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Chrystus zmartwychwsta³!
A ja?
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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

„Alleluja, Jezus ¿yje!”

W NUMERZE

Kiedyœ zapyta³em dzieci w klasie
pierwszej: „Dlaczego ludzie ukrzy¿owali Pana Jezusa?” i w odpowiedzi
us³ysza³em: „Bo Pan Jezus by³ dla nich
za dobry!”. Obecnoœæ dobrego cz³owieka jest b³ogos³awieñstwem, radoœci¹, zyskiem. Równoczeœnie jest to
obecnoœæ trudna – bo stanowi wyzwanie. Czasem tylko do wdziêcznoœci za
doznan¹ dobroæ. Najczêœciej jednak
jest to wyzwanie do naœladowania
wszystkich pozytywnych cech tego
cz³owieka. A to bywa niewygodne.
Dlatego sam ów dobry cz³owiek staje
siê niewygodny. Bardzo trafna by³a
intuicja pierwszoklasistów.
A ludzie i tak nie zdo³ali siê pozbyæ Jezusa. Wróci³. Bo zmartwychwsta³. Nie mo¿na pozbyæ siê dobra.
Ono jest z Boga i dlatego jest ¿ywe
i niezniszczalne. Jezus wróci³; wróci³
inaczej ni¿ by³ dotychczas. W taki
sposób ³atwiej szerzyæ dobro, prawdê i mi³oœæ – dot¹d by³ ograniczony
jak ka¿dy cz³owiek – czasem i przestrzeni¹. Teraz – Zmartwychwsta³y –
bêdzie dzia³a³ a¿ po krañce ziemi, ponad czasem.
Dlatego wybra³ uczniów, by
uobecniali Jego dzie³o i osobê a¿ do
koñca œwiata. Bóg wskrzesi³ Go trzeciego dnia. A my jesteœmy œwiadkami
wszystkiego – mówi Piotr. Mówi ten,
który stan¹wszy przy pustym grobie
z pocz¹tku nie rozumia³ niczego. Ale
uwierzy³. Ujrza³ i uwierzy³ – pisze Jan,
uczestnik tych samych wydarzeñ. Pozostali uczniowie, którzy tak¿e widzieli Zmartwychwsta³ego, rozmawiali
z nim, zasiadali do wspólnego posi³ku, cieszyli siê niepojêt¹
radoœci¹. Podobnie jak
Mistrz – i oni zostali znienawidzeni przez œwiat.
Nigdy nie brakowa³o
ludzi, którzy podwa¿ali
prawdê o zmartwychwstaniu. Pierwsi byli arcykap³ani ju¿ w dniu zmartwychwstania. „Po naradzie dali
¿o³nierzom sporo pieniêdzy – pisze ewangelista –

i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego
uczniowie przyszli w nocy i wykradli
Go, gdyœmy spali”. A potem w ci¹gu
wieków wymyœlano ró¿ne teorie, by zaprzeczyæ wierze i nadziei chrzeœcijan.
Ostatnio znowu obserwujemy odradzanie siê ró¿nych starych pomys³ów. Tu jakaœ rewelacja o znalezionym grobie i rzekomych szcz¹tkach
Jezusa. Tam znowu odgrzane pomys³y dotycz¹ce roli Judasza, usi³uj¹ce
podwa¿yæ wiarygodnoœæ œwiadectw
historycznych. Nie dziwiê siê, ¿e te
przeró¿ne pomys³y znowu od¿ywaj¹.
Przecie¿ œwiat w którym ¿yjemy, jest
poddany ogromnej presji z³a, z³a dotykaj¹cego ró¿nych obszarów ¿ycia
osobistego, spo³ecznego, politycznego. Wszystko wiêc, co tylko przypomina o podstawowej wartoœci dobra,
jest niewygodne i znienawidzone.
Dlatego kpi siê z papie¿y i biskupów,
dlatego nagradza siê artystów promuj¹cych przemoc i bezwstyd, dlatego zawziêcie rozsiewa siê k³amstwa
uderzaj¹ce w ludzi dobrych. Nie
oszczêdzono nikogo – nawet Jana
Paw³a II, nawet matki Teresy z Kalkuty. Bo oni i tylu innych to niewygodni œwiadkowie dobra, które zabite –
wraca. Jak Jezus.
Czytamy napomnienie aposto³a
Paw³a, cz³owieka, który niegdyœ by³
przekonany, ¿e pog³oski o zmartwychwstaniu s¹ oszustwem – póki sam
Zmartwychwsta³ego nie spotka³. Pisze
tak: Skoro razem z Chrystusem powstaliœcie z martwych, szukajcie tego,
co w górze, gdzie przebywa Chrystus
zasiadaj¹c po prawicy Boga. Zadaj-
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cie wiêc œmieræ temu, co jest przyziemne: rozpuœcie, nieczystoœci, lubie¿noœci, z³ej ¿¹dzy i chciwoœci...
Aposto³ wo³a o wysi³ek, o pracê
nad sob¹. Zachêca, by wewnêtrznie
zmartwychwstaæ, by odrodziæ siê duchowo, moralnie. Nie jest to ³atwe.
Dlatego i œwiêta zmartwychwstania
Pañskiego ³atwe nie s¹. Nie wystarczy zaj¹czek, œwiêconka i kartka z niezrozumia³ym napisem „Weso³ego Alleluja!” Chrzeœcijanin musi siêgn¹æ
samego dna swej istoty, dostrzec tam
dobro i wydobyæ je z siebie. Niech
inni widz¹, odczuwaj¹, ciesz¹ siê
i maj¹ po¿ytek z tego, ¿e dobrym s³owem, dobrym czynem zmieniam œwiat
wokó³ siebie, choæby to by³ tylko
ma³y œwiat domu, podwórka, s¹siedztwa, rodziny, grona znajomych. Gdy
takich ma³ych, o¿ywionych dobrem
œwiatów bêdzie wiêcej, to i wielki
œwiat wokó³ nas o¿yje. Takie jest
chrzeœcijañskie pojmowanie Wielkanocy – wspominaj¹c zmartwychwstanie Jezusa, spieszê o¿ywiaæ œwiat
dobrem i mi³oœci¹. Wiem, ¿e ludzkie
si³y s¹ zbyt s³abe. Nasz¹ – moj¹
i twoj¹ – si³¹ jest Jezus. Tyle pokoleñ
chrzeœcijan posz³o za Nim. Pójd¹ nastêpne. I nas nie mo¿e brakn¹æ.
Na Œwiêta Wielkiej Nocy - Zmartwychwstania Pañskiego - ¿yczê moim
Parafianom, wszystkim Goœciom i Czytelnikom naszej Gazetki - mocnej wiary, nadziei i mi³oœci. Niech w czasach
zamêtu jaœnieje Jedyna Prawda, która
zabijana zmartwychwstaje; opromienia mi³osierna Mi³oœæ zawsze przebaczaj¹ca i prowadzi Droga, która zawiera w sobie najg³êbszy
sens. Radoœnie œpiewajmy Alleluja czyli
„chwalmy Pana” w wielkanocny czas.
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„Owocem zaœ Ducha jest … radoœæ…”
Przystêpuj¹c do omówienia tego
owocu Ducha mo¿na zapytaæ: któ¿
z nas nie chcia³by byæ cz³owiekiem radosnym? Dlaczego radoœæ jest tak
wa¿na? O jak¹ radoœæ tu chodzi: mo¿e
z odniesionego zwyciêstwa w zawodach sportowych, pokonania przeciwnika? A mo¿e o radoœæ z udanego wystêpu estradowego, kiedy otrzymuje
siê rzêsiste brawa? Taka radoœæ i jej
podobne s¹ potrzebne, mo¿e nawet
wa¿ne, bo wzrasta jakiœ presti¿, pisz¹
gazety, mówi¹ o tym media, cz³owiek
jest rozpoznawalny, co jednak nie zawsze wp³ywa to korzystnie na osobiste ¿ycie cz³owieka.
W „Nowym s³owniku teologii biblijnej” tak zaczyna siê t³umaczenie
prze¿ywania radoœci: „Radoœæ (…) to
emocjonalne poruszenie wynikaj¹ce
z poznania i posiadania jakiegoœ dobra, doœwiadczenie szczêœcia powodowane ró¿nymi wydarzeniami (np.
zwyciêstwo na wojnie, zbiory plonów,
zaœlubiny, narodziny dziecka, œwiêta
religijne i patriotyczne, pielgrzymki).

Œwiête? Cz³owiek biblijny raduje siê
z wszelkich darów Bo¿ych, wszak Pan
Bóg stworzy³ œwiat jako dobry i odda³
go do dyspozycji cz³owieka. Raduje
siê wiêc tak przyziemnymi, choæ wa¿nymi sprawami, jak dobrym winem, „co
rozwesela serce ludzkie” (Ps 104,15),
choæ przestrzega przed jego nadu¿ywaniem: „Przy piciu wina nie b¹dŸ zbyt
odwa¿ny, albowiem ono zgubi³o wielu” (Syr 31,25), gdy¿ „pite w nadmiernej iloœci” jest „udrêczeniem dla duszy” (31,29), bo „pijañstwo powiêksza
sza³ g³upiego” (w. 30). Radoœæ sprawia³y dary ofiarne: „Tam te¿ wobec
Pana, Boga waszego, ucztowaæ bêdziecie wy ze swymi rodzinami, cieszyæ
siê z dóbr, które wasza rêka osi¹gnê³a,
w czym b³ogos³awi³ wam Pan, Bóg
wasz” (Pwt 12,7). Po trudach ¿ycia cz³owiek raduje siê owocami swojej pracy,
to sprawia mu szczêœcie, którego nie
mo¿na sprowadzaæ tylko do uczt, wystawnych biesiad pe³nych nieraz pustej radoœci. Za ¿ycia jest wiele okazji
do za¿ywania radoœci (Koh 3,13; 9,7-9).

o dziesiêciu strunach. Œpiewajcie Jemu
pieœñ now¹, pe³nym g³osem piêknie
Mu œpiewajcie!” (Ps 33,1-3). Radoœæ
prze¿ywali wygnañcy wracaj¹cy do
swojej Ojczyzny z niewoli babiloñskiej:
„Œpiewajcie pieœñ dziêkczynn¹ Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie (…)
On daje pokarm byd³u, pisklêtom kruka to, o co wo³aj¹” (Ps 147,7.9). Wielk¹
radoœæ sprawia³o zebranym w Jerozolimie przed Bram¹ Wodn¹ wniesienie
Ksiêgi Prawa Moj¿eszowego, a potem
jego odczytywanie. Ów ceremonia³ by³
pe³en radoœci, choæ wspominanie niewoli, brak œwi¹tyni, Tory, by³o czymœ
smutnym, st¹d Nehemiasz i Ezdrasz
nawo³uj¹ lud: „Nie b¹dŸcie przygnêbieni, gdy¿ radoœæ w Panu jest wasz¹
ostoj¹” (Ne 8,10).
Wielki ³adunek radoœci nios¹ s³owa proroka Izajasza o maj¹cym nadejœæ Zbawcy, Ksiêciu Pokoju: „Naród krocz¹cy w ciemnoœciach ujrza³
œwiat³oœæ wielk¹; nad mieszkañcami
kraju mroków œwiat³o zab³ys³o. Pomno¿y³eœ radoœæ, zwiêkszy³eœ wese-

W Biblii wystêpuje w znaczeniu œwieckim (¿ycie, zdrowie) oraz religijnym
i sakralnym, bêd¹c jednym z owoców
Ducha Œwiêtego”1.
W tym przejawie naszego ¿ycia
chodzi o „Bo¿¹ radoœæ, która jest jak
rzeka”, jak czasem wyœpiewuje m³odzie¿. Jak tê radoœæ ukazuje Pismo

Rodzicom radoœci przysparzaj¹ m¹dre
dzieci (Prz 10,1). Radoœci¹ dla cz³owieka jest uwielbienie Boga (Ps 148).
Wyrazem radoœci jest œpiew przy wtórze instrumentów: „Sprawiedliwi wo³ajcie radoœnie na czeœæ Pana, prawym
przystoi pieœñ chwa³y. S³awcie Pana
na cytrze, œpiewajcie Mu przy harfie

le. Rozradowali siê przed Tob¹, jak siê
raduj¹ we ¿niwa, jak siê wesel¹ przy
podziale ³upu” (9,1-2).
Podobnie te¿ wielk¹ radoœæ, pe³n¹
wzruszenia, sprawia³o odprawienie
Mszy œwiêtej po 54 latach w jednej
z miejscowoœci na Ukrainie. Tam trwa³a
walka o przetrwanie wiary katolickiej.
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Ludzie gromadzili siê po kryjomu, w zaprzyjaŸnionych chatach, aby tam modliæ siê nawet bez kap³ana, bo ich nie
by³o. Czyniono to w g³êbokiej konspiracji, aby ktoœ nie doniós³, bo konsekwencje tego donosu bywa³y bardzo
uci¹¿liwe. Czytam wspomnienie jednego z kap³anów, który opisywa³ ¿ycie
religijne w sowieckiej Rosji: „Mszê
odprawialiœmy w chacie, w niesamowitym t³oku. Wtedy ktoœ przyniós³
ma³y, kuty w metalu dzwonek, u¿ywany podczas Mszy œw. Jego historia by³a
taka: gdy w 1936 r. Polaków wywo¿ono
do Kazachstanu, ktoœ z parafian zabra³
go z koœcio³a, by przypomina³ rodzinne strony i opuszczon¹ œwi¹tyniê; tam
by³ u¿ywany podczas ukrytych spotkañ na modlitwê. Teraz go przywieziono, poniewa¿ parafia wraca³a do ¿ycia.
Zadzwoniono nim znów po 52 latach
w Tarnorudzie. Ks. Wanags podj¹³
piêknie w kazaniu ten w¹tek i by³ g³oœny p³acz, bo wiêkszoœæ osób doskonale pamiêta³a tamte czasy”2. Po tylu
latach by³y to ³zy radoœci.
Wróæmy jednak do tekstów biblijnych. Wielk¹ radoœæ prze¿ywa³a Maryja, kiedy dzieli³a siê ni¹ ze swoj¹
krewn¹ œw. El¿biet¹ podczas jej nawiedzenia: „Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (£k 1,46 n). Anio³ Pañski budz¹c
betlejemskich pasterzy, mówi do nich:
„Oto zwiastujê wam radoœæ wielk¹, która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ
bowiem w mieœcie Dawida narodzi³ siê
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz,
Pan” (£k 2,10 n). Aposto³ Filip g³osi
s³owo Bo¿e, uzdrawia, wypêdza z³e
duchy, co sprawia, ¿e „wielka (..) radoœæ zapanowa³a w tym mieœcie”
(Dz 8,8). Podobnie by³o z Paw³em
i Barnab¹ kiedy g³osili s³owo Bo¿e,
a „poganie s³ysz¹c to, radowali siê
i wielbili s³owo Pañskie, a wszyscy,
przeznaczeni do ¿ycia wiecznego,
uwierzyli” (Dz 13,48). Pan Jezus mówi,
¿e „w niebie wiêksza bêdzie radoœæ
z jednego grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹
nawrócenia” (£k 15,7.10).
Dla pog³êbienia tego rozwa¿ania
warto podaæ niektóre symbole wyra¿aj¹ce radoœæ. S¹ to: bia³a barwa,
dalmatyka (strój diakona), ga³¹zki
mirtu, jaskó³ka, lampa, oranci, taniec,
wieniec mirtowy, z³ota ró¿a, zbiory
z pól uprawnych.

Ten fragment rozwa¿ania zakoñczê s³owami zachêty do prze¿ywania
radoœci: „Nie wydawaj duszy swej
smutkowi ani nie drêcz siebie myœlami. Radoœæ serca jest ¿yciem cz³owieka, a weso³oœæ mê¿a przed³u¿a dni
jego. Wyt³umacz sobie samemu, pociesz swoje serce, i oddal d³ugotrwa³y smutek od siebie; bo smutek zgubi³ wielu i nie ma z niego ¿adnego
po¿ytku. Zazdroœæ i gniew skracaj¹
dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesn¹ staroœæ. Gdy serce pogodne – dobry apetyt, zatroszczy siê ono
o pokarmy” (Syr 30,21-25). W przypisku znajduje siê tak¿e bardzo praktyczna i drogocenna rada: „sen zadowolonego to jak przysmak”.
Spróbujmy jeszcze powiedzieæ coœ
na temat franciszkañskiej radoœci.
Znany jest „Dyktat o prawdziwej i doskona³ej radoœci” œw. Franciszka. Biedaczyna poprzez zaprzeczenia okazuje czym jest prawdziwa radoœæ. Nie jest
pe³n¹ radoœci¹ wst¹pienie do zakonu
profesorów Pary¿a, pra³atów, arcybiskupów, biskupów, króla Francji i Anglii, ani nawrócenie wszystkich pogan,
ani zdolnoœci czynienia cydów, ani
cierpliwoœæ i opanowanie w przypadku z³ego potraktowania nawet w takich okolicznoœciach, kiedy warunki
atmosferyczne s¹ wielce niesprzyjaj¹ce przebywaniu na dworze: zima, mróz,
nogi poranione, ociekaj¹ce krwi¹,
wokó³ noc i nigdzie nie mo¿na siê
schroniæ3. Franciszek radzi braciom,
aby starali siê wygl¹daæ „jak ludzie
rozradowani w Panu, mili i pogodni jak
nale¿y”. Piêkne œwiadectwo o œw.
Franciszku wyda³ œw. Pawe³ VI: „Opuœciwszy wszystko dla Chrystusa,
naby³ przez „pani¹ biedê” coœ – ¿e tak
powiemy – z pierwotnej szczêœliwoœci, kiedy to œwiat co dopiero wyszed³
nieska¿ony z r¹k Stworzyciela. Ca³kowicie wyzbyty ze wszystkiego, ju¿
prawie niewidomy, potrafi³ œpiewaæ
nieœmierteln¹ „Pieœñ o Stworzeniach”,
pochwa³ê naszego brata s³oñca, pochwa³ê ca³ej przyrody, która by³a dla
niego jakby jasnym i czystym zwierciad³em boskiej chwa³y, a nawet radoœæ z nadejœcia siostry naszej œmierci cielesnej”4.
A có¿ powiedzieæ o „Kwiatkach
œw. Franciszka z Asy¿u?”5 „Jest to jedna z najczarowniejszych ksi¹¿ek, jakie
zna literatura. Jest ona pociech¹ i nadziej¹. Uczy wiary w mi³oœæ i dobroæ

serca ludzkiego. Ksi¹¿ka ta ca³a œpiewa” – napisa³ L. Staff we wstêpie.
Co to jest radoœæ w duchu franciszkañskim? Ona najczêœciej kojarzy
nam siê ze szczêœciem, niejako wyp³ywa ze szczêœcia. Jest czêsto u¿ywana
zamiennie. Znamy „Balladê o szczêœciu”. ¯ycie uczy, ¿e tu, na ziemi, nie
ma pe³nego szczêœcia. Cz³owiekowi nie
przynosz¹ pe³ni szczêœcia ani wynalazki techniczne, ani ró¿norodne rozrywki. Czêsto doœwiadcza braków:
wygody, opieki zdrowotnej, œrodków
do ¿ycia, co rodzi smutek, beznadziejnoœæ, zniechêcenie, nudê, a mo¿e i rozpacz. Nic nie pomo¿e ani „pozorna
weso³oœæ, ani szaleñcza ¿¹dza przyjemnoœci na zawo³anie, ani sztuczny
tzw. raj”.
Nade wszystko trzeba nam zabiegaæ o radoœæ duchow¹, której wyrazem s¹ hymny i pieœni koœcielne, muzyka, instrumenty, œpiew. Jak¹¿
wymowê posiada hymn Orêdzia wielkanocnego: „Weselcie siê ju¿, zastêpy Anio³ów w niebie! Weselcie siê,
s³udzy Boga. Niechaj zabrzmi¹ dzwony g³osz¹ce zbawienie, gdy Król tak
wielki odnosi zwyciêstwo! Raduj siê,
ziemio, opromieniona tak niezmiernym
blaskiem, a oœwiecona jasnoœci¹ Króla wieków, poczuj, ¿e wolna jesteœ od
mroku, co œwiat okrywa! Zdobny blaskiem takiej œwiat³oœci, raduj siê, Koœciele œwiêty, Matko nasza! Ta zaœ
œwi¹tynia niechaj zabrzmi potê¿nym
œpiewem ca³ego ludu”. Ca³a Liturgia
wo³a: „W tym dniu wspania³ym wszyscy siê radujmy”. Radoœæ chrzeœcijañska nie jest radoœci¹ tani¹, p³ytk¹, nie
kojarzy siê z rozkosz¹ zmys³ow¹. Jest
to radoœæ trudna: „B³ogos³awieni jesteœcie, gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i przeœladuj¹ was, i gdy z mego powodu
mówi¹ k³amliwie wszystko z³e na was.
Cieszcie siê i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”
(Mt 5,11 n).
Wiêc z czego mamy siê radowaæ?
Z tego samego co Pan Jezus, Matka Najœwiêtsza czy œw. Franciszek,
a wiêc:
- podziwiaj¹c kolor kwiatów, ich
woñ i ró¿norodnoœæ;
- podziwiaj¹c krople rosy porannej, œpiew ptaków…;
- patrz¹c na s³oñce i chmury, ksiê¿yc i gwiazdy, b³yskawice czy ws³uchuj¹c siê w grzmoty;
- z tego wszystkiego, co tylko Pan
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Bóg stworzy³, bo wszystko da³ cz³owiekowi.
- radowaæ siê z tego, ¿e jestem, ¿e
¿yjê, ¿e mogê kochaæ.
Do radoœci zachêca Pismo Œwiête: „PrzyjdŸcie, radoœnie œpiewajmy
Panu, wznoœmy okrzyki na czeœæ Ska³y naszego zbawienia” (Ps 95,1),
a prorok Joel zachêca: „I wy siê weselcie, (…) radujcie siê w Panu Bogu
waszym” (2,13).
Sk¹d ma wyp³ywaæ ta radoœæ?
Z mi³oœci do Pana Boga „obecnego
w Liturgii, Ewangelii i otaczaj¹cym

nale¿y, b¹dŸ hojny i daj mu swój. Nikt
w rzeczywistoœci nie potrzebuje tyle
uœmiechu, jak ten, który nie umie go
innym dawaæ”.
Tego wszystkim ¿yczê o czym stara³em siê w skrócie ukazaæ.
„Owocem zaœ Ducha jest … pokój…”
Œwiat zna wiele okrutnych wojen.
Po dziœ dzieñ nie ma pokoju na œwiecie. S¹ zak¹tki œwiata, gdzie gin¹ niewinni ludzie, w tym ma³e dzieci. Ci¹gle
czytamy o jakichœ konferencjach, które siê odbywaj¹, o wa¿nych naradach,

gender. Obserwujemy tak¿e zmasowane ataki na Koœció³, na zasady moralnoœci opartej na Ewangelii i nauce
Koœcio³a. Mo¿na zacytowaæ s³owa
piosenki: „Ci¹g³y niepokój na œwiecie…”. Mówmy wiêc o pokoju, tym
biblijnym, Bo¿ym.
Czym jest pokój? Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to pewien rodzaj ³adu
spo³ecznego, gdzie cz³owiek mo¿e
spokojnie ¿yæ, pracowaæ, rozwijaæ
swoje pasje, realizowaæ siê w swoim
powo³aniu, osi¹gaæ ¿yciowe cele.
Samo s³owo „pokój” w znaczeniu bi-

œwiecie”. Nieraz s³yszymy zachêtê:
„Oto dzieñ, który Pan uczyni³, radujmy siê nim i weselmy!” (Ps 118,24).
Zakoñczê rozwa¿aniem pt. „Dar uœmiechu”, bo uœmiech to radoœæ:
„Nie kosztuje nic, a daje du¿o.
Wzbogaca tego, który go dostaje,
a nie biednieje ten, który go daje. Trwa
tylko chwilkê, ale jego wspomnienie
jest czasem nieœmiertelne. Uœmiech
jest wypoczynkiem dla istoty zmêczonej, jest odwag¹ dla duszy zgnêbionej i pociech¹ dla serca okrytego
¿a³ob¹. To jest prawdziwe lekarstwo,
które natura trzyma w rezerwie na
wszystkie zmartwienia. A jeœli tobie
odmówi¹ uœmiechu, który siê tobie

które jednak najczêœciej do niczego
dobrego nie prowadz¹. Strony sporu
pozostaj¹ przy swoim zdaniu, swoich
nieustêpliwych pogl¹dach. Pycha,
zawziêtoœæ, nieustêpliwoœæ staj¹ na
drodze do pojednania. Nie pomagaj¹
apele ONZ czy papie¿y, którzy stale
apeluj¹ o pojednanie, o zaprzestanie
bratobójczych walk. Obok tych walk
bratobójczych tocz¹ siê wojny ideologiczne, o czym wiemy choæby wczytuj¹c siê i obserwuj¹c realizacjê za³o¿eñ rewolucji francuskiej czy
paŸdziernikowej. Dziœ niepokój zasiewaj¹ pr¹dy New Age czy wielce niebezpieczne dla rodziny i wychowania
m³odego pokolenia zasady ideologii

blijnym jest wieloznaczne. Mo¿e odnosiæ siê a¿ do 25 pojêæ. Aby nie
wchodziæ zbytnio w niuanse biblijne,
pozostañmy przy takich znaczeniach
pokoju, jak: „dobre samopoczucie,
zdrowie, materialna i duchowa pomyœlnoœæ osoby lub spo³eczeñstwa;
mo¿e równie¿ oznaczaæ dobre relacje
miêdzy osobami, rodzinami, plemionami, narodami, w ma³¿eñstwie oraz w relacjach cz³owieka z Bogiem”6. Pokój,
to szeroko rozumiana pomyœlnoœæ, co
jest darem Boga. Modli siê Psalmista:
„Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan b³ogos³awi swój lud,
darz¹c go pokojem” (Ps 29,11). Znamy piêkne b³ogos³awieñstwo przeka-
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zywane niekiedy na zakoñczenie Mszy
œwiêtej: „Niech ciê Pan b³ogos³awi
i strze¿e. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob¹, niech ciê obdarzy
sw¹ ³ask¹. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech ciê obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26). O pokoju wiele razy
mówi¹ prorocy, bo nawet pobie¿na
znajomoœæ Biblii wielokrotnie mówi
o wojnach, walkach o jakieœ terytorium
czy miasto, jakiejœ niezrozumia³ej zapiek³oœci, upartym trwaniu przy swoim. Bóg obiecuje pomyœlnoœæ: „Zawrê
z nimi przymierze pokoju…” (Ez 34,25).
Izajasz zapowiada nadejœcie Ksiêcia
Pokoju. Bêdzie to czas radoœci, kiedy
pojawi siê ów Ksi¹¿e Pokoju, którego
prorok obdarza wieloma tytu³ami,
a wœród ich wieloœci tak¿e mianem
Ksiêcia Pokoju: „Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿ê Pokoju.
Wielkie bêdzie Jego panowanie w pokoju bez granic” (9,5 n). Zapowiadane czasy mesjañskie, to czasy pomyœlnoœci i pokoju (Am 9,13 nn),
o czym mówi tak¿e Psalmista: „Za dni
jego zakwitnie sprawiedliwoœæ i wielki pokój” (72,7).
Pokój obwieœci³y chóry anielskie
w dniu narodzin Ksiêcia Pokoju:
„Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na
ziemi pokój ludziom, w których sobie
upodoba³” (£k 2,14). Podobnie do
pokoju nawi¹zuje Pan Jezus w swoim
nauczaniu. Dokonuj¹c uzdrowienia
kobiety cierpi¹cej na krwotok, mówi
jej: „Córko, twoja wiara ciê ocali³a, idŸ
w pokoju i b¹dŸ wolna od swej dolegliwoœci” (Mk 5,34). W Kazaniu na
Górze wskazuje na niezast¹pion¹ wartoœæ pokoju: „B³ogos³awieni, którzy
wprowadzaj¹ pokój, albowiem oni
bêd¹ nazwani synami Bo¿ymi”

(Mt 5,9). Podobnie czyni œw. Pawe³
kieruj¹c swoje Listy do okreœlonych
adresatów: „£aska wam i pokój od
Boga…” (Kol 1,3; Rz 1,7; 1 Kor 1,3;
2 Kor 1,2; Ga 1,3; Ef 1,2; Flp 1,2;
Kol 1,2;1 Tes 1,1; 2 Tes 1,2;
1 Tm 1,2;…).
Walka o czyste sumienie, uporz¹dkowanie swojego ¿ycia kosztuje niekiedy ogromnego wysi³ku i odwagi. Oto fragment z pamiêtnika
prostytutki:
„Obawiam siê… spojrzeæ trzeŸwo
na to, jak przemija mój czas. Bojê siê
patrzeæ naprzód, aby nie zobaczyæ
pustki. Zamykam oczy na wszystko
z wyj¹tkiem najbardziej bezpoœredniej
rzeczywistoœci, aby nie znaleŸæ pustki
i dziœ tak¿e. Bojê siê tak¿e spojrzeæ
w przesz³oœæ by nie stanê³o ze mn¹
twarz¹ w twarz i nie potêpi³o mnie to,
co utraci³am. Muszê widzieæ tylko
krótk¹ chwilê obecn¹, by nie dostrzec,
¿e nie ma dla mnie nic w gwiazdach
i nie ma nic w wyznaczonym przez zegar biegu poszczególnych dni”.
Na pocz¹tku swojej kariery pisze:
„Uwolniona od wiêzów, które mia³y
byæ dla mnie powodem radoœci, by³am szczêœliwa. Niezale¿noœæ upaja³a mnie, przyprawia³a o zawrót g³owy”. Zaraz potem i ju¿ do koñca
pamiêtnika: „Poczucie winy z¿era³o
mnie jak rak”.
„Gnêbi mnie ból, rozpacz, upokorzenie… Jestem stara (ma wtedy 23 lata),
zmêczona, pe³na wstrêtu do samej siebie; nigdy w ¿yciu nie pragnê³am niczego tak gor¹co, jak teraz pragnê
œmierci. … Teraz czujê to ca³ym znu¿onym, znienawidzonym przeze mnie cia³em. Nie chcê ju¿ o niczym wiedzieæ i
nie chcê istnieæ. Nie chcê ¿ycia po
œmierci. Pragnê unicestwienia”.

„Myœla³am, ¿e sprzedaj¹c cia³o,
kupiê niezale¿noœæ. Tymczasem j¹
utraci³am, bo niezale¿noœæ jest kaleka
bez zdolnoœci doceniania jej, a mnie
zdolnoœæ ta opuœci³a. Myœla³am, ¿e
w tym ostatecznym pogwa³ceniu konwencji odnajdê pe³niê wolnoœci osobistej, a tymczasem poczê³y mnie nêkaæ zmory nienawiœci, strachu, winy,
rozpusty, wszelkich znanych cz³owiekowi uczuæ ujemnych, tote¿ skazana
zosta³am na ¿ycie potworne, jakie sobie zgotowa³am sama, po to by unikn¹æ b¹dŸ co b¹dŸ mniej potwornego
¿ycia swoich bliŸnich” (Dziewczyna
z rogu Piccadilly, Warszawa 11964).
Pisa³ Stefan ¯eromski w „Dziennikach” o sobie:
„Przed namiêtnoœci¹ ust¹pi³o
wszystko. Nie umiem siê pok³oniæ
przed ¿adnym z frazesów, który ludzie
nazywaj¹ cnot¹. Chcia³bym na wszystko co œwiête po³o¿yæ d³onie hañby,
dlatego, ¿e to dobre i œwiête nie do
mnie nale¿y. … Straszno mi, ¿e jeszcze
¿yæ trzeba. Zdaje mi siê, ¿e schodzê
z wysokiej góry w przepaœæ, gdzie wykopany jest mój grób. Namiêtnoœæ
porwa³a miê i unios³a. ¯yjê i oddycham
ni¹… Skarla³em szkaradnie”.
Fragmenty tych wewnêtrznych
wynurzeñ, oskar¿eñ przed samym
sob¹, nie przed Panem Bogiem,
œwiadcz¹ o wielkim niepokoju,
œwiadcz¹ o braku pokoju, bez którego
ciê¿ko jest ¿yæ. Dla cz³owieka wierz¹cego ratunkiem odzyskania wewnêtrznego, duchowego pokoju s¹ sakramenty œwiête, w tym przypadku
sakramentalna spowiedŸ. Bywa, ¿e za
ka¿dy ciê¿ki grzech trzeba zap³aciæ niepokojem, zgryzot¹ sumienia. Koœció³
podaje odpowiednie lekarstwo, które
jednak trzeba przyj¹æ ze czci¹ i wiar¹.
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W innym przypadku pozostaje
niepokój. Trzeba przed Panem
zgi¹æ kolana, ale to dla kogoœ mo¿e
byæ niewykonalne.
Na zakoñczenie podam symbole
pokoju. S¹ to: go³¹bek pokoju z ga³¹zk¹ oliwn¹ w dziobie, sama ga³¹zka
oliwna, a nawet krzy¿.
„Owocem zaœ Ducha jest … cierpliwoœæ…”
Z w³asnego doœwiadczenia wiemy, jak ciê¿ko jest nieraz zachowaæ
cierpliwoœæ wobec niesprzyjaj¹cych
okolicznoœci. Wiele rzeczy nas dra¿ni, z³oœci, budzi niepokój, wiêc reagujemy bez zastanowienia siê, równie¿ z ha³asem, nerwami, g³oœnym
krzykiem, myœl¹c, ¿e sprawa ucich-

Naród wybrany wielce przez
Pana Boga uhonorowany wielorakimi dobrami, zdradza Go, ³amie Przymierze, które mia³o byæ gwarantem
pomyœlnoœci. Dzieje siê to wielokrotnie. Co w takiej sytuacji robi
Pan Bóg? Napomina, prosi, otwiera
swoje serce, daje czas na poprawê.
Okazuje maksymaln¹ cierpliwoœæ.
Najlepiej oddaje to g³os wielkiej
proœby Moj¿esza: „Jahwe, Jahwe 7,
Bóg mi³osierny i litoœciwy, cierpliwy, bogaty w ³askê i wiernoœæ, zachowuj¹cy sw¹ ³askê w tysi¹czne
pokolenia, przebaczaj¹cy niegodziwoœæ, niewiernoœæ, grzech, lecz nie
pozostawiaj¹cy go bez ukarania, ale
zsy³aj¹cy kary (…). Jeœli darzysz

O opanowaniu, cierpliwoœci,
mówi¹ Ksiêgi m¹droœciowe: „Kto panuje nad gniewem, jest bardzo roztropny, cz³owiek zapalczywy szerzy g³upotê” (Prz 14,29). – „Cz³owiek
zapalczywy wszczyna k³ótnie, natomiast cierpliwy ³agodzi spór”
(Prz 15,18). – „Wiêcej wart cierpliwy
ni¿ si³acz, ten, kto panuje nad sob¹,
wat wiêcej ni¿ zdobywca miasta”
(Prz 16,32). – „Cierpliwoœci¹ mo¿na
przekonaæ nawet zwierzchnika, a ³agodny jêzyk mia¿d¿y koœci”
(Prz 25,15).
Jezus Chrystus okazywa³ tak¿e
wiele razy na czym polega cierpliwoœæ
i wspania³omyœlnoœæ, kiedy wyg³asza³ przypowieœci o k¹kolu (chwaœcie,

nie. Za chwilê przychodzi refleksja,
zastanowienie siê, mo¿e nawet ¿al.
Zacytujê z pamiêci s³owa Henryka
Sienkiewicza: „Gdy mnie z³oœæ na
kogoœ weŸmie, to bym go rozdar³,
a gdy mi przejdzie, to bym go zszy³”.
¯ycie pokazuje, ¿e nie jest ³atwo zachowaæ cierpliwoœæ. Spójrzmy na
cierpliwoœæ od strony Pana Boga, od
strony biblijnej.

mnie ¿yczliwoœci¹, Panie, to proszê,
niech pójdzie Pan w poœród nas.
Jest to wprawdzie lud o twardym
karku, ale przebaczysz winy nasze
i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem” (Wj 34,6-9). Takie
ci¹g³e b³agania Moj¿esza o mi³osierdzie, przebaczenie, jest wyrazem
ogromnej cierpliwoœci Boga wobec
krn¹brnych wybrañców.

Mt 13,24-30; 36-43), nieurodzajnej fidze czy o synu marnotrawnym
(£k 15,11-32). Jezus w cierpliwoœci
swojej ka¿demu daje szansê zbawienia: „Ka¿d¹ ga³¹zkê, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tê zaœ, która
rodzi owoce, oczyszcza, aby dawa³a
ich jeszcze wiêcej”(J 15,2). Zbawienie osi¹ga siê niekiedy wielkim trudem, niema³¹ cierpliwoœci¹.
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W Nowym Testamencie tak¿e jest
mowa o cierpliwoœci. Œw. Pawe³ w Hymnie o mi³oœci, jako jedn¹ z przymiotów mi³oœci podkreœla „cierpliwoœæ”:
„mi³oœæ cierpliwa jest” (1 Kor 13,4).
Wiele cierpliwoœci musieli wykazaæ
Aposto³owie, kiedy to szli do pogan
czy wyznawców innych religii, choæby do samych wyznawców judaizmu,
aby ich przekonaæ do Ewangelii Chrystusowej. Oni, prawie wszyscy, przep³acili to swoim ¿yciem. Dobrze ujmuje to œw. Pawe³ w Drugim Liœcie do
Koryntian: „Nieustannie nosimy w ciele konanie Jezusa, aby tak¿e ¿ycie Jezusa ujawni³o siê w naszym ciele. My,
którzy ¿yjemy, jesteœmy nieustannie
wydawani na œmieræ z powodu Jezusa, aby ¿ycie Jezusa ujawni³o
siê w naszym œmiertelnym ciele. W taki sposób dzia³a w nas
œmieræ, a w was ¿ycie” (4,1012). Ów zaszczep Ewangelii
Chrystusowej wymaga³ wiele wysi³ku i wiele cierpliwoœci, a¿ po oddanie ¿ycia, co
Aposto³ Narodów okreœli
w s³owach: „we wszystkim
okazujemy siê s³ugami Boga:
w wielkiej wytrwa³oœci, w utrapieniach, w niedostatkach,
w uciskach, w ch³ostach,
w wiêzieniach, w zamieszkach, w trudach, w czuwaniu,
w postach, w czystoœci, w poznawaniu, w cierpliwoœci,
w dobroci, w Duchu Œwiêtym,
w nieob³udnej mi³oœci,
w prawdziwej nauce, w mocy
Boga; przez orê¿ sprawiedliwoœci zaczepny i obronny,
przez chwa³ê i zawstydzenie,
przez oczernianie i s³awienie;
uznani za zwodzicieli, a jednak prawdomówni; za nieznanych, a jednak znani; za umieraj¹cych,
a jednak ¿yj¹cy; jako karani, a jednak
nie uœmiercani; jako zasmucani, ale
zawsze radoœni; jako ubodzy, a wzbogacaj¹cy wielu; jako nieposiadaj¹cy niczego, a posiadaj¹cy wszystko” (6,4-10).
Pan Jezus obieca³ nagrodê tym,
którzy z cierpliwoœci¹ znosiæ bêd¹
utrapienia ¿ycia: „kto wytrwa do koñca, bêdzie zbawiony” (Mt 10,22). - „Bêdziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz
ten, kto wytrwa do koñca, bêdzie zbawiony” (Mk 13,13; £k 21,17-19). Wiele cierpliwoœci potrzeba tak¿e wobec

1

naszych bliŸnich, którzy zawinili wobec nas siedemdziesi¹t siedem razy,
a trzeba im przebaczyæ (Mt 18,22).
Pawe³ Aposto³ radzi nam: „Z ca³¹ pokor¹, delikatnoœci¹ i cierpliwoœci¹ znoœcie jedni drugich w mi³oœci” (Ef 4,). –
„Jako wybrañcy Boga – œwiêci i umi³owani – okryjcie siê g³êbokim mi³osierdziem, ³agodnoœci¹, pokor¹, delikatnoœci¹, cierpliwoœci¹” (Kol 3,12).Pawe³ ceni sobie nawet wielkie przeciwnoœci losy, bo „ucisk prowadzi do
cierpliwoœci, cierpliwoœæ do wytrwa³oœci, wytrwa³oœæ zaœ do nadziei”
(Rz 5,3-4).
Ka¿dy z nas ma swoje doœwiadczenia na temat cierpliwoœci. Przytoczy³em wiele tekstów, które b¹dŸ bez-

Paciorek A., Radoœæ, w: Nowy s³ownik teologii biblijnej, pod redakcj¹ ks.
prof. dr. hab. Henryka Witczyka, Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jednoœæ, Lublin – Kielce 2017,
s. 768; zob. tak¿e has³o „Radoœæ”,
w: Nowy Leksykon Biblijny, tak¿e pod
redakcj¹ ks. prof. dr. hab. Henryka
Witczyka, s. 640, Wydawnictwo JEDNOŒÆ HERDER, Kielce 2011.
2
Za wschodni¹ granic¹ 1917-1993.
O Polakach i Koœciele w dawnym
ZSRR z Romanem Dzwonkowskim
SAC rozmawia Jan Pa³yga SAC,
s. 115, Wydawnictwo „Wspólnota
Polska” & „Apostolicum”, Warszawa
1995.
3
Por.: Pisma œw. Franciszka, s. 41 n.

poœrednio, b¹dŸ poœrednio, odnosz¹
siê do cierpliwoœci. Ka¿de z tym zdañ
mo¿e byæ materia³em do medytacji, do
spojrzenia na swoje ¿ycie pod k¹tem
cierpliwoœci.
Symbolem cierpliwoœci s¹: krokus,
orzech migda³owca, owca, w³ócznia
i zbroja chrzeœcijanina.

4

c. d. n.
Ks. Andrzej Skiba

O radoœci, Pallottinum Poznañ –
Warszawa 1987, s. 20 n.
5
Warszawa 1988.
6
Has³o: Pokój, w: Nowy Leksykon
Biblijny, dz. cyt.: s. 600.
7
W innym t³umaczeniu s³owo „Jahwe” zosta³o zast¹pione s³owem
PAN. Zdanie to zaczyna siê: „PAN,
PAN, Bóg mi³uj¹cy i ³askawy, nieskory do gniewu, bogaty w mi³osierdzie i prawdê, wierny w mi³oœci wobec rzesz niezliczonych, gotowy
przebaczyæ winy, przestêpstwa
i grzechy, lecz nie pob³a¿liwy’’- Biblia wydana przez Paulistów.
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Któryœ za nas cierpia³ rany…
Mówi siê, ¿e cz³owiek jest zawsze
w drodze. Nieraz mo¿emy spotkaæ
piêkne okreœlenie ,,homo viator”…,
cz³owiek w drodze, cz³owiek wêdruj¹cy… W historii naszego istnienia jest
taka jedna wyj¹tkowa droga, która
nada³a g³êbszego sensu naszemu
¿yciu – Droga Krzy¿owa. W naszej
parafii, w pi¹tek poprzedzaj¹cy Niedzielê Palmow¹, odby³a siê taka pami¹tka Drogi Krzy¿owej w plenerze.
Nasz modlitewny szlak rozpocz¹³ siê
w kaplicy w Stró¿ach Ma³ych, a zakoñczy³ w kaplicy w P³owcach. W naszej modlitwie polecaliœmy ca³¹ nasz¹
parafiê, aby w duchu chrzeœcijañskiej
radoœci prze¿yæ zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
Wielkanocy. Ponadto polecaliœmy œ.p
ks. Tomasza Grzywnê, który wiele serca wk³ada³ w to, aby ta plenerowa
modlitwa zawsze by³a g³êbokim prze¿yciem dla uczestników.
Z ca³ego serca dziêkujemy Tym,
którzy przyczynili siê do organizacji
tego wydarzenia wiary. Bóg zap³aæ!
Ks. Mateusz S³awiñski
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13 kwietnia – dzieñ inny ni¿ wszystkie…
13 kwietnia obchodzimy Dzieñ Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej.
W wielu miejscach w kraju, w tym równie¿ w Sanoku odbywa³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ofiary ludobójstwa sprzed 79 laty.
Sanockie obchody Dnia Pamiêci
Ofiar Zbrodni Katynia organizowane
przez Zwi¹zek Sybiraków rozpoczê³y
siê na cmentarzu centralnym. Zebranych pod „Krzy¿em Katyñskim”, w historiê tych wydarzeñ wprowadzi³a
harcmistrz Krystyna Chowaniec. Nastêpnie przedstawiciele w³adz miejskich i œrodowisk patriotycznych z³o¿yli kwiaty.
Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a
miejsce na Placu œw. Jana. Tam g³os
zabra³ Mieczys³aw Brekier, prezes
ko³a terenowego Zwi¹zku Sybiraków.

Równie¿ i w tym miejscu, pod Pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej Poleg³ym
i Pomordowanym za Polskê z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów.
O godzinie 18.00 w naszym koœciele odby³a siê msza œwiêta w intencji pomordowanych w Katyniu,
Charkowie i Miednoje oraz innych
miejscach kaŸni na Wschodzie.
Koncelebrowali j¹ kap³ani: ks. dziekan dr Roman Froñ, ks. Waldemar
Gawron oraz ks. Tomasz Podolak.
Na zakoñczenie Eucharystii senator Alicja Zaj¹c, na rêce harcmistrz Krystyny Chowaniec oraz
wiceburmistrza Paw³a Hydzika, przekaza³a podjêt¹ przez Senat
uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ ks. pra³ata
Zdzis³awa Peszkowskiego w 100.
rocznicê urodzin.

Ostatni¹ czêœci¹ obchodów by³o
z³o¿enie wi¹zanek pod tablic¹ „Golgota Wschodu”. W uroczystoœci udzia³
wziêli m. in.: Senator RP Alicja Zaj¹c,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: powiatu – na czele ze starost¹
sanockim Stanis³awem Chêciem, miasta – w osobach wiceburmistrzów: Grzegorza Korneckiego i Paw³a
Hydzika oraz
wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Grzegorza Kozaka, gminy – na
czele z wójt Ann¹ Ha³as, harcerze, delegacje i poczty sztandarowe reprezentuj¹ce œrodowiska patriotyczne,
m³odzie¿ sanockich szkó³ podstawowych, parafianie, mieszkañcy Sanoka.

Oprac. Jakub Rado¿ycki
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¯ywa pamiêæ o trudnej historii narodu…
W 9. rocznicê katastrofy smoleñskiej, w której zginê³a Para Prezydencka oraz czo³owi przedstawiciele ¿ycia
politycznego i kulturalnego Polski,
uczciliœmy pamiêæ 96 ofiar, modl¹c siê
za nich podczas wieczornej mszy œwiêtej o godzinie 18.00
Przewodniczy³ jej ks. proboszcz
Roman Froñ, który równie¿ wyg³osi³
okolicznoœciowe kazanie. W obchodach upamiêtniaj¹cych tragiczn¹
œmieræ polskiej delegacji udzia³ wziêli
przedstawiciele: w³adz samorz¹dowych, komitetu Prawo i Sprawiedliwoœæ, organizacji i œrodowisk patriotycznych. Po Eucharystii delegacje
z³o¿y³y kwiaty pod pami¹tkow¹ tablic¹
znajduj¹ca siê w koœciele farnym.
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Œwiêty Jan Pawe³ II
Aposto³ Bo¿ego Mi³osierdzia
S³owo „aposto³” oznacza „pos³any” i odnosi siê w pierwszym rzêdzie do uczniów Chrystusa powo³anych przez Niego osobiœcie
i „wys³anych” do g³oszenia Jego nauki. Równie¿ sam Jezus by³ nazywany aposto³em, czyli wys³annikiem
Boga (por. Hbr 3,1). Wed³ug Ewangelii Jezus osobiœcie wybra³ z grona
swoich uczniów dwunastu mê¿czyzn, których przygotowywa³ do
g³oszenia swego orêdzia i którzy
mieli Go reprezentowaæ w póŸniejszym okresie. Ka¿dy papie¿, bêd¹c
nastêpc¹ aposto³a Piotra, w sposób
szczególny wpisuje siê w d³ug¹ historiê tych, którzy wys³ani do œwiata reprezentuj¹ Chrystusa i w Jego
imieniu dzia³aj¹. Jana Paw³a II, ze
wzglêdu na rolê, jak¹ odegra³ dla pojednania ludzi, mo¿emy nazwaæ aposto³em mi³osierdzia, pos³anym do
œwiata, aby uczyæ go przebaczenia.
Powszechnie znany jest epizod,
który mia³ miejsce zaraz po zamachu
na ¿ycie Jana Paw³a II. Gdy tylko Papie¿ odzyska³ przytomnoœæ po przebytej skomplikowanej operacji w Poliklinice Gemelli i ju¿ móg³ mówiæ,
wypowiedzia³ s³ynne dziœ s³owa skierowane do tureckiego zamachowca Ali
Agcy: „Przebaczam bratu, który do
mnie strzela³”. Kilka miesiêcy póŸniej,
gdy z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
Ojciec Œwiêty odwiedzi³ wiêŸniów
w jednym z najciê¿szych miejsc odosobnienia we W³oszech, niespodziewanie poprosi³ o spotkanie ze swoim
niedosz³ym zabójc¹. Rozmawiali w jego
wiêziennej celi w cztery oczy przez
wiele minut. Gdy Jan Pawe³ II wyszed³
z niej, powiedzia³ do dziennikarzy: „To
coœmy sobie powiedzieli, pozostanie
tajemnic¹ miêdzy mn¹ a nim. Rozmawia³em z nim jak z bratem, któremu
przebaczy³em i do którego mam zaufanie”. Ali Agca zaœ skomentowa³ jednym zdaniem owo spotkanie: „ ¯a³ujê
swego czynu i podziwiam Papie¿a”.
Zdjêcie z tego spotkania, przedstawiaj¹ce niedosz³ego zabójcê i ofiarê
w uœcisku mi³oœci, obieg³o ca³y œwiat.
Ich spotkanie okrzykniêto wydarzeniem roku. By³a to najpiêkniejsza „katecheza przebaczenia”, jakiej Ojciec
Œwiêty udzieli³ œwiatu.

Œwiat nêkany okrucieñstwem, wojnami, g³odem, niesprawiedliwoœci¹
spo³eczn¹, konfliktami etnicznymi, terroryzmem, zgubnymi ideologiami,
a niekiedy zwyk³¹ g³upot¹ potrzebuje
przebaczenia. Ono jest mo¿liwe i konieczne. Jan Pawe³ II uczy³ nas ewangelicznego przebaczenia, to znaczy
mi³oœci. Przebaczyæ bowiem oznacza
daæ do zrozumienia bliŸniemu, kimkolwiek by on nie by³, cokolwiek by nie
uczyni³, ¿e nie przestaje siê go kochaæ.

Ÿród³a nadziei, jak mi³osierdzie Boga.
Pragniemy z wiar¹ powtarzaæ: <Jezu
ufam Tobie>”. W rozumieniu Jana
Paw³a II mi³osierdzie ma jednak szersze znaczenie ni¿ przebaczenie. Ojciec
Œwiêty powtarza³ czêsto, ¿e aby staæ
siê cz³owiekiem mi³osierdzia, nale¿y
wyzbyæ siê lêku i poznaæ mi³oœæ. Poczucie lêku charakteryzuje wspó³czesne czasy. Niekiedy przybiera ono
nawet chorobliwe rozmiary, uniemo¿liwia rozwój. Nasza epoka jest czasem

Przebaczyæ znaczy kochaæ. St¹d pozornie idealistyczna biblijna maksyma:
„Mi³ujcie nieprzyjació³ waszych”
(Mt 5,46), staje siê tak naprawdê m¹droœci¹ realistyczn¹. Nie ma innej drogi w „naprawianiu” œwiata, jak droga
mi³oœci przebaczaj¹cej. Przebaczenie
jest jedynym sposobem przerwania
krêgu z³a, nienawiœci i przemocy. Jeœli
ponosimy pora¿ki, to dlatego, ¿e nie
potrafimy do koñca kochaæ i przebaczaæ. Upowszechniana przez Jana
Paw³a II z nadzwyczajn¹ energi¹ idea
mi³osierdzia wpisuje siê w takie rozumienie wspó³czesnej historii, w której
nie mo¿na zrezygnowaæ z podstawowego narzêdzia ewangelizacji, jakim
jest pojednanie zarówno w wymiarze
ludzkim, jak i boskim. Mi³osierna mi³oœæ oznacza mi³oœæ przebaczaj¹c¹,
daruj¹c¹, oczyszczaj¹c¹, uzdrawiaj¹c¹.
Zmar³y Papie¿ uczy³ nas tego w³aœciwie nieustannie, a zw³aszcza przemawiaj¹c w Krakowie-£agiewnikach
w czasie poœwiêcenia nowego koœcio³a:”(...) nie ma dla cz³owieka innego

poszukiwania i lêkliwego dotykania
mglistego jutra. Jest te¿ czasem potêguj¹cej siê samotnoœci. Boimy siê wielu rzeczy: siebie samych i bliskich, zagro¿eñ, kataklizmów, utraty
materialnego bytu, choroby, œmierci,
a nawet Boga, aby nas nie ukara³.
Doœwiadczenie mi³osierdzia sprawia,
¿e pozbywamy siê owych lêków, staj¹c siê ludŸmi nadziei i naprawdê wolnymi, wewnêtrznie wolnymi. S³ynne
jest zawo³anie Papie¿a z pocz¹tku jego
pontyfikatu: „Non abbiate paura! Nie
lêkajcie siê! Otwórzcie drzwi Chrystusowi. On najlepiej wie, czego potrzebujecie”. Ta pontyfikalna dewiza Jana
Paw³a II sta³a siê przepustk¹ do jego
teologii mi³osierdzia zawartej zw³aszcza w encyklikach: „Redemptor hominis” i „Dives in misericordia”. Otwarcie siê na Boga jest podstaw¹ nadziei,
a wiêc i wyzbycia siê lêku, który zamyka na mi³osierdzie.
Aby doœwiadczyæ, mi³osierdzia,
nale¿y poznaæ mi³oœæ. Bez niej ¿ycie
nie ma sensu. Mi³oœæ poznawana i od-
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krywana w bliŸnim prowadzi nas do
mi³oœci Boga. Jeœli pokochamy, bêdziemy i przebaczaæ, a jednoczeœnie otwieraæ siê na mi³osierdzie Boga .To nie
strach, ale mi³oœæ powinna byæ powodem naszego spotkania siê z drugim
i z samym Bogiem. Je¿eli spojrzymy na
d³ugi pontyfikat Jana Paw³a II, dostrze¿emy, ¿e obfituje on w niezliczone gesty tak prze¿ywanej mi³oœci
i otwarcia siê na œwiat, w dialog, który
Papie¿ prowadzi³ w obrêbie Koœcio³a i poza nim, z innymi religiami niewierz¹cymi, z histori¹, której nie próbowa³ rozgrzeszaæ ale mówiæ
otwarcie o jej „ciemnych kartach”,
nawet gdyby przynosi³a ona gorzk¹
prawdê dla Koœcio³a. To Jan Pawe³
II odwa¿y³ siê z okazji jubileuszowego Roku Odkupienia prosiæ o wybaczenie krzywd, które Koœció³ wyrz¹dzi³ w przesz³oœci. Spotka³o siê to
nawet ze sprzeciwem czêœci hierarchów, dla niego samego by³o jednak
dziejow¹ koniecznoœci¹ chwili.
Wszyscy potrzebujemy przebaczenia i jednoczeœnie winniœmy przebaczaæ. Jeœli chcemy, aby nam przebaczono, sami musimy tego dokony-

waæ, niezale¿nie od tego jak¹ cenê
przyjdzie nam za to zap³aciæ. W naszej codziennej modlitwie „Ojcze
nasz” prosimy przecie¿: „(...) i od-

puœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Jan Pawe³ II, aposto³ przebaczenia,
niezmordowany krzewiciel Bo¿ego
mi³osierdzia, mówi³ do nas na krakowskich B³oniach w czasie ostatniej, po-

których nie brakuje ani w naszym kraju, ani na ca³ym œwiecie, wyobraŸnia
mi³osierdzia, która sprawi, ¿e swoje
¿ycie prze¿yjemy w duchu solidarnoœci z innymi. Czasem mog¹ to byæ zwyczajne gesty, innym razem wybór ¿ycia

¿egnalnej pielgrzymki do Polski, ¿e najwiêkszym darem mi³osierdzia jest prowadziæ ludzi do Chrystusa, pozwoliæ
im poznaæ i zakosztowaæ
Jego mi³oœci. Jako wspania³y przyk³ad tak rozumianego apostolstwa
przywo³a³ na pamiêæ wielkiego misjonarza, b³ogos³awionego Jana Beyzyma - jezuitê, aposto³a
Madagaskaru, który z mi³oœci do Chrystusa poœwiêci³ swoje ¿ycie trêdowatym. S³u¿y³ dniem
i noc¹ wyrzuconym poza
nawias ¿ycia spo³ecznego. W ten sposób, poprzez niezwyk³e czyny
mi³osierdzia wobec
opuszczonych i wzgardzonych, dawa³ œwiadectwo mi³oœci. Tych przyk³adów jak wiemy jest
wiêcej, nie sposób zapomnieæ o b³. Matce Teresie z Kalkuty, czy œw. Ks.
Zygmuncie Gorazdowskim oraz tylu niezwyk³ych wyniesionych na
o³tarze przez naszego Umi³owanego
Rodaka. Kontynuuj¹c myœl Papie¿a,
dzisiaj tak¿e potrzebna jest, wobec
tylu wspó³czesnych form ubóstwa,

poœwiêconego ca³kowicie Chrystusowi w kap³añstwie, ¿yciu zakonnym czy
te¿ w œwieckim stanie s³u¿¹cym innym.
Mo¿e siê to dokonywaæ w ró¿nych
dziedzinach ¿ycia: nauce, wychowaniu, medycynie, kulturze a nawet w biznesie. Znamy wiele takich przypadków, gdy ludzie swoje zdolnoœci
i maj¹tek oddaj¹ ca³kowicie dla drugich, a wszystko po to, aby œwiadczyæ
sprawie cz³owieka i pomóc mu zaznaæ
mi³osiernej mi³oœci Boga.
W po¿egnalnych s³owach do rodaków w 2002 roku, Jan Pawe³ II ju¿
na lotnisku w Balicach, gdy po raz
ostatni odwiedzi³ swoj¹ Ojczyznê, zostawi³ nam s³owa duchowego testamentu, bo tak je nale¿y traktowaæ:
“Bóg bogaty w mi³osierdzie!” Odczytywaliœmy je jako wezwanie dla Koœcio³a i dla Polski nowego tysi¹clecia.”¯yczê moim rodakom, aby
potrafili przyj¹æ otwartym sercem to
orêdzie mi³osierdzia i aby potrafili je
nieœæ tam, gdzie ludzie potrzebuj¹
œwiat³a nadziei”.
Halina Martowicz

Literatura:
K.Flader, o.W.Kawecki: Œwiêty Jan
Pawe³ II; 15 portretów piêknego ¿ycia.
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INTENCJE MSZALNE
22 – 28.04.2019
PONIEDZIA£EK WIELKANOCNY
22 KWIETNIA
6.30 +Andrzej Suski (greg.)
8.00 1) +Józef Mateja (greg.)
2) +Zbigniew, +Mieczys³aw, +Anna,
+Ignacy
9.30 +Krzysztof
Oklejewicz
w 1. rocz. œm.
11.00 Dziêkczynna w 18. rocznicê
urodzin Andrzeja, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo na dalsze lata ¿ycia
12.30 +Bronis³aw Ryœ
16.00 +Antoni Zych w 5. rocz. œm.
18.00 Zmarli z rodziny ¯aczek: +Antoni, +Genowefa, +Zofia, +Micha³
WTOREK W OKTAWIE
WIELKANOCY
23 KWIETNIA
6.30 1) +El¿bieta Wojtowicz intencja od s¹siadów z P³owiec
2) +Andrzej Suski (greg.)
7.00 O zdrowie dla ciê¿ko chorej
córki i jej synka
7.30 +Jerzy Reczek i zmarli jego rodzice
18.00 1) w intencji Marysi o rozeznanie powo³ania i dalsz¹ opiekê Bo¿¹
w dniu 18 urodzin
2) +Józef Mateja (greg.)
3) O b³ogos³awieñstwo Bo¿e dla Sióstr
z Ró¿y œw. Dominika i o ¿ycie wieczne
dla zmar³ych Sióstr
ŒRODA W OKTAWIE
WIELKANOCY
24 KWIETNIA
6.30 1) O zdrowie dla Joanny i W³adys³awa i potrzebne ³aski
2) +Andrzej Suski (greg.)
3) W intencji Stanis³awa – o pomyœln¹

operacjê i powrót do zdrowia
7.00 W intencji zdrowia Piotra i pomyœlne rozwi¹zanie jego problemów
7.30 +Krystyna Rej intencja od Janiny i Kazimierza Rej z D¹browy Tarnowskiej
18.00 1) +Józef Mateja (greg.)
2) +W³adys³aw
3) +Zofia, +Piotr, +Maria, +Adam
CZWARTEK W OKTAWIE
WIELKANOCY
25 KWIETNIA
6.30 1) Dziêkczynna za otrzymane
³aski
2) +Andrzej Suski (greg.)
7.00 +Marta i +Józef WoŸniak
7.30 1) +Krystyna Rej intencja od
El¿biety i Juliana Rejów z rodzin¹
z ¯abna
2) +Józef i +Zofia Dziuban, +Maria
Warawa-Dziuban
18.00 1) +Józef Mateja (greg.)
2) O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê
Matki Bo¿ej dla Ma³gorzaty i Marka
3) +Jerzy Iwaniuk w 3. rocz. œm.
PI¥TEK W OKTAWIE
WIELKANOCY
26 KWIETNIA
6.30 1) +Katarzyna Klimkowska intencja od brata Paw³a z Ol¹
2) +Andrzej Suski (greg.)
7.00 1) O Bo¿e b³ogos³awieñstwo,
opiekê Matki Najœwiêtszej dla Doroty
w dniu urodzin
2) +Bart³omiej G³owacki w 4. miesi¹c
po œmierci
7.30 +Krystyna Rej intencja od
Hanny i Marcina Miku³a z dzieæmi
18.00 1) +Józef Mateja (greg.)

2) W intencji Stefanii i Daniela Perko³up – o zdrowie i potrzebne ³aski
3) +Tomasz
SOBOTA W OKTAWIE
WIELKANOCY
27 KWIETNIA
6.30 1) +Katarzyna Klimkowska –
intencja od chrzeœniaka Bartka
2) +Andrzej Suski (greg.)
7.00 +Augustyn w 44. rocznicê
œmierci
7.30 1) +Mieczys³aw Nidental
w 3. rocz. œmierci
2) O Bo¿e b³ogos³awieñstwo i potrzebne ³aski oraz uwolnienie od z³ego ducha dla Agnieszki i wszystkich zniewolonych
18.00 1) +Józef Mateja (greg.)
2) W intencji Danuty i Zbigniewa
Chabko w 35. rocz. œlubu, dziêkczynna za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e
b³ogos³awieñstwo
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
Niedziela Bo¿ego Mi³osierdzia
28 KWIETNIA
6.30 W intencji Sabiny i Józefa z okazji 35. rocz. œlubu, z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê Matki Bo¿ej
8.00 +Jerzy – o mi³osierdzie Bo¿e
9.30 O dar ³aski nieba dla +Mi³osza
Marsza³ka – intencja od Anny i Jana
Pelczar
11.00 +Maria, +Wac³aw oraz zmarli
z rodziny
12.30 O zdrowie i Bo¿e b³ogos³awieñstwo, opiekê Matki Bo¿ej dla Janiny i Stanis³awa w 58 rocznicê œlubu
16.00 +Andrzej Suski (greg.)
18.00 +Józef Mateja (greg.)
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