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III Niedziela Wielkanocna
(J 21,1-19)
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim.
A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon
Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu:
Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej
nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na
brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus.
A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i
z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział
więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan!
Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się
w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć
z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na
ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do
nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili.
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus:
Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę.
To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy
zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do
Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie
więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz,
że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu,
po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz
trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się
Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie?
I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię
kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego:
Pójdź za Mną!

Umiłowany uczeń widzi sercem i w jednej chwili rozpoznaje
Pana – wrażliwy przyjaciel. Piotr, jak to i wcześniej bywało, choć
jeszcze nie widzi, to jednak na słowo Jana spieszy ku Jezusowi
– żarliwy i porywczy. Jeden uczeń potrzebny drugiemu. Dla gminy chrześcijańskiej założonej później przez św. Jana Apostoła on
właśnie będzie wzorem ucznia Jezusa. Natomiast dla Ewangelisty
Mateusza doskonałym typem ucznia Jezusa będzie Piotr. Każdy z
nich jest inny, ale razem stanowią jedność i bogactwo Kościoła.
Najważniejsza jest miłość i tylko ona jest w stanie urzeczywistniać
królestwo Boże.

N

asz Kościół-statek, którym my,
chrześcijanie, płyniemy, może niejednemu wydawać się dziurawą łajbą. Niejednego być może ogarnia łęk i niepokój. Ale
nasz statek nie jest „bynajmniej wywrotnym czółnem”. Poza tym na pokładzie jest
z nami Jezus. I stoi też na brzegu, do którego płyniemy. Nie obawiajmy się! Nasz
statek nie zatonie.
A gdy dobijemy do brzegu, będzie na
nas czekał nasz Pan - z rybą na żarzących
się węgłach i z chlebem.

Dobre słowo
W tym tygodniu starajmy się utwierdzać w sobie nadzieję.
Nie pozwólmy by zawładnął nami smutek. Podtrzymujmy w sobie
nadzieję, jaką miał Jezus: Bóg jest blisko mnie. Nawet jeśli nie mogę
Go zobaczyć, ani usłyszeć - tak jak w Wielki Piątek. Ale jest. Czeka na nas. Nie rozpoznajemy Go od razu. Nieraz może zbyt późno.
Ale jednak! Wtedy nawet nie ośmielamy się zadać Mu pytania: Kto
Ty jesteś? Bo wiemy na pewno, że to jest Pan. I wtedy wybucha radość, znika lęk Zmartwychwstał naprawdę. Co za ulga! Bóg pokonał śmierć. Jezus ukazał się swoim uczniom i jadł z nimi. Czyż nie
jest to dostateczny powód do nadziei! Zdobądźmy się więc na nią.
Wejdźmy w ten tydzień z oczyma pełnymi nadziei. Postarajmy się
nie dostrzegać ciemności albo, jeśli już je zobaczymy, rozjaśnijmy je
choćby odrobiną nadziei. Nie jest to takie proste, jak się mówi. Nieraz może się już o tym przekonaliśmy. Ale uczniom też nie przyszło
łatwo uwierzyć w zmartwychwstanie, w zwycięstwo życia. Aż do
momentu, gdy podzielili się chlebem z Jezusem. Jak my dzisiaj. Odtąd byli pewni: Życie jest silniejsze. Nadzieja jest silniejsza. Radość
zwycięża. W tym tygodniu starajmy się utwierdzać w sobie nadzieję. I korzystajmy z zaproszenia Pana: „Chodźcie, posilcie się!”
Michael Becker
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BYŁEM W WIĘZIENIU…
Nie wiem, kto decydował o doborze młodocianych
więźniów, którym w Wielki Czwartek papież Franciszek
obmył i ucałował stopy podczas Mszy św. w rzymskim
więzieniu Casal del Marmo. Był wśród nich muzułmanin, były dwie dziewczyny. Nie myślę, żeby to była jakaś
prowokacja, choć niektórzy i tak mogliby całą tę sytuacje
odczytać. A wielu – wyczytać to można choćby w internetowych komentarzach – poczuło się wręcz zbulwersowanych. Nie zabrakło głosów o wręcz profanacji liturgii
Wielkiego Czwartku.
Ale właściwie dlaczego Franciszek nie miałby zanieść
Jezusa do więzienia, wypełniając Jego słowa: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz
grzeszników” (Łk 5, 31b-32)?

SMOLEŃSK 2010 –
PAMIĘTAMY!
Kilka dni temu minęły trzy lata od katastrofy smoleńskiej. Tak bardzo chciałbym wierzyć, że to nie był
zamach. Niestety, władze państwowe oraz podległe im
instytucje i służby uczyniły wiele, by mnie od tej wiary
odwieść.

SKĄD ZACZERPNĄĆ
KULTURY?
Może nie znam się na niuansach kultury, ani na subtelności kobiecej osobowości, ale mam wrażenie, że gdyby pani dyrektor z Poznania, tak jak o papieżu Franciszku, wyraziła się o jakimś ajatollahu, to – przepraszam za
określenie – łeb by ścieli, a jej Teatr Ósmego Dnia ósmego dnia by raczej nie doczekał. Natomiast gdyby tak jak
o papieżu Franciszku, spróbowała się wyrazić o jakimś
rabinie, rwetes byłby na cały świat, a Gazeta Wyborcza
wzywałaby Polskę i Polaków do kajania się za antysemityzm wyssany z mlekiem matki.
O papieżu wulgarnie wyrażać się można, bo to tylko
taki wyraz artystycznej ekspresji pani dyrektor – jak chce
pewien szaleniec z Biłgoraja, a poza tym to jej „prywatne
wypowiedzi, nieprzeznaczone do upublicznienia” – jak
chce dwustu „pożytecznych idiotów” w liście do prezydenta Poznania (a przecież wpis na Facebooku takim
upublicznieniem absolutnie nie jest, to tylko takie mówienie „do ucha” przez Internet). Jakiekolwiek sankcje
wobec rzeczonej „artychy” to już „wyraz myślenia totalitarnego i nieuprawniona ingerencja władzy w sferę prywatności. To także łamanie praw gwarantowanych przez
konstytucję” (w tymże liście).
Dla jasności moich dywagacji – uważam, że wyraża-

Także to, że wśród obmytych byli ludzie innych religii
czy wyznań, a nawet kobiety, miało dla „papieża z krańca świata” raczej drugorzędne znaczenie. Ważniejsze, a
właściwie najważniejsze było przesłanie ewangeliczne:
„(…) byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt
25, 36b) oraz „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt 25, 40b).
Marian Salwik
Jeśli nie zamach to co? Sprowokowana przez obie
strony – polską i rosyjską, dokładniej, przez konkretnych
polityków – sytuacja zlekceważenia wizyty śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całej delegacji. Sytuacja, która
wymknęła się spod kontroli i zakończyła się tragicznie.
Potem uczyniono wiele, by winą obarczyć tych, którzy
bronić się już nie mogą.
Nie mówmy, że mamy już dość katastrofy smoleńskiej.
Domaganie się jej wyjaśnienia to nie kwestia zaspokojenia czyichś ambicji lub jakieś „prywatne rozrachunki”. To
kwestia podmiotowości naszego narodu i szacunku wobec samych siebie.
Marian Salwik
jąc się wulgarnie o papieżu Franciszku, „pani dyrektor
specjalnej troski” (i uwagi) wcale Go nie obraziła. Co najwyżej okazała swoją wyjątkową głupotę i arogancję, brak
dobrego wychowania, brak – cóż za paradoks – kultury,
a to wszystko jest wybaczalne. „Artycha”, jeżeli obraziła,
to przede wszystkim nas – ludzi wierzących i mieszkających w tym kraju. Prezydent Poznania, podejmując decyzję o pozostawieniu pani dyrektor na stanowisku lub
jej zwolnieniu, powinien sobie odpowiedzieć na pytanie,
czy może pozwolić na obrażanie Polaków i poznaniaków
przez kogokolwiek. I czy szacowne, pełne chlubnych tradycji miasto Poznań zyskuje czy traci na dalszej pracy
pani dyrektor?
Inna sprawa to sposób uprawiania kultury i predyspozycje osób tym się zajmujących. Zgoda, czasami w
kulturze potrzebne są prowokacja i wulgaryzm, czasami
– odnosząc to już do innych sytuacji – nagość i erotyzm,
czasami – brzydota. To wszystko ma w kulturze rację bytu
pod warunkiem, że zawiera w sobie jakiś sens. Gdy na
scenie teatralnej, w filmie czy na estradzie wymienione
zjawiska są jedynie „bytami samoistnymi”, można mieć
wątpliwości, a nawet pewność, że kulturze one nie służą,
schlebiają natomiast często najniższym instynktom.
Dawnej mówiło się, że idzie się do teatru, kina czy
filharmonii, by „zaczerpnąć kultury”. Dzisiaj trzeba uważać, by z powodu „artystycznej ekspresji” niektórych „tfurców” (pisownia jak najbardziej celowa), nie zaczerpnąć
z „rynsztoka kultury”.
Marian Salwik
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W OBRONIE „RUDEGO”
I INNYCH
Jako mieszkańcy Kolbuszowszczyzny, którzy
sami byliśmy oraz których dzieci i wnuki byli, są lub
będą uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, gdzie jeden z bohaterów
„Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego się
urodził i gdzie przy ul. Nowe Miasto stoi jeszcze jego
dom rodzinny, powinniśmy ostro zaprotestować
przeciwko obrażaniu i zohydzaniu postaci „Rudego”
oraz innych bohaterów „Szarych Szeregów” i Armii
Krajowej.
Ostatnim tego przejawem były szokujące, pseudonaukowe dywagacje dr Elżbiety Janickiej z Instytutu Slawistyki PAN
jakoby wspomniane
już „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego były jedną z
najbardziej mitotwórczych książek w polskiej historii. Do rangi
absolutnych
bredni
nad bredniami urastają oskarżenia wobec
autora i bohaterów
książki o antysemityzm (na co dowodem
rzekomo miałoby być
m.in.
nieudzielanie
pomocy żydowskim
powstańcom w getcie warszawskim) oraz sugerowanie… homoseksualizmu (tu w odniesieniu do
„Rudego” i „Zośki”, czyli Tadeusza Zawadzkiego, a
dowodem na to miałyby być wzruszające słowa „Rudego”, wypowiedziane na łożu śmierci po odbiciu go
z rąk gestapo).
Bezpodstawne oskarżanie narodowych bohaterów o antysemityzm już od dawna jest skuteczną
i niestety bezkarną metodą na zaistnienie w przestrzeni publicznej. Stąd już tylko jeden mały, ale jakże znaczący krok, by antysemityzm inkryminować
całemu polskiemu narodowi. Niektórzy „badacze”
to już z powodzeniem „przetrenowali”, zyskując
międzynarodowy rozgłos. Nic dziwnego, że slawistka z PAN-u postanowiła iść ich śladem.
Natomiast sugerowanie relacji homoseksualnych
wśród żołnierzy „Szarych Szeregów” to już wyraz totalnej aberracji umysłowej. Nie należy jednak wątpić,
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że Janicka znalazła jeszcze
jeden, w dzisiejszych czasach coraz bardziej nośny
sposób
środowiskowego, a może nawet szerzej
– publicznego zaistnienia.
Tyle kontrowersji budzą
te związki partnerskie, ba,
powiedzmy do bólu szczerze – związki homoseksualne, a tu proszę: „bliskość
nasza była dla nas prawdziwą rozkoszą”, [Rudy] „Mówił, że już będziemy szczęśliwi, że będziemy wreszcie mieszkać razem, że pojedziemy na wieś, gdzie w
lecie spędzaliśmy dwa niezapomniane, szczęśliwe
dni. (…)”. Pal licho, że bohaterowie, z których jeden,
zmasakrowany
przez gestapowców, za kilka dni
dokończy żywota.
Dla Janickiej najważniejsze, że dostrzegła rzekomo
homos eksua lną
wymowę ich słów.
Tylko czy ze slawistką nie jest tak,
jak nie przymierzając, z Jasiem,
któremu wszystko
tylko z... jednym
się kojarzy?
Niech odpowiedzią na te pseudoinformacje i pseudownioski
slawistki o bardzo bujnej, by nie powiedzieć chorej
wyobraźni będą słowa Tadeusza Filipkowskiego, wiceprezesa i rzecznika Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, bywalca w domu rodzinnym Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”: – „Jan Bytnar umierał
nie w gestapowskiej katowni, ale wśród przyjaciół,
których nie wydał. Robienie z ich przyjaźni wątku
homoseksualnego – to trzeba być po prostu durniem
i zupełnie nic nie rozumieć. Może istnieć wielka
przyjaźń służąca wspólnej sprawie”. A o istocie walki
opisywanej w „Kamieniach na szaniec” mówił tak:
– „Podejmowaliśmy walkę, bo byliśmy śmiertelnie
zagrożeni. Były egzekucje na ulicach, transporty do
Oświęcimia. Byliśmy skazani wtedy po prostu na zagładę, na totalne wyniszczenie. Jak mamy ginąć – to
gińmy jak ludzie.” (z wywiadu dla fronda.pl).
Marian Salwik
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Lista Ofiarodawców za rok 2013
1. Bezimienna – 100 zł.
2. Magda E. i P. – Cmolas 321 – 120 zł. + 30 zł.
(na ogrzewanie)
Fundacja Stypendialna im. Ks. Wojciecha Borowiusza:
1. Z Róży Julii Serafin z Mechowca – 50 zł.
2. Z Róży Weroniki Szostak z Hadykówki – 50 zł.
Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”

W dniach od 14 -19 kwietnia
Kościół w Polsce będzie przeżywał V
Tydzień Biblijny. To szczególna okazja
do lektury Pisma Świętego.

T

rzy razy się Go zaparł, zwątpił w Niego, rozczarowany powrócił do codziennych spraw. Miał wszelkie powody, żeby ze wstydu skryć się w jakimś
najdalszym zakątku. Ale gdy Go znowu zobaczył, jego radość była tak wielka, że nie mógł się powstrzymać, żeby
podejść do Niego. To jest prazaufanie.

Obietnica

Gdy Jezus z uczniami dzieli chleb i ryby, posiłek ten jest
czymś więcej niż zwykłym posiłkiem po skończonej pracy. Jest kluczem: chleb jest symbol oddania i poświęcenia.
Pod greckim zaś odpowiednikiem słowa „ryba”, mianowicie ichthys, kryją się początkowe litery obietnicy: Jezus
Chrystus, Syn Boga i Zbawiciel

Ryba to coś więcej niż ryba

Pleciemy sieć z Jego słowa,
przyrzeczenia i obietnicy,
pociechy i zachęty.
Pleciemy sieć z Jego słowa,
nadziei i miłości,
wiary i zaufania, że ją napełni.

„Ichthys”, grecki odpowiednik słowa
„ryba”, było znakiem rozpoznawczym
pierwszych chrześcijan. Pierwsza litera, jota, oznacza Jezusa, chi - Chrystusa, ypsylon - Huius (Syna), theta Theos (Boga) i sygma - Soter (Zbawcę,
Zbawiciela). Symbol ryby jest zatem
czymś więcej niż tylko rybą.

Nieoczekiwane spotkanie

Tak można by zatytułować dzisiejszą Ewangelię. Nieoczekiwane spotkanie ze Zmartwychwstałym. Jezus nie był
oczekiwany. Nikt Go o spotkanie nie prosił ani się o to
nie modlił. Mimo to przyszedł, wbrew oczekiwaniu. Nas
też spotyka nieoczekiwanie i daje nam czas, byśmy mogli
Go rozpoznać.
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