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REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

PRZEZ ŒMIERÆ
DO ¯YCIA
Wy siê nie bójcie, wiem bowiem, ¿e
szukacie Jezusa ukrzy¿owanego.
Nie ma Go tu, bo wsta³ z martwych
(Mt 28,5-6)
toimy na progu Wielkiego Tygodnia.
Niedziela Palmowa jest szczególn¹
niedziel¹. I nie chodzi tu o jak¹œ tradycyjn¹ obrzêdowoœæ, która zakorzeniona
jest w nauce koœcio³a katolickiego, lecz
o prawdê która stanowi wstêp do Wielkiego Tygodnia, a ten ma szczególne znaczenie dla zbawienia ludzkoœci.
To w³aœnie dzisiaj, Bóg pragnie
przekazaæ nam coœ szczególnego,
coœ co przygotuje nasze serca i myœli na spotkanie z ukrzy¿owanym
i zmartwychwsta³ym Jezusem
Chrystusem. Mo¿e ta chwila staje
siê podobn¹ do tej, któr¹ prze¿y³
Moj¿esz, gdy w krzaku gorej¹cym
objawi³ mu siê Bóg i rzek³ do
niego: Moj¿eszu, Moj¿eszu.
Zdejmij z nóg sanda³y swoje,
bo miejsce na którym stoisz
jest ziemi¹ œwiêt¹. Coœ podob-
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nego powinniœmy odczuwaæ, gdy stoimy
na progu Wielkiego Tygodnia. Nasze serca
winny siê uciszyæ i ukorzyæ przed t¹ przedziwn¹ œwiêtoœci¹ Tygodnia, który przecie¿
jak ka¿dy inny tydzieñ, zewnêtrznie niczym
siê nie wyró¿nia.
Oto przypominamy sobie dzisiaj uroczysty wjazd do Jerozolimy. Widzimy t³umy
witaj¹ce Jezusa, widzimy jak w uwielbieniu
ludzie k³ad¹ na drodze ga³¹zki palm,
s³yszymy radosne œpiewy dzieci, podziwiamy ten rozentuzjazmowany t³um.
Gdyby ka¿dy tydzieñ móg³ siê zaczynaæ tak
radoœnie i wspaniale.
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WIELKANOC 2007
Wspó³czeœni jednak wiedz¹, ¿e by³a to
radoœæ nieszczera. Prawda okaza³a siê tragiczn¹, gdy ten sam lud zmieni³ swój nastrój,
kiedy przysz³o mu wybraæ miêdzy Jezusem
a z³oczyñc¹ Barabaszem. Nastrój ten
prysn¹³ jak bañka
mydlana, kiedy radosne hosanna zamienione zosta³o na
z³owrogie: Ukrzy¿uj Go!
Dzisiaj, gdy podejmujemy refleksjê
nad wydarzeniami
Wielkiego Tygodnia
nie mo¿emy zapomnieæ faktu, ¿e jego tragedia prowadzi nas do zwyciêstwa, jego smutek
do wielkanocnej radoœci, a zw¹tpienie
do pewnoœci: Ja
¿yjê! I wy ¿yæ
bêdziecie!
My wspó³czeœni,
nie musimy dzisiaj
ju¿ szukaæ ukrzy¿owanego, my wiemy i mamy tê pewnoœæ, ¿e
zmartwychwsta³ i ¿yje wœród nas. Jest czêsto na wyci¹gniecie naszej rêki, wystarczy
tylko Mu j¹ podaæ!
Gdy wspominamy owe zasmucone
niewiasty stoj¹ce nad otwartym i pustym
grobem, s³yszymy równie¿ to anielskie
zwiastowanie: Nie bójcie siê! Te s³owa
us³yszeli te¿, swego czasu, pasterze na
polach betlejemskich, gdy z niedowierzaniem patrzyli w niebo. Uwierzyli jednak
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i z odwag¹ og³osili to œwiatu. Podobnie po
Zmartwychwstaniu, Maria i Maria Magdalena odesz³y z bojaŸni¹ i wielk¹
radoœci¹. Ich œwiadectwo powinno staæ
siê naszym œwiadectwem wobec œwiata,
œwiadectwem o Jezusie Zmartwychwsta³ym, œwiadectwem o
zwyciêstwie ¿ycia nad
œmierci¹.
Bóg daje nam
prze¿yæ w duchu,
kolejny Wielki Tydzieñ
i œwiêto Zmartwychwstania. Ponownie
mamy okazjê przekonaæ siê jak mocno
nasza œmieræ zwi¹zana jest z ¿yciem. A
ten, który œmieræ
zwyciê¿y³ mówi dziœ
do nas: Ja jestem
Zmartwychwstanie i ¿ycie, a kto
we mnie wierzy,
choæby i umar³
¿yæ bêdzie na
wieki.
¯yczê Wam Siostry i Bracia, by Wielkanocne zwiastowanie, poprzedzone zwiastowaniem Wielkotygodniowym, g³êboko
zapad³o w nasze serca i by przynios³o obfitoœæ Bo¿ych b³ogos³awieñstw, zarówno dla
naszego ¿ycia jak i œmierci.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard Bogusz
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R EFLEKSJE Z OFII M A ³ O ¿ EWSKIEJ

NIE ŒPIÊ I CZUWAM JAK
PTAK SAMOTNY NA DACHU
PS. 102,8

ka¿dych czasach by³o wielu osamotnionych ludzi, ale mimo to nigdy nikt nie by³
tak samotny jak Pan Jezus. Jak¿e g³êboko odczuwa³ swoj¹ samotnoœæ! W ostatnim dniu œwiêta sza³asów, Pan Jezus g³osi by przyjœæ do Niego i przyj¹æ to, co On
oferuje. Niektórzy s³uchacze s¹ gotowi przyj¹æ Go jako Chrystusa, inni zdecydowanie Go
odrzucaj¹. Po krótkiej wymianie zdañ rozchodz¹ siê do swych domów (Jan 7,53), a tylko
Pan Jezus pozostaje. Czemu nie poszed³ ? Bo On nie mia³ domu. Uda³ siê na Górê Oliwn¹,
prawdopodobnie aby siê modliæ.
Stwórca i Bóg ca³ego wszechœwiata ¿y³ na ziemi jako samotny cz³owiek. Dlatego nikt
nie potrafi lepiej zrozumieæ samotnych i okazaæ im doskonalszego wspó³czucia, jak
w³aœnie On.
Ma³e ptaki maj¹ swoje gniazda, lisy w jamach chroni ciemny bór.

W

Jezus nie mia³ gdzie by g³owê sk³oni³,
bo w³asnego dachu nie mia³ On.
Ten, co ziemiê i niebiosa stworzy³,
Nic w³asnoœci¹ nie nazywa³ sw¹.
Zofia Ma³o¿ewska
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W DUSZY ZJEDNOCZONEJ Z BOGIEM,
JEST NIEUSTANNA WIOSNA

M

yœlê, ¿e modlitwa jest oddechem duszy, sta³ym kontaktem z niebem, dok¹d
pod¹¿aj¹ myœli moje. Treœæ tej ³¹cznoœci jest bardzo ró¿na, tak jak ró¿ne s¹
moje potrzeby. Modlitwa mo¿e siê wyra¿aæ w oddawaniu chwa³y, dziêkowaniu, proœbach, czasem w wo³aniu o ratunek, z powodu cierpi¹cego po³o¿enia, w którym
siê znalaz³am.
Gdy cichy zapada zmrok, lubiê siê modliæ, w spokoju samotnych rozwa¿añ za ludzi
których Pan mi da³. A tak¿e za Koœció³ Nominalny, w którym duchowy stan jest op³akany!
- Iz 2,8;9;11;18 - Bóg ceni szczere modlitwy, s¹ one bowiem wyrazem pokornego zaufania Mu. On s³yszy i wys³uchuje je we w³aœciwy sposób I we w³aœciwym czasie (Jk 5,16).
Zofia Ma³o¿ewska

MÓJ PROSTY TEKST
rocz spokojnie wœród zgie³ku i poœpiechu - pamiêtaj jaki pokój mo¿e byæ w ciszy.Tak
dalece jak to mo¿liwe, nie wyrzekaj¹c siê siebie, b¹dŸ w dobrych stosunkach z innymi ludŸmi, prawdê sw¹ g³oœ, spokojnie i jasno. Jeœli porównujesz siê z innymi
mo¿esz staæ siê pró¿ny, albowiem zawsze bêd¹ lepsi i gorsi od ciebie.
Wykonuj z sercem sw¹ pracê, jakakolwiek by by³a skromna, jest ona trwa³¹ wartoœci¹
w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostro¿noœæ w swych przedsiêwziêciach, œwiat
bowiem pe³en jest oszustwa. Jesteœ dzieckiem wszechœwiata, nie mniej ni¿ gwiazdy i
drzewa masz prawo byæ tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie w¹tp, ¿e
wszechœwiat jest taki jaki byæ powinien. Tak wiêc b¹dŸ w pokoju z Bogiem, cokolwiek
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myœlisz o Jego istnieniu. W zgie³ku ulicznym, zamêcie ¿ycia zachowaj pokój ze sw¹ dusz¹.
B¹dŸ uwa¿ny, staraj siê byæ pogodny i cichy.

Pamiêtaj, ¿e to "nadzieja" sprawia, ¿e cz³owiek na ziemi jest szczêœliwy!
Zofia Ma³o¿ewska

Wsparcie zimowe
£ukasz 18, 27, Jan 14,2

Byæ stuletnim dêbem...
Marzy bezdomny w altanie.
Dzia³kowicz zezwoli³ mieszkaæ.
Nie znam przyczyny losu.
Dozna³ krzywdy najwiêkszej z krzywd!
Cz³owiek bez dachu nad g³ow¹.
Nie chce byæ ludzk¹ istot¹,
pragnie ¿ycia stu lat,
ale staæ siê drzewem.

Módlmy siê, aby dozna³ ³ask
mieszkania z piecem, sto³em,
³o¿em, zanim odejdzie z pado³u.

I módlmy siê za sprawców
BEZDOMNOŒCI!
Trac¹ mieszkanie u Pana.
Leon Krzemieniecki
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