REFLEKSJE

S£OWO DUSZPASTERZA

C H RY S T U S
PROMIENIAMI
¯YCIA
Wpuœæ o s³oñce wielkanocne, swe promienie w serce wpuœæ!
RozbudŸ ¿ycie w nim owocne, by siê z Tob¹ mog³o zróœæ!
Brzemiê win do grobu rzuæ, radoœæ now¹ we mnie wzbudŸ.
Bym siê cieszy³ z Wielkanocy, odrodzony z Bo¿ej mocy! (ŒE 202)
en anonimowy hymn z XVIII wieku
towarzyszy nam co roku w œwiêta
Wielkanocne. Uœwiadamiamy sobie,
jak bardzo identyfikujemy siê z tym, o czym
on mówi. Siêgamy myœl¹ do czasów ¿ycia
Chrystusa, do Jego powo³ania, do nauczania. Ka¿de spotkanie z Nim by³o opromienieniem ¿ycia, by³o wyzwaniem do s³u¿by
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i dzia³ania w Jego imieniu. Ka¿de spotkanie
z Nim by³o mo¿liwoœci¹ wewnêtrznej
przemiany.
Przygnêbieni wydarzeniami Wielkiego
Tygodnia, zawstydzeni nastrojami mieszkañców Jerozolimy, z³amani pod krzy¿em
Golgoty, stajemy nad otwartym grobem
Jezusa i prze¿ywamy Wielkanoc, zwyciê-

1

WIELKANOC 2009

stwo ¿ycia nad œmierci¹, œwiat³oœci nad
ciemnoœci¹, Boga nad szatanem. Ale od
zwiastowania cudu Wielkanocy do wiary
w te s³owa droga jest daleka. Nastrojów
œwi¹tecznych nie nale¿y sztucznie stwarzaæ, bo one nie wytrzymuj¹ próby ¿ycia.
¯yjemy bowiem nie przelotnymi wzruszeniami, nie chwilowym entuzjazmem, ale
sta³¹ wiar¹ duszy.
Autor cytowanej na wstêpie pieœni modli siê, by promienie wielkanocne zrodzi³y
w nas ¿ycie zroœniête ze Zmartwychwsta³ym. Niestety, czêsto ta modlitwa
bywa zwyk³¹ frazeologi¹, bo tak to ju¿ jest,
¿e dysproporcja pomiêdzy szczytnymi
s³owami o tryumfie ¿ycia nad œmierci¹,
a codzienn¹ prawd¹ ¿ycia, jest olbrzymia.
¯adna biblijna prawda nie jest tak
pow¹tpiewalna jak Zmartwychwstanie,
¿adna prawda nie jest tak trudna do przyjêcia, jak Wielkanoc. A przecie¿, aposto³
Pawe³ jasno, wyraŸnie i jednoznacznie
napisa³: Jeœli nie ma zmartwychwstania,
to i Chrystus nie zosta³ wzbudzony.
A jeœli Chrystus nie zosta³ wzbudzony,
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tedy i kazanie nasze daremne daremna
te¿ wasza wiara (I Kor 15, 13-14).
Bracie i siostro, czy twoja wiara jest
daremna, czy twoja obecnoœæ nad otwartym grobem w poranek Wielkanocny ma
jakiœ sens? Czy sprowadza ciê tu tylko tradycja czy przychodzisz, aby zadoœæuczyniæ
rodzinie? Czy przychodzisz, bo inni równie¿ id¹? A mo¿e przychodzisz jednak, bo
prowadzi ciê tutaj wiara, przychodzisz, bo
pragniesz na nowo doœwiadczyæ ciep³a
Chrystusowych promieni ¿ycia, przychodzisz, by daæ œwiadectwo prawdzie
Bo¿ej: Ja jestem zmartwychwstanie
i ¿ycie, kto wierzy we mnie, choæby
i umar³ ¿yæ bêdzie na wieki (Jan 11,25).
Niech tegoroczne œwiêta Wielkanocy
stan¹ siê dla nas wszystkich kolejn¹ okazj¹
do poddania siê ogrzewczej mocy Chrystusowych promieni ¿ycia, a wydarzenia
tamtych dni, niech odrodz¹ w nas szczere
instynkty wiary w Zmartwychwstanie.
Wasz duszpasterz
bp Ryszard bogusz
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DROGA DO EMAUS
est trzeci dzieñ po ukrzy¿owaniu. Do
umys³ów niektórych uczniów nie dotar³a wieœæ o zmartwychwstaniu. S¹ za³amani. Ich Mistrz odszed³, nie wyzwoli³ Izraela, zostali sami ze swym smutkiem. ¯ycie
straci³o dla nich sens. Wrócili do swych codziennych zajêæ. Dwóch z nich idzie drog¹
na zachód od Jerozolimy, drog¹ do Emaus.
Jak wielu pielgrzymów, którzy tego dnia po
œwiêcie wracali ze œwi¹tyni do domu.
Zachodz¹ce s³oñce oœlepia ich oczy.
Rozmawiaj¹ o smutnych wypadkach minionych dni. I wtedy do³¹cza do nich Jezus.
Ale Go nie poznaj¹. Ich oczy zas³oniête s¹
mg³¹ ma³ej wiary i smutku. A przypadkowy
przechodzieñ pyta: co ich tak trapi? Kleofas odpowiada pytaniem: Czyœ ty jedyny
p¹tnik w Jerozolimie, który nie wie, co
siê w niej sta³o? I pokrótce mówi o s¹dzie
i o ukrzy¿owaniu Jezusa, koñcz¹c smutnym
podsumowaniem: A myœmy siê spodzie-
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wali, ¿e On odkupi Izraela, lecz po tym
wszystkim, ju¿ dziœ trzeci dzieñ, jak siê
to sta³o. Dalej mówi o odkryciu pustego
grobu przez niewiasty i niektórych braci.
Wtedy Jezus, id¹c z nimi, wyk³ada im
pocz¹wszy od Moj¿esza przez proroków
wszystko, co o Nim by³o napisane i o Jego
cierpieniach, przez które musia³ przejœæ, by
wejœæ do swojej chwa³y. Ale oczy ich by³y
dalej zamkniête i nie poznali Go. Gdy zbli¿yli siê do Emaus by³ wieczór i zaprosili Go
na wieczerzê. A gdy zasiad³ z nimi przy
stole, wzi¹wszy chleb, pob³ogos³awi³
i roz³amawszy, podawa³ im. Wtedy otworzy³y siê ich oczy i poznali Go. Lecz
On znik³ sprzed ich oczu (£k 24,30-31).
Ten fragment Ewangelii £ukasza mówi
nam wiele nie tylko o ¿yciu uczniów Jezusa, o ich rozterkach duchowych, zw¹tpieniu, przera¿aj¹cym smutku, ¿e Jego ju¿
poœród nich nie ma. Mówi te¿ o zw¹tpie-
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niach i zwi¹zanych z tym rozterkach dzisiejszych chrzeœcijan, których wielu straci³o
nawet Jezusa z oczu, jak Piotr id¹cy do
Niego po wodzie. A stracenie z oczu
Jezusa, to wpadniêcie w przepaœæ, to utopienie siê nie tylko w zw¹tpieniu, w braku
ufnoœci ale i zejœcie z drogi zbawienia na
drogê grzechu.
Uczniowie w drodze do Emaus szli
w zachód s³oñca, ku zapadaj¹cej ciemnoœci nocy i to odzwierciedla³o stan ich duszy,
ich zasmucenie i rozczarowanie. W¹tpi¹
jeszcze w zmartwychwstanie, nie poznali

jeszcze tej prawdy, nie dostali jeszcze tej
mocy, któr¹ posi¹d¹ dopiero w dzieñ
zes³ania Ducha Œwiêtego, tej prawdy, która
mówi, ¿e chrzeœcijanin ma stale iœæ
naprzód, ku brzaskowi nowego dnia, ku
Zmartwychwsta³emu Zbawicielowi.
Jak¿e czêsto dzisiaj zapominamy tê
prawdê? Jak¿e czêsto, przyt³oczeni brzemionami codziennoœci zapominamy, ¿e
Jezus zmartwychwsta³, ¿e obieca³ byæ
zawsze z nami, ¿e jest przy nas i do Niego
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mo¿emy zawsze siê zwróciæ ze swymi
troskami.
W³aœnie ta scena id¹cych do Emaus
uczniów uczy nas, ¿e Jezus wydarzeniom
naszych dni codziennych mo¿e przywróciæ
w³aœciwy sens. ¯e nasze wielokrotnie
w ¿yciu powtarzane biadania: A myœmy
siê spodziewali..., gdy spojrzymy na
Jezusa, gdy przeczytamy Jego S³owo, s¹
œmiesznymi narzekaniami. Gdy¿ Jezus przywraca nam sens ¿ycia, Jego S³owo ods³ania
przed nami w³aœciw¹ drogê ¿ycia. Z ciemnoœci zapadaj¹cej nocy bol¹czek dnia
codziennego, udrêk, depresji czy
rozpaczy prowadzi nas do poranku, opromienionego Jego b³ogos³awieñstwem i ³ask¹.
Zbyt czêsto, mimo wiary, zatapiamy siê w czarnowidztwie, w rozwa¿anie o najgorszych wariantach
wydarzeñ, które nas czekaj¹; zamiast widzieæ jasne strony ¿ycia,
jasny obraz piêkna tego œwiata,
który Bóg otwiera przed nami ka¿dego dnia.
Bóg obdarzy³ nas woln¹ wol¹,
mo¿emy wybieraæ, jak ci uczniowie
w drodze do Emaus. Jezus nie
narzuca nam swojego towarzystwa. Gdy
doszli na miej-sce, chcia³ iœæ samotnie dalej.
Ale oni za-prosili Go na wieczerzê. My
mamy tak¿e woln¹ wolê. Mo¿emy pozwoliæ MU przejœæ obok nas i pójœæ dalej
albo zaprosiæ Go do naszego serca. On po
to przyszed³ na ten œwiat, dlatego cierpia³
za nas, by nie zostaæ odrzuconym. On chce
byæ z nami i tylko od nas zale¿y, czy Go
zaprosimy. On do nas ka¿dego dnia przemawia: Oto stojê u drzwi i ko³aczê; jeœli

S³owo Parafialne
1/2009

REFLEKSJE
ktoœ us³yszy g³os mój i otworzy drzwi,
wst¹piê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze mn¹ (Obj 3,20).
Uczniowie zaprosili Go i gdy b³ogos³awi³
i ³ama³ chleb poznali kim jest. Z Chrystusem
powinniœmy siê spotykaæ nie tylko przy
stole komunijnym, ale ka¿dego dnia, przy
ka¿dym posi³ku. On stawia dary na nasz
stó³ ka¿dego dnia i dlatego powinniœmy Go
zapraszaæ i dziêkowaæ za ka¿dy posi³ek.
Jak¿e ten zwyczaj zanika, a On powinien
byæ goœciem ka¿dego chrzeœcijañskiego
domu co dnia. On przecie¿ zapowiedzia³,
¿e bêdzie z nami, a¿ do skoñczenia œwiata.
Wiêc dlaczego siê wahamy, dlaczego nie
zapraszamy GO do naszych domów,
dlaczego nie dziêkujemy Mu ka¿dego dnia
za dary chleba i mi³oœci, którymi nas stale
obdarza?
Nasze dni przepe³nione s¹ prac¹, a czêsto niestety gniewem i z³ym s³owem. Dlaczego nie s¹ przepe³nione Jezusem, Jego
S³owem, Jego mi³oœci¹? Czy¿ ¿ycie nie by³o
by wtedy lepsze i znoœniejsze, pe³niejsze
radoœci i pokoju?
Zaproœmy Jezusa do swych domów, do
wieczerzy razem z nami. Naszym przywilejem jest byæ razem z Nim. Nieœmy woko³o

radoœæ przebywania w Jego obecnoœci,
w gronie dzieci Bo¿ych. Nieœmy wieœæ
o Zbawicielu wszystkim, by radoœæ z Jego
poznania by³a powszechna, by ka¿dy dom
sta³ siê Jego domem, a serca ludzkie przepe³nia³a wdziêcznoœæ i uwielbienie dla Tego, który dla naszego zbawienia poœwiêci³
Swe ¿ycie.
Henryk Dominik

PROTEST PRZECIWKO TERRORYZMOWI
Macki terroryzmu obejmuj¹ ca³y glob.
Fala terroryzmu grozi spustoszeniem ca³ego œwiata i pogr¹¿eniem go w chaosie.
"O Panie Bo¿e nasz" unicestwij plany terrorystów, zaplanowane uprowadzenia
zak³adników i porwania samolotów, zabójstwa i samobójstwa, aby nie powiod³y siê.
Otaczaj ochron¹ wszystkich, którzy bior¹ udzia³ w œciganiu terroryzmu!
O Panie Jezu Chryste, w ka¿dej chwili potrzebujemy Ciebie!
Zofia Ma³o¿ewska
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