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Góra Tabor...
Góra
Przemienienia
Pańskiego
Ks. Lucjan Kamieński, SDB
Roku Pańskiego 2007, na przełomie
miesiąca maja i czerwca, dane mi było
odprawiać rekolekcje w Ziemi Świętej.
Była to inicjatywa przełożonych
Salezjańskiej Prowincji w Warszawie.
Sprawą organizacyjną zajął się wikariusz
prowincjała, ks. T. Jarecki oraz ks. R.
Wortolec jako przewodnik i kaznodzieja
rekolekcyjny.
Nasza wędrówka rekolekcyjna śladami
Chrystusa trwała 8 dni. W siódmym dniu
rekolekcji tj. 3 czerwca w niedzielę
Trójcy św. nawiedziliśmy Górę Tabor
czyli Górę Przemienienia Pańskiego.
Trzeba pamiętać, że od zarania dziejów
istniały święte góry narodów np . w Grecji
góra Olimp uważana była za siedzibę
bogów. Na wierzchołkach gór stawiano
krzyże np. krzyż na Giewoncie,
budowano świątynie. Najwięcej gór
mamy w ojczyźnie Chrystusa czyli
w Ziemi Świętej. Większość darów i łask
wybrany naród otrzymywał od Boga na
szczytach gór. Oprócz góry Moria na
której Bóg Jahwe zażądał od Abrahama
aby złożył w ofierze swego syna Izaaka i
góry Golgota na której Bóg Ojciec przyjął
ofiarę swojego Syna i tuz obok góra
Wniebowstąpienia z której Chrystus
wstąpił do chwały niebios, mamy jeszcze
cały szereg innych wzniesień. I tak mamy
górę Synaj i Syjon, mamy górę Kuszenia,
górę Błogosławieństw i górę Tabor.
Góra Tabor liczy zaledwie 588 m.
wysokości, ale króluje nad równiną stąd
jej majestatyczny wygląd. Nic też
dziwnego, że pesymista Pański zachwycał
się tą górą i górą Hermon co wyraził
w Psalmie 89: „Tabor i Hermon
wykrzykują radośnie na cześć Twego
imienia”. Góra Tabor ongiś była punktem
granicznym po podziale na Królestwo
Judy i Królestwo Izraela. W swoim czasie
stanowiła ona ośrodek kultu
bałwochwalstwa ganionego przez proroka
Ozeasza. Dla nas chrześcijan góra Tabor
ma wielkie znaczenie z racji, że tu miała
miejsce scena Przemienienia Pańskiego o
czy czytamy w Ewangelii św. Mark 9, 2
10: „A po sześciu dniach wziął Jezus ze
sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził,
ich tylko, na góre wysoką, na osobność. I
tam przemienil się wobec nich. Jego
odzienie stało się tak lśniąco białe, że
żaden farbiarz na ziemi nie potrafi tak
wybielić. I ukazał się Eliasz i Mojżesz,
rozmawiający z Jezusem. Wtedy Piotr
odezwał sie do Jezusa: Nauczycielu,
dobrze, że tu jesteśmy; zbudujmy tu trzy
namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza
jeden i dla Eljasza jeden ... i oto ukazał sie
obłok, który okrywał ich, a z obłoku
odezwał się głos: To jest syn mój
najmilszy, słuchajcie Go!”
Górę Tabor możne porównać z górą
Synaj. Na górze Synaj Mojżesz rozmawiał
z Bogiem, tam okrył go obłok i biły
pioruny. Na górze Synaj Mojzesz
otrzymał 10 Bożych Przykazań. Na górze
Tabor miała miejsce tzw. „teofania” czyli
Chrystus okazał swoją chwałę jako Bóg.
Obłok go słonił, a Bóg Ojciec z niebios
zaświadczył, że Jezus Chrystus jest
Synem Bożym:”Ten jest Syn mój miły
Jego słuchajcie”. Podobne świadectwo
Boga Ojca słyszeli zgromadzeni nad
Jordanem podczas Chrztu Jezusa. Obok
Jezusa na górze Tabor ukazał się Mojżesz
jako symbol prawa Starego Testamentu
oraz Eljasz jako przedstawiciel proroków.
W tym wypadku Jezus staje jako Synteza
Starego i Nowego Testamentu.
Sanktuarium Przemienienia – Szczyt
góry Tabor to płaskowyż o rozmiarach
1200 m na 400 m. Pierwsze sanktuarium
na górze Tabor najprawdopodobniej
wzniesiono w IV stuleciu. Anonimowy
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Pamięć

Phm. Marek Skwarużyński
Z okazji 65tej rocznicy Powstania Warszawskiego

Świadków przeszłości jest coraz mniej. Starszy Pan, starsza Pani – mijamy Ich
codziennie, tylko ten blask w oczach, to – co trudno zrozumieć w naszym
skomputeryzowanym świecie. Niekiedy zastanawiamy się, skąd ta siła. Zapłacili cenę,
która dzisiaj wydaje się niewyobrażalna. W imię Krzyża, Wolności, w imieniu nas
wszystkich.
Do Nich teraz mówię – nosimy przypięty krzyż – Krzyż Harcerski, taki sam jak wielu
z Was nosiło 65 lat temu. To wielki zaszczyt, ale i wielki obowiązek. Bóg, Honor, i
Ojczyzna. Nie bójcie się, nawet gdy ostatniego świadka tamtych wydarzeń Pan powoła
„na wieczną wartę”, ten Krzyż nie pozwoli aby pamięć o Powstańcach Warszawskich
zaginęła. Gdy nas – dzieci lub wnuków Waszego pokolenia – zabraknie, nasze dzieci lub
wnuki będą pamiętać.
Czuwaj!
__________

Godzina „W” w całej Polsce
Uroczystości związane z 65 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego
Głosy syren, dźwięk kościelnych dzwonów i przystający przechodnie - o 17. w godzinę
„W”, w której rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, stolica oddała hołd bohaterom
zrywu sprzed 65 lat.
Na Wojskowych Powązkach wieńce przed pomnikiem Gloria Victis ku czci poległych
powstańców warszawskich złożyli prezydent Lech Kaczyński, marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz
-Waltz, kombatanci i żołnierze AK oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych.
Punktualnie o godz. 17. gdy zawyły miejskie syreny i rozdzwoniły się kościelne dzwony,
zebrani na cmentarzu zastygli w milczeniu. Rozległy się dzwięki hymnu narodowego.
Tradycja zbierania się przed pomnikiem „Chwała Zwyciężonym” ma już kilkadziesiąt
lat. Także w czasach, gdy komunistyczne władze nie zezwalały na obchodzenie rocznicy
powstania, Warszawiacy - rodziny poległych oraz żyjący powstańcy przychodzili na
Powązki, by w milczeniu oddać hołd bohaterom i złożyć kwiaty oraz zapalić znicze na
ich grobach.
Prezydent Kaczyński apelował, by 1 sierpnia osoby publiczne powstrzymały się od
politycznych wystąpień. Także metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz apelował o
godne uczczenie rocznicy. W tym roku po raz pierwszy rocznicę Godziny „W” oznajmią
nie tylko miejskie syreny, ale także kościelne dzwony. Abp zaapelował o to do
proboszczów.
Warszawskie syreny słychać w całej Polsce
Wyraźnie zwolnił się ruch na warszawskich ulicach, gdzie od rana powiewają białoczerwone flagi. Przystawali przechodnie, słychać było klaksony samochodów. Minuta
ciszy zaległa też na wojskowych Powązkach, gdzie przy pomniku Gloria Victis (Chwała
zwyciężonym) zgromadzili się kombatanci i przedstawiciele władz z prezydentem
Lechem Kaczyńskim.
O godzinie „W” nie pozwoliło zapomnieć warszawskie metro. O 17. na ekranach,
rozmieszczonych w wagonach oraz na peronach wyświetlony został minutowy teledysk
poświęcony 65.rocznicy Powstania.
Natomiast dzięki rozgłośniom radiowym o g. 17 w całym kraju słychać było dźwięk
warszawskich syren. Sygnał transmitowały m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio
dla Ciebie, Roxy FM i TOK FM.
O rocznicy Powstania poza stolicą przypomina tez ponad 500 tys. ulotek, które
w sobotę zostały dołączone do prasy regionalnej.
1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza
Komorowskiego „Bora”, w Warszawie wybuchło powstanie - największa akcja zbrojna
podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Do walki w Warszawie przystąpiło
ok. 40-50 tys. Powstańców, zaledwie co czwarty - z bronią w ręku.
Powstanie miało być manifestacją prawa Polski do suwerenności. Z jednej strony
militarnie skierowane przeciwko Niemcom, z drugiej - miało na celu opanowanie stolicy
przez
żołnierzy
AK
przed
nadejściem
Armii
Czerwonej.
Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie Reichsfuehrer SS Heinrich Himmler
wydał rozkaz, który stwierdzał: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać
żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony
zastraszający przykład dla całej Europy”.
Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną
walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji
sowieckiej. Ogromne straty poniesione przez stronę polską w wyniku powstania
powodują, iż decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje.
W powstaniu planowanym początkowo na kilka dni, a trwającym 63, poległo ok. 18 tys.
powstańców, 25 tys. zostało rannych. Zginęło również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji
Kościuszkowskiej. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys.
zabitych. Po kapitulacji pozostałych mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono
z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zniszczone. ❒
__________

Prof. Jerzy
Przystawa,
Uniwersytet
Wrocławski

Marzenie o
tych, którzy
„żywią y
bronią”
Stanisław
Helski
(1929-2004)

II RP - rozsadniczka marzeń Polaków
Stanisław Helski, syn chłopski
z zamojskiej wsi, urodził się w czasie,
w którym po raz pierwszy w polskiej
historii słowo „chłop”, chłop polski,
nabrało nowego znaczenia – nie było już
synonimem ciemnego analfabety,
nadającego się tylko do wyrzucania gnoju,
poganiania patykiem krów i karmienia
świń. Był to czas, kiedy już po raz trzeci
premierem odrodzonego Państwa
Polskiego zostawał Wincenty Witos,
prawdziwy, autentyczny, chłop gospodarz. Człowiek, który nie uważał
swojego wejścia w szeregi inteligentów za
„awans społeczny” i nie starał się do nich
upodobnić, ale swoją pozycję społeczną,
swoją godność i dumę czerpał ze swojego
statusu chłopa i obywatela. I taką właśnie
postawę akceptowała i doceniła
odrodzona Polska i jej elita polityczna. Po
raz pierwszy wydawało się realizować
uroczyste zobowiązanie, zapisane w art.
IV Konstytucji 3 Maja:
Lud rolniczy, spod którego ręki płynie
najobfitsze bogactw krajowych źródło,
który najliczniejszą w narodzie stanowi
ludność, a zatem najdzielniejszą kraju
siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i
obowiązki chrześcijańskie, jako i przez
własny interes dobrze zrozumiany, pod
opiekę prawa i rządu krajowego
przyjmujemy...
W tysiącletniej historii Polski nigdy nie
było wskazane urodzić się chłopem. To
dopiero pełna katastrofa, upadek państwa,
rozbiory, kazały zwrócić „oświeconym
warstwom” narodu polskiego uwagę na
dolę i rolę „włościańskiego stanu”.
Prędzej zrozumieli to zaborcy, którzy też
grać poczęli kartą chłopską dla
zniewolenia Polaków. Trzeba było tej
ponurej lekcji, aby inteligent polski
inaczej zaczął patrzeć na tych, „którzy
żywią i bronią”. Wyrazem tego innego
patrzenia był właśnie Wincenty Witos i
jego Polskie Stronnictwo Ludowe.
Płodem tego innego myślenia był Staszek
Helski, który rósł od dziecka
w przekonaniu, że chłop-gospodarz, to
brzmi dumnie, że chłop, to wolny włodarz
wolnej ziemi, który tylko z Panem
Bogiem ustala, co ma siać, a co hodować i
karmić.
PRL – „państwo robotników i
chłopów”
Tego przekonania nie zmieniły lata
wojny i okupacji, bo wojna to czas, kiedy
rola chłopa wzrasta niepomiernie, bo
kiedy państwo przestaje funkcjonować, to
już tylko chłop jest ratunkiem i nadzieją
przetrwania. To dopiero „państwo
robotników i chłopów” – Polska Ludowa,
w ślad za swoim „natchnieniem narodów”
– Związkiem Sowieckim, podjęła
prawdziwy wysiłek udowodnienia, że
chłop-gospodarz,
to
pojęcie
anachroniczne, niegodne ludzi światłych i
postępowych, że chłop, to tyle samo, co
kułak, a kułak to najgorszy wróg
komunizmu, jakiego ludzkość była
w stanie wymyślić. Trzeba było w Polsce
widma głodu i rewolty Polskiego
Października, żeby rozwiązać kołchozy i
powrócić do indywidualnego
gospodarowania. Ale swojego nastawienia
do chłopa komunistyczna propaganda nie
zmieniła. Pozwolono chłopu harować na
jego płachetku ziemi, pozwolono mu
łaskawie zażegnać widmo głodu w kraju,
ale nadal pozostał gwoździem w bucie
władzy
ludowej,
ciemnym,
nieoświeconym, niepodatnym na idee
postępu całej ludzkości, symbolem
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