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INFORMATOR 

Z naczenie obrazu baranka po-

znałem w zagadkowej historii 

biblijnej, kto ra wciąz  wywołuje pro-

test czytelniko w; ale włas nie dzięki 

temu stała się takz e os cieniem głęb-

szego pytania o Boga i drogą lepszego 

zrozumienia Jego Tajemnicy. Wstępu-

jąc na go rę, Izaak zauwaz ył, z e nie ma 

zwierzęcia ofiarnego. Na pytanie o ten 

stan rzeczy usłyszał odpowiedz  swego 

ojca: Bóg się o to zatroszczy. Dopiero 

jednak w tym momencie, gdy Abra-

ham sięgnął po no z , aby zabic  swego 

syna, okazuje się, jak prawdziwie mo -

wił: w zaros la zaplątał się baran, kto ry 

w miejsce Izaaka został złoz ony w 

ofierze. 

Imię Izaak zwiera w sobie korzen  sło-

wa «s miac  się», «us miech». Biblia wi-

dzi w tym najpierw aluzję do niedo-

wierzającego i smutnego us miechu 

Abrahama i Sary, kto rzy nie chcą uwie-

rzyc , z e jeszcze w tym wieku moz e im 

się urodzic  syn. Ale wraz ze spełnie-

niem obietnicy rodzi się z tego rado-

sny s miech, w kto rym strach samot-

ności przemienia się w radość speł-

nienia.  

Historia s wiata nie jest tragedią, jakąs  

nieuniknioną, z ałosną grą sprzeciwia-

jących się sobie sił, lecz divina com-

media, boską komedią, gdzie ten, kto 

spojrzał na rzeczy ostatnie, moz e się 

s miac . Izaak zobaczył znak przycho-

dzącego, Tego Przychodzącego, kto ry 

będzie Barankiem, kto ry dał się uwi-

kłac  w gąszcz historii, kto ry się dał dla 

nas związac  i stał się naszą 

«podmianą», będącą naszym wyba-

wieniem. Izaakowe spojrzenie na ba-

rana było spojrzeniem w otwarte nie-

bo. W nim bowiem zobaczył Boga, kto -

ry zatroskany stoi ro wniez , a moz e 

włas nie szczego lnie, na progu śmier-

ci. Bóg się nie tylko troszczy, ale sam 

jest Troską – stał się Barankiem, 

aby człowiek stał się człowiekiem i z ył 

jak człowiek. Izaak, widząc Baranka, 

zobaczył, co to jest kult: Bóg sam przy-

gotowuje sobie swo j kult, przez kto ry 

podmienia człowieka, wybawia go 

i przywraca mu us miech rados ci, co 

staje się hymnem stworzenia. 

Izaak to obraz nas samych. To my 

wstępujemy na go rę czasu i dz wigamy 

ze sobą narzędzie swojej s mierci. Na 

początku cel lez y jeszcze daleko. Nie 

mys limy wcale o tym; jeszcze wystar-

cza nam teraz niejszos c ; poranek na 

go rze, pies n  ptaka, blask słon ca. Sądzi-

my, z e nie potrzeba nam z adnej infor-

macji o celu, bo droga sama wystarczy. 

Ale im bardziej droga się wydłuża, 

tym bardziej trudno wykręcic  się od 

odpowiedzi na pytanie: dokąd właści-

wie to wszystko prowadzi, co to wła-

s ciwie znaczy? Patrzymy ze zdziwie-

niem na znaki s mierci, kto rych wcze-

s niej wcale nie zauwaz ylis my, i wzra-

sta podejrzenie, iż całe Życie jest 

właściwie tylko odmianą śmierci; iż 

zostaliśmy oszukani i z e z ycie wcale 

nie jest darem, tylko jakims  zuchwa-

łym z ądaniem. 

I wtedy przychodzi niejasna odpo-

wiedz : Bóg się zatroszczy, kto ra wy-

gląda bardziej na jakąs  wymo wkę niz  

Fot. Robert Cheaib z www.pixabay.com 

Dramat Abrahama, który rozegrał się w kraju Moria, oczami dwóch wielkich teologów: 

„Próba Abrahama” [Rdz 22, 1-19] 

jest biblijną sceną, która dla wielu 

może wydawać się problematyczna.  

Benedykt XVI, w swoich pismach, 

wyjaśnia ją w bardzo obrazowy spo-

sób.  

Ks. Jerzy Szymik nadaje słowom pa-

pieża poetycki charakter i owocem 

tego jest poniższy tekst. 

Ciąg dalszy na stronie drugiej. 



1.03  NDZ   

11:00 
W int. Karoliny i Kamila o błogosławieństwo w 

małżeństwie 

KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 
1) o dobre owoce Rekolekcji Wielkopostnych  
2) 

KOŚCIÓŁ  
AKADEMICKI 

2.03 PON 7:15 W int. rozwiązania trudnych problemów KAPLICA 

3.03 WT 7.15  KAPLICA 

4.03 ŚR 7.15 W int. Kazimierza Lewonia z okazji urodzin KAPLICA 

5.03 CZW 7:15 W intencji wszystkich wspólnot DARu KAPLICA  

6.03 PT 7:15  KAPLICA  

8.03 NDZ  

11:00 Za + bratanka Wojtka w kolejną rocznicę śmierci 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00 W int. Joanny Prudel z okazji urodzin 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

9.03 PON 7:15  KAPLICA 

10.03 WT 7:15  KAPLICA 

11.03 ŚR 7:15  KAPLICA 

12.03 CZW 7:15  KAPLICA 

13.03 PT 7:15  KAPLICA 

15.03  NDZ  

11:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

16.03 PON 7:15  KAPLICA 

17.03 WT 7:15  KAPLICA 

18.03 ŚR 7:15  KAPLICA 

19.03 CZW 7:15  KAPLICA 

20.03 PT 7:15  KAPLICA 

22.02  NDZ  

11:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

23.03 PON 7:15  KAPLICA 

24.02 WT 7:15  KAPLICA 

25.02 ŚR 7:15  KAPLICA 

26.02 CZW 7:15  KAPLICA 

27.02 PT 7:15  KAPLICA 

29.03   NDZ    

11:00 Za ++ Felicję i Alojzego Ciwis 
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

20:00  
KOŚCIÓŁ  

AKADEMICKI 

30.03  PON 7:15  KAPLICA 

 7:15 WT 31.03  KAPLICA 

1.04  ŚR 7:15 W int. Shaqdaleny z okazji 31 rocznicy urodzin KAPLICA 

2.04  CZW 7:15  KAPLICA 

3.04  PT 7:15  KAPLICA 

DAR Intencje mszalne na marzec (puste rubryki oznaczają wolne intencje)  

Serdecznie dziękuję za wszelką życzliwość względem naszego Duszpasterstwa:  

za każde dobre słowo i przejaw troski o budowanie wspólnoty w ramach DARu.  

Zapraszam na pierwszoczwartkowe Msze św. w intencji naszej wspólnoty  

w kaplicy św. Edyty Stein. 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU (kaplica):  

adoracja Najświętszego Sakramentu od 8-18.00 

WTOREK (obok kaplicy): dyżur otwartych drzwi 

z okazją do spowiedzi lub rozmowy z duszpasterzem 

od 11:45 do 12.45 (można umówić się indywidual-

nie na inny termin)  

(ośrodek): warsztaty filozoficzne  

CZWARTEK (ośrodek): możliwość spotkania 

z psychologiem (po umówieniu) oraz przygotowanie 

do małżeństwa metodą dialogową (cykl 9 spotkań) 

PIĄTEK (ośrodek): czas formacji i integracji 

(modlitwa, zabawa i film, spotkania z gośćmi) 

NIEDZIELA (ośrodek): spotkania dla służby  

liturgicznej DAR-u oraz próby scholi. 

Spotkania rozpoczynają się w ośrodku  

o godz. 19:00 

wyjas nienie. Gdzie taki pogląd zyska 

uznanie, gdzie pojęcie Bo g nie jest juz  

wiarygodne, tam wymiera humor; czło-

wiek nie ma się z czego s miac  i zostaje 

mu tylko okrutny sarkazm albo oburze-

nie na Boga i cały s wiat, jakie wszyscy 

znamy. Kto jednak zobaczył Baranka, 

Chrystusa na krzyżu, ten wie: Bóg się 

zatroszczył. Spojrzenie na Baranka – 

na Ukrzyz owanego Chrystusa – jest tez  

włas nie spojrzeniem niebo, spojrze-

niem na odwieczną troskę Boga. W Ba-

ranku dostrzegamy szczelinę sięgają-

cą nieba: widzimy łagodność Boga, 

która nie jest ani obojętnością, ani 

słabością tylko najwyższą mocą. 

Zmartwychwstały: Gdy zobaczycie to, 

co ja widziałem i widzę, Jez eli kiedys  

obejmiecie wzrokiem całos c , To bę-

dziecie się cieszyli. 

Haydn, mo wiąc o swoich kompozycjach 

kos cielnych, powiedział, z e w rozmys la-

niu o Bogu znajdował pewną rados c , tak 

z e chcąc wymo wic  słowa pros by, nie 

musiał tłamsić swojej radości. 

Spojrzenie na baranka jest spojrzeniem 

w rozdarte niebo. Bóg widzi nas i Bóg 

działa, chociaz  inaczej niz  mys limy 

i inaczej niz  chcielibys my. 

Zmartwychwstały: smutek wasz zmie-

ni się w radość.  

Sara, matka Izaaka: «powo d do s miechu 

dał mi Bo g; kaz dy, kto się o tym dowie, 

śmiać się będzie ze mną» ”. 

J. Ratzinger, „Obrazy nadziei”, tłum. K. Wójtowicz,  

Poznań 1998, s. 41-46;  

Tytuł, wybór i wyróżnienia: J. Szymik, Czułość, siła, drże-

nie, Katowice 2009, s. 17-20. 

Ciąg dalszy . 


