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REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA
CZAS PASYJNY
DROG¥ DO
ZMARTWYCHWSTANIA
zas pasyjny, czas smutku i powagi,
dla wielu czas wyrzeczeñ i postów,
a jednak czas, który wiedzie wierz¹cych nie tylko w stronê Golgoty i do grobu.
Ten czas przygotowuje nas do zwyciêstwa,
do tryumfu ¿ycia nad œmierci¹, do radoœci
zmartwychwstania.
Przez wieki przypominamy wydarzenia,
które mia³y miejsce w Jerozolimie, a które
wycisnê³y piêtno na ca³ym chrzeœcijañstwie,
zarówno Wschodnim jak Zachodnim.
Radujemy siê z t³umem wo³aj¹cym
Hosanna Synowi Dawidowemu,
b³ogos³awiony, który przychodzi w imieniu Pañskim, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i jesteœmy pe³ni
oburzenia na Judasza, towarzyszymy
Jezusowi
w
Jego
zmaganiach
w ogrodzie Getsemane, przygl¹damy siê
Jego pojmaniu. Nie
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reagujemy jednak na obelgi i biczowanie,
a gdy s³yszymy pytanie Pi³ata Co mam
uczyniæ z Jezusem, którego zw¹
Chrystusem, pe³ni bojaŸni wolimy siê nie
nara¿aæ i wraz z rozochoconym t³umem
wo³amy Ukrzy¿uj Go!, Ukrzy¿uj!
Zastanówmy siê, czy w tym scenariuszu
nie odnajdujemy siebie samych? Bo przecie¿ nie wa¿ne, ¿e "ca³a akcja" dzieje siê
przed dwoma tysi¹cami lat. Dzisiejsza technika mog³aby j¹ odtworzyæ z detalami
w dniu dzisiejszym, mo¿e nawet jeszcze
bardziej dramatycznie.
Szkoda, ¿e tak rzadko identyfikujemy siê
z tymi wydarzeniami.
Szkoda, ¿e patrzymy
na nie jedynie przez
pryzmat historycznego
faktu, a nie dostrzegamy w³asnej, w tym
wzglêdzie winy. Te mo¿e ciê¿kie do znie-
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WIELKANOC 2006
sienia prawdy, w chwili, gdy wiosna przybywa ze œpiewem ptaków, z otwieraj¹cymi
siê p¹kami liœci i kwiatów, a to wszystko
pod lekko przymglonym s³oñcem Wielkiej
Nocy - te prawdy w jakiœ sposób rozmywaj¹ siê. Staj¹ siê dla nas takie dalekie.
Jak¿e raŸniej czujemy siê w wielkanocny
poranek, gdy s³yszymy piêkne tony dzwo-

nów, gdy do liturgii powraca radosne Alleluja, a Ewangelia wielkanocna, podobnie
jak godowa zwiastuje: Nie bójcie siê!
Bracia i siostry,
która to Wielkanoc w naszym ¿yciu? W jaki
sposób prze¿yjemy j¹ tym razem? Czym dla
nas stanie siê pusty grób Jezusa? Czym
stan¹ siê dla nas spotkania ze Zmartwychwsta³ym?
Te i podobne pytania pojawiaj¹ siê co
roku, co roku te¿ chrzeœcijanie uœwiada-
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miaj¹ sobie, ¿e nawet po Zmartwychwstaniu Chrystus cierpi dalej wraz ze swoim
stworzeniem.
Pascal powiedzia³ kiedyœ: Jezus bêdzie prze¿ywa³ lêk Getsemane a¿
do koñca œwiata i nie wolno nam
wtedy zasypiaæ.
Jesteœmy œwiadkami tego niekoñcz¹cego siê nigdy lêku i cierpienia. Chrystus
cierpi¹cy jest wszêdzie tam, gdzie przeœladowcy brutalnie smagaj¹ swe ofiary.
Chrystus Zmartwychwsta³y jest wszêdzie
tam, gdzie jest cierpienie, gdzie cz³owiek
opiera siê przemocy i walczy z poni¿eniem
godnoœci. Chrystus jest wszêdzie tam,
gdzie Go wzywaj¹ i oczekuj¹ na Niego. Jest
swego rodzaju "karetk¹ pogotowia", która
œpieszy na ratunek w potrzebie.
Niezliczone s¹ nasze godziny lêku, ale
nieprzeliczone s¹ te¿ chwile naszych
zmartwychwstañ.
Ap. Piotr w swym 1-szym liœcie napisa³
(3,18): Gdy¿ i Chrystus raz za grzechy cierpia³, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieœæ do Boga; w ciele wprawdzie
poniós³ œmieræ, lecz w duchu zosta³
przywrócony ¿yciu.
Szukajmy Zmartwychwsta³ego Chrystusa na drogach naszego ¿ycia, a wtedy ta
najwiêksza i najbardziej decyduj¹ca chwila
w dziejach œwiata - o której mówi
Wielkanoc, stanie siê równie¿ i dla nas
najwiêksz¹ i najbardziej decyduj¹c¹ chwil¹.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz

S³owo Parafialne
1/2006

wydarzenia parafialne 1-2006..qxd

2006-04-01

17:22

Page 3

(Black plate)

REFLEKSJE

¯YÆ BEZ BOGA?
REFLEKSJE ZOFII MA³O¿EWSKIEJ

asowe obumieranie lasów na Ziemi
bardzo mnie zaniepokoi³o. Odczuwam, ¿e przysz³oœæ ¿ycia na naszej
planecie jest coraz bardziej zagro¿ona. Zadajê wci¹¿ sobie pytanie: ile jeszcze katastrof, podobnych problemów i masowego obumierania lasów bêdzie musia³o wstrz¹sn¹æ
ludŸmi, by w koñcu zadali sobie pytanie:
Wiêc jak mamy ¿yæ bez lasu? Bez
Boga? Jednak coraz bardziej daje siê odczuæ
¿e Bóg coraz czêœciej znika z ludzkich myœli
i rozwa¿añ.
Jednak Bóg jest obecny. I nie tylko istnieje, ale nawet bardzo wyraŸnie daje znaæ
o sobie. Jako Stwórca przemawia przez katastrofy zachodz¹ce w przyrodzie, przez liczne zjawiska, przez Bibliê, gdyby tylko ludzie
zechcieli czytaæ Jego S³owo! Jednak tylko nieliczni chc¹ us³uchaæ Boga. Dlatego w³aœnie
œwiat zmierza nieuchronnie naprzeciw nadchodz¹cemu S¹dowi Bo¿emu. Jednak jeszcze
dziœ jest dzieñ, w którym Bóg wzywa ludzi, by zwrócili siê ku Niemu: wzywaj¹c ka¿dego,
by powierzy³ swoje ¿ycie bez reszty Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. (Rz 1;18-25)
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uszê przyznaæ i z podziwem stwierdziæ, ¿e Bóg jest oryginalnym Stwórc¹, w Jego stworzeniu nie ma nic niezgodnego, a wszystko jest niepowtarzalne! Oczywiœcie gdyby
tak nie by³o, ¿ycie mog³oby siê nagle skoñczyæ. Jak wspania³e jest
wszystko, co nas otacza, pocz¹wszy od migaj¹cych gwiazd, a
skoñczywszy na kroplach deszczu, czy na prostej ma³ej roœlinie. Ale
to wszystko jest niczym, wobec poznania Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela œwiata, mojego Zbawiciela i mojego Boga. Dziêki
Jezusowi Chrystusowi mam pewnoœæ istnienia Boga, Boga ¿ywego
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WIELKANOC 2006
i wszechmocnego. Dziêki Niemu wiem równie¿, ¿e uzyska³am przebaczenie, zbawienie,
¿ycie wieczne i pewnoœæ, ¿e przyj¹³ mnie tak¹ jak¹ by³am, grzeszn¹, zgubion¹, ¿e da³ mi
ratunek ze swej ³aski. Dziêki Jezusowi Chrystusowi wiem, ¿e Bóg ukocha³ mnie tak bardzo, i¿ wyda³ swego jedynego Syna, abym nie zginê³a, ale mia³a ¿ycie wieczne:
Jeœli nawet na zewn¹trz jestem sama,
to w duszy nie odczuwam samotnoœci.
Spo³ecznoœæ z Bogiem daje mi pociechê i si³ê.
Zofia Ma³o¿ewska

SZYDERCA ZNAJDUJE
CHRYSTUSA?
POZWÓL, ¯E OPOWIEM CI PEWNE ZDARZENIE

rzech m³odych mê¿czyzn, dobrze podchmielonych niedawnym piciem, wlok³o siê
przez zat³oczon¹ pla¿ê. W pewnej chwili napotkali policjanta i zapytali: - Przepraszamy, jak daleko jest st¹d do piek³a? Policjant zaszokowany bezbo¿n¹
gadanin¹ popatrzy³ pytaj¹cemu prosto w twarz i odpar³: - Piek³o jest na koñcu ¿ycia
bez Chrystusa. Jest pan mo¿e bli¿ej niego, ni¿ siê pan spodziewa. Niech
siê pan przygotuje na spotkanie Boga. Tego tym razem by³o za du¿o, odwrócili
siê z powrotem i oddalili siê. Tej nocy martwe cia³o jednego z trzech szyderców znaleziono
nad brzegiem.
Parê lat póŸniej ów policjant, który nadal pe³ni³ s³u¿bê w tej samej miejscowoœci, zosta³
zagadniêty niespodziewanie przez podró¿uj¹cego w interesach cz³owieka: - Pan sobie
mnie zapewne nie przypomina, ale ja znam pana - powiedzia³ chwytaj¹c policjanta za rêkê. - Pamiêta pan trzech m³odych ludzi, którzy zapytali pana
o drogê do piek³a? Pan wtedy odpowiedzia³, ¿e znajduje siê ono na koñcu
¿ycia bez Chrystusa. By³em jednym z tych trzech. S³owa te nie dawa³y mi
odt¹d spokoju, a¿ jako grzesznik przyszed³em do Jezusa i przyj¹³em Go
jako Zbawiciela. Do dziœ Mu za to dziêkujê, ¿e przyj¹³ mnie takim, jakim
by³em, bezbo¿nym grzesznym cz³owiekiem, i ¿e da³ mi ratunek ze swej
³aski. Teraz codziennie doœwiadczam Jego mocy, która mnie stale podtrzymuje i dalej prowadzi. (Przyp. Sal. 4,19)
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