgani-
zowały wigilię dla bezdomnych na Dworcu
Centralnym w  Warszawie. Przyszło ponad
dwieście osób.

Szybko okazało się, że dom w  Bulowi-
cach nie wystarcza. Udało się im znaleźć
niewykończony dom na Łopuszańskiej
w  Warszawie – jest tam do dziś.

I  kolejny dom w  Warszawie. Potem
w  Brwinowie. Zochcinie. Grocholicach. Na-
gorzycach. Jankowicach. I  tak bez końca…

Co jest najbardziej niesamowite we
Wspólnocie? Ludzie. Byłam tam przez ty-
dzień i  był to bez wątpienia najbardziej ob-
fitujący w  spotkania wspaniałych, niezwy-
kle pięknych, rozsiewających ogromne ilości
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dzieci. Obecnie na stałe mieszka z  nią już
tylko Artur, niepełnosprawny autystyk. „Ar-
tur mi czasem zabiera książki. Dlaczego? Po
to, żeby mi je wieczorem dać do czytania.
Przed snem czytam. On mi tak naprawdę
przechowuje te książki. To nie jest tak, że on
zabiera, żeby mieć tylko dla siebie. Wieczo-
rem mówi: «Masz, Gosia». On nawet jak
idzie i  kupuje sobie książki, to w  większości
przypadków je Gosi kupuje” – opowiada
o  nim siostra. Artur zabiera też wszystkim
zapalniczki. Po to, żeby – gdy ktoś chce za-
palić papierosa – móc mu go zapalić.

Piszę, piszę, i  czuję, że nie jestem w  stanie

oddać tego, co dzieje się we Wspólnocie –
tej całej miłości wobec drugiego człowieka
i  żyjącego w  nim Jezusa; tego dobra, które
rozdają każdemu, kto tylko się pojawi…

Więc może jeszcze parę suchych faktów:
według strony internetowej Wspólnota pro-
wadzi obecnie siedem domów stricte „po-
mocowych”: w  Warszawie na Łopuszańskiej
dla kobiet i  mężczyzn, w  Warszawie na
Stawkach dla kobiet, w  Warszawie na
Gniewkowskiej dla chorych kobiet i  męż-
czyzn, w  Brwinowie dla matek z  dziećmi,
w  Jankowicach dla starszych i  niepełno-
sprawnych kobiet i  mężczyzn, w  Zochcinie
dla mężczyzn, w  Medyni Głogowskiej dla
kobiet i  mężczyzn oraz dopiero tworzący się
dom w  Krakowie. Poza tym w  Nagorzycach
Wspólnota wyremontowała dom, do które-
go mogą przyjeżdżać grupy, np. na wolonta-
riat lub na rekolekcje. Stworzyli, również
w  Nagorzycach świetlicę, boiska i  tor rowe-
rowy dla tamtejszej młodzieży oraz przed-
szkole dla dzieci. Założyli też szwalnie
w  Jankowicach i  przetwórnie w  Zochcinie,
dające pracę mieszkankom tych miejscowo-
ści (województwo świętokrzyskie, na terenie
którego te wsie się znajdują, obok podla-
skiego jest największym zagłębiem bezrobo-
cia w  Polsce). Prowadzą też fundusz stypen-
dialny dla dzieci i  młodzieży z  ubogich ro-
dzin. A  także budują domy lub kupują
mieszkania rodzinom żyjącym w  bardzo
trudnych warunkach (np. znana pewnie
większości z  Was, przeprowadzana co pół
roku akcja Beczki, zwana Ciacho za ciacho

dwa lata temu przeznaczona była na budo-
wę domu dla ośmioosobowej rodziny (mat-
ka, babcia i  szóstka dzieci), mieszkającej
przez wiele lat w  kurniku).

Imponujące, prawda? Ale kiedy rozma-
wia się z  ludźmi robiącymi tyle niesamowi-
tych rzeczy, widać, że dla nich to coś zupeł-
nie normalnego, że pomagają człowiekowi,
który pomocy potrzebuje.

Myślę, że skoro zajmujemy się tymi pro-
blemami, warto rozwiać parę stereotypów:
w  Polsce są ludzie bezdomni, w  Polsce są
ludzie żyjący w  skrajnej nędzy, w  Polsce są
ludzie bardzo, bardzo biedni. I  takich ludzi
jest całkiem sporo. Po drugie: powodem
wyżej wymienionych stanów nie zawsze jest
alkoholizm. A  wręcz: zazwyczaj nie jest nim
alkoholizm. Znacznie częściej alkoholizm
jest konsekwencją bezdomności. Kiedyś je-
den z  moich znajomych dominikanów po-
wiedział: „Gdybym był w  takiej sytuacji jak
oni, prawdopodobnie piłbym o  wiele bar-
dziej”. A  Wy? Jesteście w  stanie powiedzieć,
że w  tak ciężkiej sytuacji na pewno nie się-
gnęli byście po coś, co choć na chwilę po-
zwoli o  niej zapomnieć?

Więc jakie są powody bezdomności?
Niepełnosprawność, choroba, utrata pracy,
mieszkania, zbyt duża rodzina, której nie jest
się w  stanie utrzymać, niewydajna pomoc
społeczna, i  wiele, wiele innych… Możemy
wyobrazić sobie taką sytuację, jedną z  tych,
które zdarzają się na co dzień: wypadek,
w  wyniku którego człowiek zostaje niepeł-
nosprawny. Traci z  tego powodu pracę.
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Wszelkie możliwe zasiłki (które są bardzo
niskie) nie starczają nawet na konieczne leki,
a  co dopiero na utrzymanie, opłacenie
mieszkania, prądu, wody, gazu… I  taki czło-
wiek zostaje wyrzucony z  domu, ląduje na
ulicy i  staje się bezdomny. A  jeśli jeszcze ma
dzieci? Naprawdę nie należy mu pomóc?
Naprawdę jest bezdomny dlatego, że nie
chce mu się pracować i  woli żebrać na uli-
cy? Naprawdę jest leniem i  nierobem, jak
często określa się ludzi bezdomnych? Na-
prawdę kobieta, która uciekła z  dziećmi od
męża, który ją bił i, która nie ma się gdzie
podziać, sama jest sobie winna?

Wielkanoc, czas zmartwychwstania Je-
zusa, który jest w  każdym z  tych potrzebują-
cych, to dobry czas, by im pomóc.

Jak?
Zaangażować się w  to osobiście, przyje-

chać i  pomagać (nie trzeba mieć jakiegoś
specjalnego wykształcenia pod tym kątem,
wystarczą chęci). Można też przyjechać po-
móc przez krótki czas – Wspólnota przyj-
muje nieduże grupy młodzieży, które chcą
pobyć tam chwilę i  choć trochę pomóc (by-
łam na takim z  kilkoma osobami z  Przystani
i  był to naprawdę niezwykły czas).

W  Krakowie dziennikarze Tygodnika
Powszechnego i  Deonu zorganizowali pod
patronatem Wspólnoty Zupę na Plantach –
dzięki, której bezdomni dostają ciepłe jedze-
nie: https://www.facebook.com/ZupaNa-
Plantach/

Można wesprzeć Fundację Domy Wspól-
noty Chleb Życia: http://chlebzycia.org/fun-

dacja-domy-wspolnoty-chleb-zycia/
Bardzo polecam blog siostry, dzięki któ-

remu można się więcej dowiedzieć o  co-
dziennym życiu we Wspólnocie: http://sio-
stramalgorzata.chlebzycia.org/Blog/

Można także kupić wyroby szwalni
i  przetwórni: http://skarbyprababuni.pl/

I  zrobić jeszcze wiele, wiele innych rze-
czy. Informację na ten temat można znaleźć
na stronie Wspólnoty: http://chlebzycia.org/

Na zakończenie dorzucę historyjkę z  blo-
gu siostry o  św. Elżbiecie (choć może nie po-
winnam robić tego w  dominikańskim pi-
śmie, bo była franciszkańską tercjarką): „Św.
Elżbieta Węgierska słynęła z  troski o  ubo-
gich. Kochana przez męża Ludwika i  niena-
widzona przez teściową, królową Zofię
i  szwagra, karmiła co dzień kilkuset ubo-
gich, osobiście zanosząc im chleb, mimo
drwin i  dokuczania ze strony dworu. Pew-
nego razu odkryła w  nędznej chacie chore-
go na trąd człowieka. Zaniosła go do pałacu
i  kazała położyć w  łóżku nieobecnego męża.
Kiedy ten wrócił, Zofia pokazała mu chore-
go i  z  oburzeniem zapytała:

– Czy widzisz, kogo ona tu trzyma?
– Widzę – odpowiedział Ludwik – Chry-

stusa”.
Kończąc tym optymistycznym akcentem

życzę Wam jak najlepszych, jak najbardziej
przepojonych Jego obecnością Świąt.

Anna

Święty Piotr
I

Wśród ciemnych gałązek krzewów,
przebijających się przez półmrok, majaczy
wąska, blada ścieżka. Jałowy krajobraz
pagórków i  pyłu przesłania Jerozolimę,
migoczącą jeszcze w  oddali. Nic nie wyda-
je się poruszać tym zastygłym obrazem,
wiatr dzisiaj milczy. Cała przyroda dzisiaj
milczy. Tylko gdzieś daleko, za horyzon-
tem, samotna rybka wychyliła pyszczek
z  jeziora i  wbija wzrok w  niebo. (Może to
tilapia, “ryba świętego Piotra”? Zresztą,
zbiegi okoliczności nie są w  tej historii
ważne.)

W  oddali powoli nabiera kształtów po-
stać mężczyzny.

Zawiodłem Go. Zawiodłem, zawio-
dłem, zawiodłem, zawiodłem.

II

W  tym samym momencie, w  pustej sali
w  pałacu Kajfasza, trzech żołnierzy sie-
działo wokół małego, glinianego kaganka,
dającego marne, pomarańczowe światło.
Kilka metrów od nich, oparty bokiem
o  ścianę, w  pełnym skupieniu patrzący
w  niebo, leżał Więzień i  poruszał spękany-
mi wargami.

Wśród tych trzech żołnierzy najważ-



DZIEWIĘTNASTKA16 kwietnia 2017 19

dacja-domy-wspolnoty-chleb-zycia/
Bardzo polecam blog siostry, dzięki któ-

remu można się więcej dowiedzieć o  co-
dziennym życiu we Wspólnocie: http://sio-
stramalgorzata.chlebzycia.org/Blog/

Można także kupić wyroby szwalni
i  przetwórni: http://skarbyprababuni.pl/

I  zrobić jeszcze wiele, wiele innych rze-
czy. Informację na ten temat można znaleźć
na stronie Wspólnoty: http://chlebzycia.org/

Na zakończenie dorzucę historyjkę z  blo-
gu siostry o  św. Elżbiecie (choć może nie po-
winnam robić tego w  dominikańskim pi-
śmie, bo była franciszkańską tercjarką): „Św.
Elżbieta Węgierska słynęła z  troski o  ubo-
gich. Kochana przez męża Ludwika i  niena-
widzona przez teściową, królową Zofię
i  szwagra, karmiła co dzień kilkuset ubo-
gich, osobiście zanosząc im chleb, mimo
drwin i  dokuczania ze strony dworu. Pew-
nego razu odkryła w  nędznej chacie chore-
go na trąd człowieka. Zaniosła go do pałacu
i  kazała położyć w  łóżku nieobecnego męża.
Kiedy ten wrócił, Zofia pokazała mu chore-
go i  z  oburzeniem zapytała:

– Czy widzisz, kogo ona tu trzyma?
– Widzę – odpowiedział Ludwik – Chry-

stusa”.
Kończąc tym optymistycznym akcentem

życzę Wam jak najlepszych, jak najbardziej
przepojonych Jego obecnością Świąt.

Anna

Święty Piotr
I

Wśród ciemnych gałązek krzewów,
przebijających się przez półmrok, majaczy
wąska, blada ścieżka. Jałowy krajobraz
pagórków i  pyłu przesłania Jerozolimę,
migoczącą jeszcze w  oddali. Nic nie wyda-
je się poruszać tym zastygłym obrazem,
wiatr dzisiaj milczy. Cała przyroda dzisiaj
milczy. Tylko gdzieś daleko, za horyzon-
tem, samotna rybka wychyliła pyszczek
z  jeziora i  wbija wzrok w  niebo. (Może to
tilapia, “ryba świętego Piotra”? Zresztą,
zbiegi okoliczności nie są w  tej historii
ważne.)

W  oddali powoli nabiera kształtów po-
stać mężczyzny.

Zawiodłem Go. Zawiodłem, zawio-
dłem, zawiodłem, zawiodłem.

II

W  tym samym momencie, w  pustej sali
w  pałacu Kajfasza, trzech żołnierzy sie-
działo wokół małego, glinianego kaganka,
dającego marne, pomarańczowe światło.
Kilka metrów od nich, oparty bokiem
o  ścianę, w  pełnym skupieniu patrzący
w  niebo, leżał Więzień i  poruszał spękany-
mi wargami.

Wśród tych trzech żołnierzy najważ-

niejszy był Marius. Cieszył się poważa-
niem, towarzysze uważali go za najbardziej
obowiązkowego z  Rzymian stacjonujących
w  Jerozolimie. Podobno miał nawet szansę
na zostanie setnikiem. Dlatego właśnie sie-
dzenie w  żydowskim domu i  pilnowanie
jakiegoś nic nieznaczącego więźnia spra-
wiało, że krew uderzała mu do głowy.
Gdyby jeszcze było to jakieś odpowie-
dzialne zadanie, eskorta więźnia politycz-
nego, tak jak mu powiedziano! Marius był
wściekły.

Noc była chłodna, więc kaganek ledwo
wystarczał żołnierzom, aby się ogrzać.
Wszyscy byli w  złym humorze.
– Czemu nie możemy po prostu wrócić na
zewnątrz? Pozostali grzeją się tam przy
ognisku albo śpią – wymamrotał Tytus,
chudy i  posępny brunet. – Widzisz prze-
cież w  jakim On jest stanie. Poza tym, wi-
dać stamtąd wejście, przecież wszystko bę-
dzie pod kontrolą, tutaj jest tak zimno…
– Rozkaz to rozkaz – odburknął Donat, ży-
lasty żołnierz o  twarzy naznaczonej blizna-
mi. Zbliżał się już do końca swojej służby,
więc nie miał ochoty na żadne niespo-
dzianki. Nie wiedzieć czemu, rany, które
otrzymał podczas powstania Żydów po
śmierci Heroda dalej go bolały, mimo że
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od zamieszek minęło już kilka lat.
Marius wzruszył ramionami. Krótką

chwilę wpatrywał się w  ogień. Zacisnął
usta, po czym podniósł się gwałtownie
z  ziemi i  poszedł do Więźnia.
– To Twoja wina, Żydzie. Słyszysz mnie?

On jednak zachowywał się jakby go nie
usłyszał. Zirytowany żołnierz zbliżył się
do Jego twarzy.
– Widzisz tamte cienie, po drugiej stronie
sali? Na zewnątrz jest ognisko. Mogliby-
śmy teraz spokojnie spędzić noc przy nim,
ale oczywiście wy, Żydzi, musicie się cały
czas gryźć ze sobą… Nie znacie porządku,
spokoju! Na szczęście rzymski stoicyzm
przyszedł na pomoc temu zgorzkniałemu
narodowi.

Marius podniósł się i  zapatrzył w  ciem-
ny, popękany sufit. Jego towarzysze prze-
nieśli wzrok na Więźnia, ale ten dalej nic
nie mówił. Z  oddali słychać było ciche
trzeszczenie drewna w  ogniu.
– Zresztą – podłapał Tytus – zobacz, co się
stało z  tymi Twoimi “uczniami”, ot co!
Rozpierzchli się od razu, żadnej karności,
porządku! Właśnie, porządku! Sam widzia-
łem, jak ten, który z  tobą przyszedł, przy
ognisku wszystkiemu zaprzeczył; mówił,
że Cię nie zna. Tchórz! W  naszej armii by
się nim zajęli…
– Co ty mówisz! Nie chcieliby nawet się
starać. Rzymskie legiony nie wspierają sła-
bości! – przerwał mu Donet, dudniącym
głosem wypełniając pomieszczenie. – Wi-
działem, że płakał jak małe dziecko.

W  sercu męża nie ma miejsca na takie
bzdury.

Na te słowa Więzień się poruszył.
Smutnym wzrokiem obiegł żołnierzy, któ-
rym nagle głos uwiązł w  gardłach. Wes-
tchnął, po czym cichym głosem wyszeptał:
– Jest napisane: Trwa litość, miłość nie
zgasła. Z  kolejnym rankiem wstanie
i  wierność Pańska.

Jezus zamknął oczy i  nie powiedział
już nic więcej tej nocy.

III

Poniedziałek. Jerozolima wydaje się tęt-
nić życiem, jak gdyby nic się nie stało.
W  cieniu bocznej uliczki kryje się grupka
ludzi, niektórzy z  nich siedzą. Zebrali się
wokół postaci w  podartej szacie. Poza
dźwiękami miasta, stłumionymi przez
ściany, powietrze ściska cisza. Wszyscy
milczą lub przeżuwają chleb, który roz-
dzielili między siebie. Postać w  środku, po-
chylona, z  zamkniętymi oczami, zdaje się
nie reagować na nic. Nikt nie jest w  stanie
powiedzieć czegokolwiek, co byłoby warte
powiedzenia, po prostu stoją w  smutku.
Jakub, barczysty mężczyzna o  kasztano-
wych włosach i  małej cierpliwości, nie
wytrzymuje i  wyciąga rybę do pogrążonej
w  rozpaczy postaci, przerywając milczenie:
– Weź. Złowiliśmy ją dzisiaj , więc jest
świeża.

W  odpowiedzi uzyskuje prychnięcie,
więc marszczy brwi i  się cofa.
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Nagle zza rogu ulicy wybiega kobieta.
Maria Magdalena. Wszyscy oprócz złama-
nej bólem postaci odwracają się ze zdzi-
wieniem. Maria krzyczy:
– Kamień był odsunięty! Kamień! Ciała nie
było, kamień był odsunięty, NIE BYŁO
CIAŁA, mężczyźni w  białych szatach, ON
ZMARTWYCHWSTAŁ!

Piotr otworzył oczy.

Izzet
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Liturgia Wigilii Paschalnej

1 . Radosna Światłości
2. Pierwsze czytanie
3. Psalm po drugim czytaniu
4. Kantyk Mojżesza
5. Psalm po czwartym czytaniu
6. Psalm po piątym czytaniu
7. Psalm po szóstym czytaniu
8. Psalm po siódmym czytaniu
9. Gloria Paschalna
10. Alleluja
11 . Litania do wszystkich Świętych
12. Gloria Patri et Filio
13. Oto są Baranki młode
14. Sławię Cię, Panie
15. Modlitwa wiernych
16. Chrystus Zmartwychwstan jest
17. Sanctus - Missa Misericordia
18. Agnus Dei - Missa Misericordia

19. Otrzyjcie już łzy
20. Oto jest dzień
21 . Alleluja - Pospieszalski
22. Ty mieszkasz pośród nas
23. O Filii et Filiae
24. Wesel się nieba Królowo
25. Wesoły nam dzień nastał
26. Ciebie Boga wysławiamy
27. Zwycięzca śmierci
28. Regnavit
29. O dniu radosny
30. Christus resurrexit
31 . Na Zmartwychwstanie
32. Surrexit Christus
33. Oto jest dzień
34. Pieśń o zmartwychwstaniu
35. Oto dzień radości
36. Cała ziemio wołaj
37. Wielki jest Pan





Zobacz odwalony kamień grobowy,
może i aniołów, i samego Jezusa.
Powiedz coś i posłuchaj głosu.

Św. Grzegorz z Nazjanzu

Pan prawdziwie zmartwychwstał i żyje pośród nas! W imieniu braci dominikanów
z Konwentu Świętej Trójcy w Krakowie, życzę osobistego doświadczenia tajemnicy
zwycięstwa Życia nad wszelką śmiercią. Oby Dobra Nowina wielkanocnego poranka
budziła wiarę i nadzieję, że w Chrystusie wszyscy na nowo rodzimy się do prawdziwego
życia, pełnego miłości, jaką sam Bóg nam okazał i wciąż okazuje.

Piotr Ciuba OP - przeor




