NR 12
WYDANIE SPECJALNE
Setna rocznica urodzin
świętego Jana Pawła II

CENA 9 zł / w tym 8% VAT | WYDANIE JUBILEUSZOWE 2020 r. | ISSN 2544-4417

T E M AT N U M E R U

BIBLIA JANA PAWŁA II
PRAWDA WAS
WYZWOLI

NIEPOKALANA

GENIUSZ
KOBIETY

– Wiara – Galilea

2

– Tajemnice Pisma Świętego – Galilea

Słowa Papieża
Pismo Święte, zanim zostało spisane, było opowiadane i przekazywane drogą ustnej tradycji. (…) Dlatego synowie Izraela słowo biblijne z początku słyszeli, a nie czytali. Myśl Boża przenikała ich przede
wszystkim przez zmysł słuchu, który mieli zawsze niezwykle wyczulony. Zanim ujrzeli spisane Księgi
Święte, mieli je w uszach w kształcie dźwięków, głośno wypowiadanych i śpiewanych przy akompaniamencie muzycznych instrumentów. Dźwięk i towarzysząca im gestykulacja rąk i mimika – oto środki
pierwotnego przekazu świętych Ksiąg (Krąg biblijny).Widząc, jak Roman Brandstaetter opisuje
Pismo Święte, myślę o Janie Pawle II, który, gdy głosił homilie, tak pięknie dobierał słowa, że
zostawały one w sercach i umysłach słuchaczy jeszcze przez bardzo długi czas, a niejednokrotnie nawet i przez całe życie. I dzisiaj, mimo że Słowo Boże mamy spisane w Piśmie Świętym,
dostępne „z pierwszej ręki”, to często dociera ono do nas przefiltrowane przez przekaz innych.
W ten właśnie sposób Słowo krąży w świecie, przybrane w szaty osobistych doświadczeń,
przeżyć, wiary i posługi ludzi, którzy je przyjmują i nim żyją. Słowo Boże wyrażające się
w świadectwie osób, które głęboko przeżywają je we własnej codzienności, dotyka, umacnia,
nie pozwala o sobie zapomnieć, zaprasza do dyskusji i odkrywania go „na własnej skórze”.
Galilea zatytułowana „Biblia Jana Pawła II” to zaproszenie do spojrzenia na Słowo Boże oczyma Papieża. Myślę, że w roku 100. rocznicy urodzin Świętego nie powinno zabraknąć tego
biblijnego rysu Jego pasterskiej posługi. W rzece wspomnień i wzruszeń łatwo przecież zagubić to, co najważniejsze w dziedzictwie pozostawionym przez świętego Papieża. Z powodu
wielości tekstów, przemówień i homilii Ojca Świętego niełatwo było zdecydować o tym, co
jest najbardziej reprezentatywne i najważniejsze w Jego nauczaniu o Biblii. Niewątpliwie
zatem przedstawiony wybór jest mocno subiektywny, podkreślający te „kształty dźwięków”
w przekazie Jana Pawła II, które kiedyś mocno dotknęły mego serca i do dzisiaj pozostały
w moich uszach.
Obecny, jubileuszowy, numer jest całkowicie wyjątkowy. Nie ma w nim naszych stałych działów, ponieważ tym razem podążamy za Papieżem, który prowadzi nas przez tematy, na które
On sam w swoim nauczaniu i posłudze zwracał szczególną uwagę. Przypomnimy sobie, co
Ojciec Święty mówił o związku wiary i rozumu, jaką miał wizję człowieka i przysłuchamy
się Jego Ewangelii życia. Przedstawione artykuły dzielą się na dwie części. Pierwsza z nich to
teksty źródłowe, gdzie bezpośrednio oddajemy głos Ojcu Świętemu. Są to fragmenty homilii,
przemówień czy encyklik. W tym miejscu chciałbym podziękować polskiej edycji L’Osservatore
Romano za zgodę na przedruk tłumaczeń tekstów Jana Pawła II. W drugiej części proponujemy lekturę artykułów na temat nauczania Papieża Polaka. Ich autorzy, przez pryzmat czasu
i osobistych doświadczeń, komentują najważniejsze poruszane przez Ojca Świętego kwestie.
Cieszę się i dziękuję, że zaproszenie do podzielenia się refleksjami na temat pism i homilii
Papieża przyjęli, oprócz znanych nam już autorów, ks. profesor Waldemar Chrostowski oraz
dominikanie: ojciec Maciej Zięba i ojciec Wojciech Jędrzejewski.
Nie mogę się powstrzymać, żeby nie zachęcić naszych Czytelników do przygotowania papieskich kremówek, które będą smacznym dodatkiem do lektury oraz do rozwiązania, już
zupełnie na końcu, papieskiego kryptogramu.
Życzę owocnej lektury i codziennej opieki świętego Jana Pawła II!
ks. Piotr Przyborek
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Galilea – Wiara –

Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli
rozmowa z ojcem Maciejem Ziębą OP
Ks. Piotr Przyborek: André
Frossard powiedział o Janie Pawle
II na początku jego posługiwania:
To nie jest papież z Polski. To jest papież
z Galilei. Czy miał na myśli odniesienie do świętego Piotra?
Ojciec Maciej Zięba OP: Tak, od
samego początku Jan Paweł miał
świadomość, że wchodzi w urząd
i zadanie świętego Piotra. Pamiętam,
jak mówił mi kiedyś, będąc już mocno starszy: Słaby jestem, słaby, ale tu,
właśnie tu jest Piotr. On wiedział, że
jest Piotrem naszych czasów, czyli
ma umacniać braci w wierze, że to
jest jego główne zadanie. Tu jest
Piotr. Nie jest Karolem Wojtyłą.
Nie chodzi o Wadowice, o Polskę,
z której się wywodził, tylko o to, że
wobec Kościoła powszechnego ma
pełnić specjalną posługę, posługę
Piotra i że jest kolejnym, w ciągu
2 tysięcy lat, Piotrem i ma umacniać braci w wierze. To było dla
niego fundamentalne doświadczenie, stąd jego przeświadczenie, że
musi tę misję pełnić do końca. Był
coraz słabszy, choroba Parkinsona

Galilea – Tajemnice Pisma Świętego –

O rozmowę na temat Jana Pawła II poprosiłem dominikanina, ojca
Macieja Ziębę. Z wykształcenia ojciec Maciej jest fizykiem, filozofem
i teologiem. Pracuje jako wykładowca akademicki. Przez dwie kadencje
pełnił urząd prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów. Założył też,
i do dzisiaj prowadzi, Instytut Tertio Millennio w Krakowie. Jest autorem
licznych artykułów i książek, a przede wszystkim ojciec Maciej Zięba
jest znawcą i popularyzatorem myśli i przesłania papieża Jana Pawła II.
zabierała kolejne połacie ciała, ale
on ciągle był Piotrem i jako Piotr
musiał dopełnić swoją misję.

Wiara
Papież rozpoczął kazanie inaugurujące pontyfikat od wyznania
wiary, przywołując słowa Szymona Piotra wypowiedziane pod
Cezareą Filipową: Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga żywego. Jaka była wiara
Ojca Świętego?
Widziało się, że Papież jest człowiekiem wiary. Ta jego głęboka wiara
wymykała się ściśle rozumowej analizie i trochę mnie, jako racjonalistę

i fizyka, męczyła, ale mówię to raczej
żartobliwie. Czuło się bowiem, że
Karol Wojtyła ma specjalne, głębokie
i bezpośrednie połączenie z Bogiem.
Ja, za jego życia, nie mówiłem „święty”, ale używałem słowa „mistyk”. Bo
to był mistyk. Było to dostrzegalne,
widoczne, że istnieje w nim specjalna
więź i łączność z Panem Bogiem. I ta
wiara opromieniała wszystkie jego
działania: spotykał się z politykami,
z niepełnosprawnymi i z chorymi,
jechał odwiedzić kolejny kraj i pisał
kolejne pisma, jechał na narty i tak
dalej – wszystko to było objęte myśleniem ewangelicznym, myśleniem
zakorzenionym w Piśmie Świętym.
Myśleniem, a właściwie wiarą, na-
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