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S£OWO DUSZPASTERZA

ALLELUJA!
C H RY S T U S Z M A R T W Y C H W S TA £ !

a wielkanocna radoœæ ogarnia serce
ka¿dego chrzeœcijanina, który w wielkanocny poranek udaje siê na nabo¿eñstwo i wraz z ca³ym zborem œpiewa:
Jezus ¿yje, z Nim i ja, œmierci, gdzie¿
twej grozy cienie? Jezus ¿yje, wiêc
mi da, zmartwychwstanie i zbawienie!
Wielkanoc w tradycji chrzeœcijañskiej
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê, gdy¿ jest to
jedyne œwiêto, które obchodzone jest od
pocz¹tku istnienia Koœcio³a. I to nie tylko
jeden raz w roku, ale co tydzieñ, w ka¿d¹
niedzielê. Nie by³oby zapewne Koœcio³a i
nie by³oby chrzeœcijañstwa, gdyby tego
œwiêta nie by³o. Jest to prawda, o której
bardzo czêsto zapominamy. Dlatego warto,
choæ raz w roku prawdê t¹ uprzytomniæ
sobie.
Gdy pierwsi chrzeœcijanie gromadzili siê
w œwi¹tyniach pod bezpoœrednim
dzia³aniem cudu Wielkanocy, my przychodzimy do naszych koœcio³ów, raczej
z têsknot¹ duszy. Z nie daj¹cym siê st³umiæ
pytaniem i gor¹cym pragnieniem us³yszenia wieœci, która nas oœwieci, upewni,
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rozwieje nasze w¹tpliwoœci i da ostateczn¹
i bezsporn¹ odpowiedŸ.
Nigdy nie s³uchamy z wiêkszym napiêciem, ni¿ wtedy, gdy chcemy us³yszeæ, ¿e
œmieræ nie jest kresem naszego ¿ycia.
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Nasz rozum i nasze zmys³y mówi¹ bowiem coœ innego. Mówi¹, ¿e œmieræ wszystko koñczy, ¿e za bram¹ cmentarn¹ s¹ tylko koœci i proch. Któ¿ nam odwali kamieñ od drzwi grobu? - pytaj¹ niewiasty u grobu Jezusa. I my pytamy czêsto: Czy
mo¿na uchyliæ zas³onê, za któr¹ kryje siê
tajemnica wiecznoœci? Jakie jej imiê? ¯ycie
czy œmieræ? Sceptycy mówi¹: Daremne s¹
twoje wysi³ki. Do bram strzeg¹cych krainê
œmierci, my nie mamy klucza. Popatrz wiêc,
po¿al siê przed Bogiem, zmów cich¹ modlitwê i idŸ dalej w ¿ycie, do ¿ywych.
W "Fauœcie" - Goethego, wzruszaj¹ca
jest scena, gdy doktor Faust, zawiedziony,
rozczarowany, we wszystko w¹tpi¹cy
i w nic nie wierz¹cy, bierze do rêki puchar
z trucizn¹ i gdy pragnie go wypiæ, s³yszy
dzwony wielkanocne. Sprawiaj¹ one na
nim niezwyk³e wra¿enie. Zatli³a siê
w nim ma³a iskierka wiary, wiary w ¿ycie.
Odstawia puchar i rezygnuje z samobójstwa. I nam, drodzy, bij¹ dziœ g³oœno
dzwony wielkanocne. I my s³yszymy hymn
o zwyciêstwie ¿ycia i my szukamy ratunku

2

w Ewangelii i czekamy na bezsporny cud
objawienia prawdy Bo¿ej o ¿yciu i œmierci
i na cud w³asnej wiary. Czy doczekamy siê
tego cudu, zanim wybije godzina najciê¿szej próby?
Tak¹ godzin¹ by³ dla najbli¿szych
Jezusowi Wielki Pi¹tek. Przekonani byli, ¿e
wszystko skoñczone, ¿e Krzy¿ na którym
rozpiêty jest Chrystus, wszystko ju¿ za³atwi³. A myœmy myœleli, ¿e On odkupi
Izraela - mówili. Szybko siê jednak przekonali, ¿e krzy¿ to by³a koniecznoœæ rozprawienia siê z ludzkim grzechem, a grób
miejscem rozprawienia siê ze œmierci¹.
Chrystus ¿yje! Zmartwychwsta³!
Prawdziwie zmartwychwsta³! A zwyciê¿aj¹c œmieræ, obdarzy³ nas ¿yciem
wiecznym i zbawieniem.
Niech tegoroczne œwiêta Wielkiej Nocy
stan¹ siê dla wszystkich chrzeœcijan radoœci¹ ¿ycia i pragnieniem bycia na co dzieñ
w obecnoœci Zmartwychwsta³ego.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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DZIE£O POJEDNANIA
Z BOGIEM
(...) Przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojedna³o siê
z nim dziêki przywróceniu pokoju przez krew krzy¿a jego. (Kol. 1,20)

Spory pomiêdzy ludŸmi s¹ tak stare, jak sam cz³owiek. Jak mo¿e panowaæ pokój na
ziemi miêdzy ludŸmi, skoro ludzie nie maj¹ pokoju z Bogiem!
Bóg nie by³ nigdy wrogiem cz³owieka, ale powodowany w³asn¹ wol¹ cz³owiek sta³ siê
nieuchronnie Jego wrogiem. Kiedy Adam zwiedziony przez szatana odpad³ od Boga z powodu niepos³uszeñstwa, wtedy powsta³a wielka przepaœæ miêdzy Bogiem i Jego stworzeniem. Aby tê przepaœæ wype³niæ na ziemiê przyszed³ Pan Jezus, Bo¿y Syn i jako nasz
Zastêpca poszed³ na krzy¿. Tam dokona³ przeb³agania za nasze grzechy aby pojednaæ
z Bogiem zgubionego cz³owieka. Bóg nie mia³ potrzeby byæ z nami pojednany lecz my,
którzy Go zniewa¿yliœmy naszymi grzechami, musieliœmy pojednaæ siê z Bogiem.
Dzie³a pojednania dokona³ Chrystus na krzy¿u Golgoty tak, ¿e dzisiaj ka¿dy, kto szczerze têskni za pokojem z Bogiem mo¿e go osi¹gn¹æ. Wszyscy, którzy Go przyjm¹ jako
swego poœrednika i zbawiciela mog¹ powiedzieæ On jest pokojem, naszym. (Ef. 2,14)
Zofia Ma³o¿ewska, 2008
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I DAM WAM
SERCE NOWE
I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnêtrza, i usunê z waszego cia³a serce kamienne, a dam wam serce miêsiste. (Ez. 36,26)

Pamiêtam, wydarzy³o siê to w 1967 roku. Po raz pierwszy w historii medycyny istota
ludzka otrzyma³a nowe serce. Nigdy wczeœniej chirurg nie podj¹³ ryzyka przeprowadzenia
tego rodzaju operacji. Lecz dla 55 letniego pacjenta ¿aden inny sposób leczenia nie
wydawa³ siê mo¿liwy. Jego powa¿na choroba serca musia³a doprowadziæ do œmierci.
Wówczas nadszed³ rozstrzygaj¹cy dzieñ, niedziela 3 grudnia. Zespó³ chirurgów w szpitalu
Groote Shuv w Capetown w Po³udniowej Afryce przeszczepi³ serce dawcy podczas piêciogodzinnej operacji.
Operacja zakoñczy³a siê sukcesem, przebiegaj¹c bez komplikacji. PóŸniej ludzie na
ca³ym œwiecie œledzili wysi³ki doktora, maj¹ce zapobiec odrzuceniu przeszczepionego
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serca przez organizm pacjenta. Jednak wszystkie nadzieje okaza³y siê p³onne kiedy
u Afrykanina wyst¹pi³o zapalenie p³uc. Pacjent zmar³ osiemnaœcie dni po operacji.
Nie bez powodu u¿ywamy okreœlenia "serce" jako symbolu ludzkiej osobowoœci, centrum naszej woli. I w tym znaczeniu musimy tak¿e przyznaæ, ¿e nasze serce jest chore,
œmiertelnie chore, gdy¿ zakorzeni³ siê w nim grzech. Biblia bardzo trafnie opisuje t¹ sytuacjê: Ca³a g³owa chora i ca³e serce s³abe. (Iz. 1,5)
Przedstawiona sytuacja nie musi tak¹ pozostaæ: uzdrowienie i ca³kowite wyleczenie
jest naprawdê mo¿liwe. Jest lekarz, który mo¿e pomóc, nawet w tym przypadku. On
odnowi³ miliony serc. Rezultatem nie jest zwyczajne ¿ycie, ale ¿ycie wieczne, w spo³ecznoœci z Bogiem, które nie koñczy siê wraz ze œmierci¹ fizyczn¹. Tym lekarzem jest nikt
inny, jak Jezus Chrystus, Syn Bo¿y.
Ka¿demu, kto wyzna Mu swoje grzechy, gwarantuje On nowe serce i now¹, woln¹ od
grzechu naturê!
Zofia Ma³o¿ewska, 2008

ŒWIAT£O PRZEWODNIE
W nim by³o ¿ycie, a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi.
Wnieœ nad nami œwiat³o oblicza swego, Panie!.

Jan 1, 4

Psalm 4, 7

Zaistnieæ w pe³ni Wiary. Wielkiemu Bogu
w Niebiesiech kwiatem staæ siê wdziêcznoœci.
Na ziemi dla bliŸnich byæ ¿yczliwym.
Ludy uznawaæ za siostry i braci.
O nieœmiertelnoœæ modliæ siê u stóp
Chrystusowego Krzy¿a.
Leon Krzemieniecki
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