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wiêto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, w przeciwieñstwie do innych œwi¹t
koœcielnych, chrzeœcijanie obchodz¹ od
samego pocz¹tku. I to nie jeden raz w roku,
ale w ka¿d¹ niedzielê. Co tydzieñ wiêc przypominana jest nam prawda, któr¹ zawar³
w pieœni ks. Edmund Budry: O Zmartwychwsta³y, grób zniszczy³eœ swój! Tyœ jest królem
chwa³y, wieczny tryumf Twój! I my ¿yæ bêdziemy wiecznie z Panem wraz, W niebo siê
wzniesiemy, gdy On wezwie nas.
Wielkanoc jest œwiêtem radoœci. Oznajmiaj¹ nam j¹ dzisiaj g³oœno bij¹ce we wszys-
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tkich œwi¹tyniach dzwony, które przez dwa
dni milcza³y. Trudno by³oby siê nam pogodziæ
z haniebn¹ œmierci¹ na krzy¿u dobrego i niewinnego Syna Bo¿ego, gdyby nie powróci³
zwyciêsko spoza milczenia i ska¿enia grobu.
Gdyby wtedy nie powróci³, ka¿demu
narzuca³oby siê na myœl pytanie: Czy warto
stanowczo opowiedzieæ siê po stronie Boga?
Czy warto dziœ przy Nim wiernie trwaæ? Wtedy niezaprzeczalne by³oby zwyciêstwo z³ych
mocy, a ostateczna klêska Jezusa by³aby równoznaczna z klêsk¹ samego Boga. Czy¿ mo¿na by wtedy mówiæ jeszcze o odkupieniu
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i zbawieniu? Czy moglibyœmy mieæ nadziejê
na ¿ycie wieczne?
A¿ dziw bierze, ¿e wœród chrzeœcijan najbardziej kontrowersyjn¹ prawd¹ zdaje siê byæ
wiara w zmartwychwstanie. Wielu uznaje
wartoœæ chrzeœcijañstwa. Widzi j¹ w etyce,
w moralnoœci, w realizacji przykazania mi³oœci
bliŸniego, ale zmartwychwstanie - z tym maj¹
niektórzy problemy. Wielu chrzeœcijan uwa¿a
je za mit, legendê, któr¹ utworzy³o grono
uczniów Pañskich dla podniesienia Jego
chwa³y i znaczenia. Przyjêli tê prawdê, ale nie
s¹ do niej w pe³ni przekonani.
Zapytajmy jednak szczerze. Kto dla legendy i mitu zdecydowa³by siê nara¿aæ na ciê¿kie
przeœladowania, na ¿ycie w poniewierce
i ubóstwie? Kto odda³by ¿ycie swoje za mit?
Jakie¿ to korzyœci w sensie materialnym przynios³o aposto³owi Paw³owi zwiastowanie
Ewangelii o zmartwychwstaniu?
Umi³owani w Panu. S³oñce Wielkanocy
zaœwieci³o nad nami. Zwyciêzca œmierci, Jezus
Chrystus przyobieca³ nam ¿ycie wieczne
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i zbawienie. Dlatego te¿ na swoje ¿ycie powinniœmy patrzeæ z perspektywy wiecznoœci.
Ten fakt decyduje o wartoœci naszego ¿ycia
w doczesnoœci, o naszej ludzkiej godnoœci,
szczególnie o wartoœci naszej duszy, powo³anej do ¿ycia wiecznego.
Wierni wyznawcy Zmartwychwsta³ego
maj¹ wszelkie dane, by iœæ przez ¿ycie z radosnym optymizmem. Wprawdzie jesteœmy
œmiertelni, lecz œmieræ nie ma ostatniego
s³owa i nie jest naszym panem. Zmartwychwsta³y Zbawiciel jest naszym Panem. Œmieræ
jest jak gdyby bram¹, poza któr¹ wierz¹cy nie
widzi ju¿ pustki ani nicoœci, lecz widzi Zmartwychwsta³ego Pana, który nas umi³owa³ do
tego stopnia, ¿e za nas ofiarowa³ swoje œwiête ¿ycie i dla nas zmartwychwsta³.
Oby ta œwiadomoœæ strzeg³a tych wartoœci, które poœwiadcza œmieræ i zmartwychwstanie Jezusa. I my ¿yæ bêdziemy wiecznie
z Panem wraz, W niebo siê wzniesiemy, gdy
On wezwie nas.
Wasz duszpasterz bp Ryszard Bogusz
Zdjêcia: www.sxc.hu
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REFLEKSJA NA ŒWIÊTA

FUNDAMENTALNY PRZEWRÓT
Rafa³ Æwikowski
WIELKANOCNY
ielu moich znajomych przywita³o
tegoroczn¹ zimê z wielkim oburzeniem, obra¿aniem siê na prawa
przyrody lub z biern¹ rezygnacj¹. A przecie¿
zima, jak to zima. Powinna przyjœæ, jak co
roku o tej samej porze, posypaæ bia³ym puchem, przymroziæ, poszczypaæ, pomalowaæ
œwiat na bia³o i tyle. I z tego zadania zima
wywi¹za³a siê w tym roku sumiennie. Tylko
œwiat naszych upodobañ przyj¹³ zimê
niezwykle ch³odno.
¯yjemy pod dyktando naszego codziennego bo¿yszcza - samochodu i ca³y œwiat
uk³adamy tak, aby nasze bo¿yszcze mog³o jak
najlepiej funkcjonowaæ. A tu zaspy, œliska
droga, zamarzniête szyby, korki na ulicach.
I ca³a radoœæ zimy przeminê³a jakby niezauwa¿alnie obok naszych rozkapryszonych serc.
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No bo jak musimy opuœciæ naszego bo¿ka
samochód i przejœæ siê piechot¹ lub pojeŸdziæ
tramwajem, to ju¿ bardziej nieszczêœliwi byæ
nie mo¿emy.
A zima potrafi byæ wyj¹tkowo piêkna,
zw³aszcza wtedy, gdy mo¿emy j¹ ogl¹daæ
w czasie górskiej wêdrówki. Brodz¹c po kolana w œniegu próbowa³em krok po kroku dotrzeæ do schroniska w Górach Bystrzyckich.
Na dworze mróz, jak co najmniej w jakiejœ
Norwegii albo innej Syberii, drogi nie widaæ,
szlak nieprzetarty, za koszul¹ jezioro potu,
w rêkawicach d³onie niemal gotuj¹ siê od gor¹ca, za to uszy dla odmiany chc¹ odlecieæ do
ciep³ych krajów kostniej¹c z zimna. Ale za to
wko³o drzewa przystrojone w piêkne œnie¿ne
czapy, kryszta³y œniegu skrz¹ siê pod nogami
jak dywan z diamentów, niczym niezm¹cona
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cisza pustkowia, czyli piêknie. Tylko do schroniska jakoœ ci¹gle daleko. Przebijam siê przez
ten œnie¿ny kraj do upragnionego schroniskowego ciepe³ka i kubka herbaty, którym
z radoœci¹ poparzê sobie d³onie, jak go tylko
dorwê.
W koñcu jestem, mogê zrzuciæ plecak
i zbrojê kurtki, polaru, szalika. Zostajê tu na
noc i pomyœlê, co robiæ jutro. Piêknie jest, to
ju¿ wiem, ale dalej ci¹gn¹æ po tym œniegu
jakoœ ju¿ mi siê nie uœmiecha. Rakiet œnie¿nych nie mam, nart biegowych te¿, a w samych
butach to ju¿ by³by masochizm. Poszed³em spaæ
z radoœci¹, ¿e niektóre
decyzje mo¿na podj¹æ
jurto.
Kiedy rano przetar³em
zaspane oczy i wyjrza³em
przez schroniskowe okno, przekona³em siê, ¿e
przyroda faktycznie czasami p³ata figle i to ca³kiem przyjemne. Za oknem œniegu jak na lekarstwo. Na ³¹kach znacznie
wiêcej zielonych po³aci
przeœwituj¹cej tu i tam
trawy, ni¿ bia³ych plam topniej¹cego œniegu.
Nag³a odwil¿ z mocnym, ciep³ym wiatrem
wywia³a zimê wraz z moimi dylematami.
Nag³a i niespodziewana zmiana pogody jak
na zamówienie przetar³a szlaki do dalszej
wêdrówki. Jak w ¿yciu.
"Rewolucja" cz³owieczej kondycji zapocz¹tkowana zmartwychwstaniem Jezusa to
musia³a byæ taka nag³a zmiana losu. Œwiat
ludzkich sierot osamotnionych w swoich
zmaganiach z grzechem, z w³asn¹ s³aboœci¹,
z drog¹ zasypan¹ zw¹tpieniem, z nogami
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grzêzn¹cymi w w¹tpliwoœciach, cierpieniach
duszy, prze¿y³ odwil¿ zbawienia. Co roku
staramy siê ten fakt upamiêtniæ w czasie
œwi¹t Wielkiej Nocy. Bo warto na nowo
uœwiadamiaæ sobie, ¿e ta noc gdzieœ tam na
Bliskim Wschodzie, z ciemnoœci grobu, przynios³a œwiat³o i ciep³o.
Dalsza droga cz³owieka poprzez historiê
dziejów, nabra³a zupe³nie innego znaczenia,
nabra³a sensu, obra³a cel. Jezus, który zmartwychwsta³ sta³ siê fundamentem tego, co
potem nazwano chrzeœcijañstwem. Moglibyœmy
dzisiaj spieraæ siê o to, jakie cele, jakie sukcesy czyni¹ ¿ycie cz³owieka sensowym.
Ró¿ne kierunki filozoficzne zapewne okreœli³yby i okreœla³y rzeczywiœcie
cele cz¹stkowe, wskazuj¹c uzasadnienie dla sensu i celu ludzkiej egzystencji. Œwiat pewnie jakoœ i bez Jezusa potoczy³by siê dalej. Ale Bóg
w swej mi³oœci chcia³ nam
przetrzeæ szlak do ¿ycia
w pe³ni prawdziwego,
w pe³ni celowego. Bóg zapewne chcia³ nam
daæ wskazówkê do tego, aby nie tkwiæ
w bylejakoœci, ale by podejmowaæ trud wêdrówki w poczuciu uzasadnionego po¿ytecznego wysi³ku.
Od tamtej Nocy Bo¿ego zwyciêstwa nad
grzechem i œmierci¹ mamy szansê na ¯YCIE.
Cierpienie, œmieræ, ale i szczêœcie, i radoœæ wszystko od tej Nocy nie jest pozbawione
sensu, nie jest bezcelowe. A my w swojej
wêdrówce nie jesteœmy sami. Je¿eli mo¿emy
o sobie mówiæ "chrzeœcijanie", a cotygod-
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niowe przychodzenie do koœcio³a nie jest
strat¹ czasu, to g³ównie dlatego, ¿e w³aœnie
tej Nocy Bóg-cz³owiek wymiót³ z tego œwiata
przeszkody, jakie swoim grzechem cz³owiek
sobie zgotowa³. Œwiêtujemy tê Bo¿¹ "rewolucjê" poprzez ustalone rytua³y trochê
z poczucia obowi¹zku, trochê z przyzwyczajenia, trochê z ciekawoœci, a i pewnie trochê
z potrzeby serca. Ale w swoim œwiêtowaniu
zatrzymajmy siê myœl¹ nad tym fundamentalnym faktem, ¿e dziêki Bo¿ej mi³oœci wyra¿onej przez tak drastyczny akt, jakim jest œmieræ
i tak niepowtarzalne wydarzenie jakim unicestwienie œmierci, nasze ¿ycie zyska³o wymiar boski.
Bez naszego udzia³u, obudziliœmy siê w œwiecie wolnym od przeszkód zbawienia. Teraz mo¿emy kroczyæ dalej w naszej codziennej wêdrówce, choæ
wci¹¿ funduj¹c sobie problemy.
Szlak zosta³ wytyczony. Nale¿y siê go jedynie
trzymaæ. Nieuwaga, bylejakoœæ, koncentrowanie
siê tylko na sprawach tego œwiata, mog¹ sprawiæ,
¿e szlak zgubimy i bêdziemy b³¹dziæ. Ale cel,
kierunek jest znany, daje
szansê na odnalezienie siê. Nie mo¿emy ju¿
t³umaczyæ siê, ¿e zbawienie jest niemo¿liwe,
¿e to siê nie uda.
Je¿eli œwiêtowanie, poza elementem
rodzinno-towarzyskim, ma jakiœ sens, to w³aœnie taki, ¿e œwi¹teczny czas uœwiadamia nam
treœæ dawnych wydarzeñ i wskazuje na ich
dzisiejsz¹ aktualnoœæ. Œwiêtowanie bez tej
œwiadomoœci generalnej odmiany wszys-
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tkiego i wszystkich jest tylko zwyczajem,
ciekawym z punktu widzenia etnografii i tyle.
Ka¿de œwiêta religijne maj¹ ten drugi wymiar
- przemiany wewnêtrznej œwiêtuj¹cych.
Wymiatanie z duszy nalecia³oœci b³êdnego postêpowania, poprawa ca³orocznych
zaniedbañ, porz¹dkowanie systemu wartoœci,
³atanie nieszczelnoœci w etycznych obwarowaniach. A czasem mo¿e zwyczajne zatrzymanie siê na duchowy popas, samorefleksjê,
samoocenê, wyciszenie. Chrzeœcijanin œwiêtuje w³aœciwie ka¿dego dnia, a ju¿ na pewno
w ka¿d¹ niedzielê. Ale Œwiêta Wielkiej Nocy
s¹ czymœ szczególnym
dla mnie g³ównie dlatego, ¿e maj¹ ten niesamowity wymiar samodzielnej, autonomicznej decyzji Boga o wpleceniu losów Jezusa w nasze losy
i do tego w tak drastycznym, jednoznacznym
akcie poœwiêcenia siê dla
innych i za innych. Taka
deklaracja wyra¿ona zgod¹ na fizyczne unicestwienie, przemawia do
nas ludzi w sposób prosty, zrozumia³y, oczywisty.
Zmartwychwstanie
dope³nia tê manifestacjê
mi³oœci Boga do ludzi. Tu ju¿ nic nie jest takie
oczywiste i jasne, za to pe³ne nadziei, ¿e nie
wszystko siê skoñczy³o, ¿e tam na Golgocie
nie rozegra³ siê ostatni odcinek bohaterskiej
sagi. Jezus wróci³, a to nie tylko powód do
wspomnieñ, ale zobowi¹zanie do przemiany.
I nic nas z tego nie zwolni.
Rafa³ Æwikowski
Zdjêcia: www.sxc.hu
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REFLEKSJE ZOFII MA£O¯EWSKIEJ

PIERWSI CHRZEŒCIJANIE

ieszkañcy staro¿ytnej Antiochii musieli byæ bardzo zdziwieni! Nagle
w ich mieœcie pojawi³a siê wzrastaj¹ca liczba, dziwnie powi¹zanych ze sob¹,
ludzi. Nale¿eli do nich tak¿e i tacy, z którymi
wczeœniej nikt nie utrzymywa³ kontaktów:
oszuœci, ludzie z marginesu i pospolici, wzgardzeni grzesznicy. Lecz teraz okazywali siê
jakby zupe³nie innymi ludŸmi. W dodatku
do swej grupy przyjmowali innych z zadziwiaj¹c¹ serdecznoœci¹.
Byli jak jedna, wielka rodzina! Bez wzglêdu na ró¿nice socjalne i spo³eczne. Bogaci,
czy biedni. Widziano, jak wszyscy ci ludzie
wzajemnie sobie pomagali, a ich bezinteresowna wspólnota nacechowana by³a prostot¹ i ¿yw¹ radoœci¹.
Wœród swych s¹siadów i na ulicach mówili
z odwag¹ i g³êbokim przekonaniem o jakimœ
"Chrystusie", cz³owieku i Bogu czy Bogu

M
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i cz³owieku, o którym œwiadczyli, ¿e odpuœci³
im ca³¹ winê i pojedna³ ich z Bogiem… Ci¹gle
wskazywali na tê jedn¹ osobê - Chrystusa,
który rzekomo da³ im nowe ¿ycie. Mówili
nawet: “wieczne ¿ycie…” Niepojête! W ka¿dym razie widocznie musieli mu bardzo wiele
zawdziêczaæ.
Chrystus, Chrystus… To zdumiewaj¹ce,
jak oni wszyscy chcieli byæ tacy jak ON…
Poniewa¿ Jezus Chrystus sta³ siê rzeczywiœcie
treœci¹ ¿ycia tych chrzeœcijan, obserwuj¹cy ich
ludzie nie znajdowali dla nich lepszego okreœlenia "Chrzeœcijanie", œciœlej: "Chrystianie".
Odzwierciedlony w ich szczerym ¿yciu
Chrystus wzywa³ skutecznie ludzi do radykalnego odwrotu z drogi grzechu.
W Antiochii nazwano po raz pierwszy
uczniów chrzeœcijanami. (Dz Ap 11,26).
On ¯yje! Dziœ wzywa i Ciebie!
Zofia Ma³o¿ewska
Zdjêcie: www.sxc.hu

S³owo Parafialne
1/2010

REFLEKSJE

MOJA MODLITWA WSTAWIENIA
Odwo³uj¹c siê do Bo¿ego mi³osierdzia, b³agam Go o nasz¹ Ojczyznê.
Proszê Pana, aby porusza³ serca ludzi sprawuj¹cych w³adzê w kraju, by zamiast koncentrowaæ siê na zwalczaniu przeciwników politycznych i "lustrowaniu" ich przesz³oœci, podejmowali wspólne dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia upadaj¹cych dziedzin produkcji
i uzdrowienia przera¿aj¹cego stanu s³u¿by zdrowia.
Proszê o to Wszechmog¹cego, dla którego nie ma nic niemo¿liwego, który posiada
moc zmieniania wszystkiego i wszystkich! (Ez 11,19)
O Panie Jezu Chryste, w ka¿dej chwili potrzebujê Ciebie.
Zofia Ma³o¿ewska

ANEKS

DO FILOZOFII WIARY
Czy nie wiecie, ¿e cia³o wasze jest œwi¹tyni¹ Ducha
Œwiêtego, który jest w was i którego macie od Boga i ¿e
nie nale¿ycie te¿ do siebie samych?
I List do Koryntian 6,19
Wszelkie poznanie przez filozofiê wiary ma pocz¹tki od istnienia Boga. Boga
Stwórcy Œwiata, kieruj¹cego prawid³owoœci¹ precyzji ruchu cia³ niebieskich i obserwacji
fizyczno-chemicznych ustaleñ u ich pocz¹tków.
Tak nakazuje metoda studiów i badañ, przede wszystkim logika wypracowañ przez
ludzkie tysi¹clecia mêdrców natchnionych religi¹ natury.
Filozofia wiary jest nad cz¹stkowymi filozofiami przyrody, ludzkoœci, nauki,
in¿ynierii… Nad wiedz¹ d¹¿¹c¹ do rozumienia prze pokolenia istoty rzeczy i znowa
przystosowania do bimorfizmu.
Metoda indukcyjno-dedukcyjna ma za zadanie dokonanie wyzwolenia przez
Œwiat³o dane od Pana Boga.
Leon Krzemieniecki
Wroc³aw, kwiecieñ 2008
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ROZWA¯ANIA EKUMENICZNE
œroda
wchodzê i
zatrzymujê siê gwa³townie
ciê¿kie szklane drzwi
puszczono wprost na mnie
a jestem zaledwie w przedsionku
sacrum
celebrant z tackami popio³u
stan¹³ przy ministrantach
jeszcze nie podszed³ do balasek
lecz t³um ¿¹dny ceremonia³u
nie chce czekaæ
szturmuje
nie sposób siê przecisn¹æ
grzêznê zapadam
w twarze obce
bez wyrazu

zagonili go do rzeki
sta³ tam bezradny a oni
rzucali kamieniami
korytem pop³ynê³o wino
najdziwniejsze ¿e potem
nie by³o ju¿ w nich emocji
znudzeni beznamiêtnie
kamienowali Cz³owieka
w lustrze marmurowej posadzki
œwieczki "do góry nogami"
balaski "do góry nogami"
kielich "do góry nogami"
kula ziemska "stanê³a na g³owie"
patrzy Pan Jezus z krzy¿a
potrójnym spojrzeniem
z obu stron belki
powielony cieniem
Agnieszka Œciepuro

P.S. Dlaczego Koœció³ maj¹cy obecnie w Polsce najwiêksz¹ liczbê wyznawców (iloœæ nie
oznacza jakoœci) przywi¹zuje wielk¹ wagê do symboli, zapominaj¹c jednoczeœnie o podstawowym Przykazaniu Mi³oœci? Ekumenizm jest dzisiaj kierunkiem niezwykle wa¿nym, nie wyklucza jednak takich pytañ.
Pewnej niedzieli us³ysza³am w trakcie kazania zgrabnie wpleciony antysemicki wtrêt.
(Œwiêci z obrazów jak zwykle uœmiechali siê ³agodnie, figura Matki Boskiej by³a nieporuszona).
Wysz³am. Sytuacja powtarza³a siê. By³am zmuszona opuszczaæ ten olbrzymi budynek,
w którym uczucie obcoœci i zimna stawa³o siê dojmuj¹ce. Twarze mijanych osób by³y
"zamkniête", spopiela³e, bez emocji.
To przera¿aj¹ce, ¿e w tym miejscu nawo³uje siê do nienawiœci do ¯ydów.
Zupe³nie jak kiedyœ - przed, w czasie i po wojnie - co doprowadzi³o do pogromów.
Zamiast s³ów o mi³oœci us³ysza³am: Nie bêd¹ nam tu robiæ Synagogi!
Pewien Rabin na pytanie: Gdzie by³ Bóg w czasie Holocaustu d³ugo milcza³. Nie potrafiê
odpowiedzieæ na to pytanie, ale moglibyœmy zapytaæ, gdzie by³ wówczas cz³owiek.
A gdzie jest dzisiaj?
Agnieszka Œciepuro
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