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WSTĘP

Wielki  Post  to  okres  w  roku  liturgicznym  przygotowujący  wspólnotę 
Kościoła  do  celebracji  Triduum  Paschalnego  Męki,  Śmierci  i  Zmartwychwstania 
Pańskiego. Jest to czas łaski, w którym wierzący w Chrystusa podejmują pokutę 
oraz intensywniej słuchają słowa Bożego. Czyny pokutne przygotowują katolików 
do  uroczystości  liturgicznych  i  usposabiają  do  wolności  serca  (KKK  2043). 
Ich celem  jest  także  otwarcie  osobistej  przestrzeni  dla  osobowego  kontaktu 
z Bogiem, walka z egoizmem, zdobycie dystansu do rzeczy, promocja człowieka itp. 
W Wielkim Poście staramy się zwrócić szczególną uwagę na modlitwę, jałmużnę, 
uczynki  miłosierdzia,  pobożności  i  miłości,  umartwienie  poprzez  wierniejsze 
spełnianie obowiązków1.

Jedenasty zeszyt Franciszkańskich Materiałów Duszpasterskich poświecony 
został  tematyce  Wielkiego  Postu  i  Triduum Paschalnego.  Składają  się  na  niego 
rozważania z roku A na Środę Popielcową, pięć niedziel Wielkiego Postu, Niedzielę 
Palmową,  Wielki  Czwartek,  Wielki  Piątek,  Wielką  Sobotę  i  Niedzielę 
Zmartwychwstania  Pańskiego.  Ponadto  na  końcu  zamieszczono  drogę  krzyżową 
w oparciu  o  tekst  Napomnień  św.  Franciszka  z  Asyżu.  Serdecznie  dziękuję 
wszystkim  Autorom  tekstów,  a  Współbraciom  i  Czytelnikom  życzę  owocnego 
przeżycia tajemnic męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Lublin,  wspomnienie  pierwszych  męczenników  franciszkańskich  św.  Berarda 
i Towarzyszy, 16 stycznia 2008 r.

Marek Fiałkowski OFMConv

1 Zob. A. Rutkowski. Wielki Post. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, 
M. Fiałkowski. Lublin: TN KUL 2006 s. 889-891.
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ŚRODA POPIELCOWA

W fragmencie  Ewangelii  według  św.  Mateusza,  który  jest  odczytywany 
w Środę Popielcową, na pierwszy plan wysuwa się pytanie, jak powinien wyglądać 
post,  jaka  powinna  być  modlitwa,  jaka  jałmużna2.  Jezus  pokazał  nowy  wzór 
jałmużny,  modlitwy  i  postu.  Usunął  z  ich  praktykowania  obłudę  polegającą  na 
spełnianiu  tych  uczynków tylko  po  to,  aby  uzyskać  pochwałę,  poważanie,  aby 
wywyższać się nad ludźmi, a przy innej okazji wytykać im, że tego nie robią. Prawo 
nakładało obowiązek postu raz w roku w Dzień Przebłagania, a w przypadku kilku 
innych dni pozostawiało możliwość indywidualnego wyboru. Faryzeusze pościli dwa 
razy w tygodniu, czyli  ponad sto razy więcej niż wynikało to z Prawa. W czasie 
postu rozdawali jałmużnę i nauczali, że wartość postu zależy od wielkości rozdanej 
jałmużny.  Niektórzy  nauczyciele  mówili  nawet  o  zbawieniu  jako  rezultacie  tej 
praktyki.  Jezus  wykazał  błędy  w  takim  wyjaśnianiu  Prawa  przez  nauczycieli 
religijnych. Odrzucił ich praktyki dotyczące jałmużny, modlitwy i postu, ponieważ 
charakteryzowała  je  obłuda.  To,  co  mogłoby  służyć  duchowemu  wykonywaniu 
Prawa,  było  czynione  na  pokaz.  Jezus  dał   ludziom  praktyczne  wskazania 
odnoszące się do codziennego postępowania w sprawach religijnych.

U progu Wielkiego Postu postawmy sobie pytanie: jaki jest nasz post, jaka 
jest  nasza modlitwa, jaka jest nasza jałmużna, jaka jest nasza relacja do Pana 
Boga  i  do  drugiego  człowieka?  Odpowiedź  wydaje  się  prosta,  wystarczy 
konfrontacja naszego życia z nauką Jezusa i korekta tego, co jest złe, negatywne. 
Skoro to ma być konfrontacja,  spróbujmy odpowiedzieć sobie szczerze, jak jest 
w naszym życiu.

Wiara we współczesnym świecie

Współczesny  świat  charakteryzuje  się  postawą  spłycania  wartości, 
nieprzywiązywania wagi do tego, co uszlachetnia ludzi, spychania na dalszy plan 
tego,  co  powinno  być  fundamentem  w  życiu  każdego  człowieka,  a  zwłaszcza 
chrześcijanina.  Stąd  też  takie  wartości  jak  Bóg,  wiara,  religia,  Kościół  są  coraz 
częściej  odrzucane,  niechciane,  wyśmiewane,  atakowane  itd.  W  zamian 
za to promuje  się  różne  pseudowartości,  które  może dają  człowiekowi  poczucie 
„szczęścia”,  ale  tylko  na  krótką  chwilę  i  właściwie  zastępują  w  złudny  sposób 
to, czego pragniemy najbardziej; to, co wypływa z głębi naszego serca. To sprytne 
oszukiwanie i nazywanie szczęściem tego, co nie jest szczęściem, miłością tego, 
co nie  jest  miłością,  sprawia,  że  najważniejsze  wartości  są  spłycane,  odzierane 
z tego,  co  w  nich  najistotniejsze,  wreszcie  wykorzeniane  w  skuteczny  sposób 

2 Niektóre fragmenty zaczerpnięte z homilii ks. J. Stańka SChr. Zostań  Kopernikiem, czyli: 
obudzić uśpione słowa
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z naszego życia.
Często  odwiedzamy  duże  sklepy,  galerie  handlowe.  W  ostatnich  latach 

stało się to bardzo modne, weszło w pewnym stopniu w kulturę życia. Zapewne 
wielu z was zauważyło w spożywczych sklepach, supermarketach dużo towarów 
oznaczonych dopiskiem „light”:  kawa light,  coca-cola light,  serek light,  majonez 
light,.... itd. Czy kupując takie towary zastanawiamy się, co to oznacza? Być może 
sugerujemy się  tym,  że  są to  towary  stosowane w diecie,  ale  w dużej  mierze 
nie zgłębiamy,  co  tak  naprawdę  znaczy  napis  „light”.  W  rzeczywistości  „light" 
oznacza „odarcie” danego towaru z tego, co stanowiło o jego wartości,  o jego 
smaku. Bo co to za kawa bez kofeiny? Cóż to za serek bez tłuszczu?

Gorzej,  gdy ta  rzeczywistość  light  -  jako coś bez wyrazu,  bez wyraźnie 
określonej  wartości,  bez  konkretnego  smaku,  bez  odpowiedniej  mocy, 
coś „lekkiego”,  zwiewnego,  nie  pomoże,  nie  zaszkodzi -  zacznie  się  wkradać 
w nasze  codzienne  życie,  w  nasze  sprawy,  w  nasze  myślenie  i  patrzenie 
na rzeczywistość.  Bardzo  łatwo  może  się  pojawić:  religia  light,  wiara  light, 
pobożność light, moralność light, a może nawet Kościół, czy Bóg light! Czy czasem 
naszej relacji do Boga nie odzieramy z tego, co najistotniejsze, nadprzyrodzone, 
czy nie ograniczamy się tylko do tradycji, przyzwyczajeń i tego, co zewnętrzne? 
Jaka jest nasza wiara, czy jest ona tylko na pokaz, czy też wyraża nasze głębokie 
przekonanie o potrzebie Boga i Jego działaniu w naszym życiu?

Drugi człowiek i moje słowa

Pewien  młody  zakonnik,  „fanatyk”  postu  i  praktyk  pokutnych,  usłyszał 
od mędrca, który chciał mu wyraźnie pokazać prymat miłości w życiu zakonnym, 
następujące  słowa:  Lepiej  jeść  mięso  i  pić  wino,  niż  pożerać  ciało  brata 
oszczerstwem i  obmową. Arabskie  przysłowie  mówi:  że  otrzymaliśmy  w  darze 
dwoje uszu, ale tylko jedne usta. Powinniśmy, więc dwa razy więcej słuchać niż 
mówić!

Doświadczenie  życiowe  pokazuje,  że  w  naszych  relacjach  z  innymi 
nie zawsze potrafimy wystarczająco otworzyć się na drugiego człowieka. Wokół nas 
i  w  nas  krąży  tak  wiele  słów  złych,  krzywdzących,  raniących,  niepotrzebnych, 
nieprawdziwych,  niesprawdzonych,  ohydnych,  gwałtownych,  ociekających 
przewrotnością,  a  tak  mało  słów  budujących,  podnoszących  na  duchu, 
prawdziwych,  szczerych,  pełnych  nadziei,  czystych,  pokornych,  mądrych, 
spokojnych.

Jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów życia Chrystusa była 
przejrzystość Jego postaci i otwartość w relacjach. Jezus przeżył swe życie razem 
z innymi:  ucząc  ich  prawdziwej  miłości,  łamiąc  się  z  nimi  chlebem, modląc  się 
i płacząc z nimi, godząc ich kłótnie.  Chrystus był  głęboko zaangażowany w ich 
wspólne życie. Raz po raz otwierał się przed uczniami, a kiedy Go nie rozumieli 
cierpiał,  ale  nigdy  nie  osądzał,  tylko  pouczał.  Jego  postawę  najlepiej  tłumaczą 
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słowa:  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale  
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem 
od Ojca mego. Jakże brakuje takiej postawy w naszych relacjach z innymi.

Jest takie powiedzenie: Budując więcej okien, a mniej ścian, zdobędziemy 
sobie więcej przyjaciół. Często wbrew temu, czego uczy nas Jezus, my wznosimy 
wokół siebie mur i stajemy się niedostępni jak średniowieczne warownie. Często 
budujemy  swój  własny  świat  pojęć,  definicji,  rozmaitych  racji,  dowodów, 
pewników. Dokładamy do tego pewne stereotypy, skróty myślowe i żyjemy sobie 
w tak  skonstruowanym świecie.  Życie  ucieka  przez  palce,  a  w  zasadzie  nawet 
gorzej,  przechodzi  obok.  Trzeba  wtedy  szeroko  otworzyć  oczy,  by  zobaczyć, 
że rzeczywistość  jest  o  wiele  bogatsza,  trzeba  zauważyć  drugiego  człowieka, 
otworzyć  się  na  niego,  bo  przecież  otwartość  rodzi  otwartość.  Dobre  relacje 
z innymi odzwierciedlają naszą relację z Bogiem, są odpowiedzią na Jego miłość, 
są wezwaniem do świadectwa o tej miłości. Dobre relacje z innymi umacniają nas 
na drogach naszego życia, pomagają nam w trudnościach.

Dlaczego tak często nie realizujemy Bożego wezwania do miłości w naszym 
życiu?  Bardzo  dobrze  scharakteryzował  ludzi  znany  pisarz  francuski  Antoine 
de Saint Exupéry w swojej książce Mały książę. Autor napisał tak: Ludzie z twojej 
planety hodują pięć tysięcy róż w jednym ogrodzie… i nie znajdują w nich tego,  
czego szukają… […] A tymczasem to, czego szukają może być ukryte w jednej róży  
[...] Oczy są ślepe. Szukać należy sercem.

Wdzięczność, pokora

Hiszpański pisarz: Jorge Sans Vila, napisał książkę pod tytułem „Obudzić 
uśpione  słowa”.  Autor  podejmuje  trud  przypomnienia  czytelnikowi  o  ważnych 
słowach,  które  zostały  zapomniane,  a  które  należałoby  przypomnieć,  ożywić 
i zacząć  częściej  używać.  Jednym  z  tych  słów  i  chyba  najważniejszym,  które 
domaga się przypomnienia, to zwykłe „dziękuję”.

Jak  często  używamy  tego  słowa?  Czy  je  w  ogóle  stosujemy? 
Czy pamiętamy  o  nim  w  najprostszych  sytuacjach:  w  tramwaju,  w  sklepie, 
w szkole,  w  pracy,  w  biurze,  na  ulicy,  i  -  co  bardzo  ważne  -  w  domu? 
Czy dziękujemy  ludziom:  bliskim  i  dalekim?  A  przede  wszystkim  czy  umiemy 
i chcemy dziękować Panu Bogu? Najwyższym stopniem umiejętności dziękowania 
jest  szczera  wdzięczność  i  pełne  zaufanie  Panu  Bogu,  zwłaszcza  wtedy,  gdy 
On staje nam jakby w poprzek drogi; wtedy, gdy krzyżuje nam nasze prywatne 
plany. Czy umiemy wtedy powiedzieć: bądź wola Twoja? Czy potrafimy wyszeptać: 
Boże, dzięki, Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre, na Tobie mogę polegać? 
Czy potrafimy zawołać: Panie, Ty tylko mnie poprowadź?

Czy stać nas na postawę wdzięczności i pokory wobec Boga? Piękny wzór 
postawy  wdzięczności  wobec  Boga  przekazuje  nam  anonimowa  modlitwa, 
umieszczona na tablicy w poczekalni jednego z nowojorskich szpitali:
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Prosiłem Cię, Panie, o siłę, abym mógł osiągnąć sukces - uczyniłeś mnie słabym,  
abym mógł nauczyć się posłuszeństwa.
Prosiłem Cię o zdrowie,  żebym mógł  dokonać wielkich rzeczy -  uczyniłeś  mnie  
kaleką, abym mógł czynić rzeczy lepsze.
Prosiłem  Cię  o  bogactwo,  abym  mógł  być  szczęśliwy  -  otrzymałem  ubóstwo,  
aby być mądrym.
Prosiłem Cię o władzę, aby uzyskać poszanowanie wśród ludzi - uczyniłeś mnie 
słabym, abym odczuwał bardziej potrzebę Ciebie.
Prosiłem Cię o przyjaźń, abym nie był sam - dałeś mi serce do kochania wszystkich  
ludzi.
Nie otrzymałem nic z tego, o co prosiłem. Otrzymałem jednak wszystko to, czego 
oczekiwałem i potrzebowałem. Dzięki Ci, o Panie!

Otwarcie na Boga, modlitwa

Moglibyśmy  wymieniać  wiele  sfer  naszego  życia,  w  których  należałoby 
podjąć radykalną przemianę. Każdy Wielki Post jest okazją do weryfikacji swojej 
wiary,  swojego  postępowania,  swojej  relacji  do  Boga i  do  drugiego  człowieka. 
Chrystus  wzywa  nas  dzisiaj,  abyśmy w  naszym życiu  byli  autentyczni,  abyśmy 
nie okłamywali  samych  siebie,  abyśmy  podejmowali  przemianę  dla  własnego 
dobra,  abyśmy nie  byli  obłudni.  Tylko  wtedy podjęty  wysiłek  przyniesie  owoce 
w wymiarze doczesnym, a przede wszystkim w wymiarze duchowym.

Kiedyś  funkcjonowało  takie  powiedzenie  Martina  Kinga,  duchownego 
Kościoła  Baptystów,  walczącego  o  prawa  dla  czarnych:  Miałem  sen! Miał  sen, 
że w społeczeństwie amerykańskim nie  było już podziału  na czarnych i  białych. 
Ten sen stał się rzeczywistością.
I ja też miałem sen:
– że byłem choć trochę podobny do św. Franciszka z Asyżu, którego życie było 

przeniknięte duchem modlitwy i uwielbienia Boga za Jego wspaniałe dzieła ...
– że  byłem choć  trochę podobny do  św.  Tomasza  Morusa,  który  miał  swoje 

zdanie  i  umiał  je  jasno  przedstawić,  i  w  żadnych  okolicznościach,  nawet 
trudnych, nie tracił pogody ducha i odwagi ...

– że  byłem choć  trochę  podobny  do  św.  Maksymiliana  Kolbego,  który  oddał 
swoje życie z miłości do drugiego człowieka ...

– że byłem choć trochę podobny do bł. Piotra Jerzego Frassatiego, który chodził 
na wycieczki w góry, kochał się w dziewczynie, palił cygara, a równocześnie 
zawsze  Boga stawiał  na pierwszym miejscu  i  w  ten  sposób ukazał  światu, 
że można być  świętym zwyczajnym,  roześmianym,  lubiącym góry,  służącym 
ludziom; jego wielkość nie polegała na cudach, nadzwyczajności czy mądrości, 
ale  na  najzwyklejszym  życiu,  które  do  najgłębszych  pokładów  zostało 
przesiąknięte Bogiem ...



Wielki Post i Triduum Paschalne RokA                                                                                 9  

Może  to  tylko  sen,  ale  Bóg  może  sprawić,  że  ten  sen  stanie  się 
rzeczywistością na naszej drodze do świętości. Dlatego nie bójmy się rzucić w wir 
Bożej  miłości  i  sięgać tam, gdzie  wzrok nie sięga.  Do odważnych świat należy. 
Przemieniajmy  siebie  i  świat  wokół  nas  i  pamiętajmy,  że  mamy  wsparcie 
od samego  Najwyższego.  Tylko  wtedy  wyzwolimy  się  z  obłudy  współczesnego 
świata i szczerze pokochamy Boga.

Adam Mączka OFMConv
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Scenę  kuszenia  Pana  Jezusa  św.  Mateusz  Ewangelista  umieszcza  zaraz 
po opisie chrztu Chrystusa w Jordanie3. Duch Boży zstępujący na Chrystusa oraz 
głos Ojca z nieba potwierdzają Jego mesjańską misję. Właśnie w momencie chrztu 
w  Jordanie  wobec  zgromadzonego tłumu Jezus  objawia  się  jako  Mesjasz,  Król 
i Kapłan – Ten, którego oczekiwał naród wybrany. Od tej chwili spoczywa na Nim 
to zadanie, a jego realizacja rozpoczyna się w dość zaskakujący sposób. Otóż Duch 
wyprowadza Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła (Mt 4, 1).

Publiczna działalność Jezusa zostaje poprzedzona wyjściem na pustynię, 
miejsce  odosobnienia  i  wyciszenia.  To  wewnętrzne  skupienie  nie  jest  tylko 
odejściem od zgiełku świata, ale jest także wewnętrzną walką i zmaganiem się. 
Może zastanawiać, dlaczego Jezus jest kuszony, dlaczego poddaje się takiej walce? 
Jest  to  realizacja  Jego  misji,  konsekwencja  Wcielenia  –  przyjścia  na  świat 
Chrystusa  jako  prawdziwego Boga i  człowieka.  Stawszy  się  człowiekiem,  Jezus 
wszedł  w  ludzką  egzystencję,  w  dramat  człowieka  zagubionego,  odwróconego 
od Boga, po to, aby go zbawić. Najpełniej i najdramatyczniej to przyjęcie ludzkiej 
nędzy  widać  w męce  i  śmierci  Chrystusa,  ale  jest  ono  obecne  w  całym Jego 
ziemskim życiu i  działalności  – również w scenie kuszenia na pustyni.  Zarówno 
poprzez chrzest w Jordanie, jak i w kuszeniu, Jezus staje się solidarny z każdym 
z grzeszników, czyli  z każdym z nas. Tę walkę i  solidarność potwierdza również 
inna dramatyczna scena, w pewnym sensie także kuszenia, jaką jest modlitewne 
zmaganie  się  Chrystusa  w  Ogrojcu.  Istotnie  Jezus  stał  się  do  nas  podobny 
we wszystkim oprócz grzechu!

Kuszenie  Chrystusa na pustyni  jest  nie  tylko Jego  uniżeniem,  wejściem 
w historię człowieka, aby go zbawić. Jest to także walka o ukazanie prawdziwego 
znaczenia  zbawczej  misji  Syna Bożego.  W każdej  bowiem pokusie  przytaczanej 
przez św. Mateusza chodzi w gruncie rzeczy o zniekształcony obraz Boga i misji 
jaką ma do wypełnienia Chrystus.

Jeśli jesteś Synem Bożym, musisz to udowodnić! Jeśli jesteś Synem Bożym, 
musisz wszystkich nakarmić, zadbać o dobrobyt! Jeśli jesteś Synem Bożym, musisz 
poddać  się  próbie,  musisz  przyjąć  warunki,  które  uważamy  za  konieczne  dla 
osiągnięcia pewności! Jeśli jesteś naprawdę Kościołem, troszcz się najpierw o chleb 
dla świata, musisz zbudować światowy pokój, powszechny dobrobyt i lepszy świat 
– inne rzeczy zostaw na potem – echo tych pokus zdaje się rozbrzmiewać dziś 
i przez wieki! Wszystkie one zdają się sprowadzać do jednego – do odrzucenia 
Boga,  do  zepchnięcia  Go  na  drugi  plan,  jako  niepotrzebnego,  a  nawet 
przeszkadzającego  w tworzeniu  świata  opartego  na  własnej  wizji  i  uznającego 

3 W rozważaniu wykorzystano wiele myśli z głośnej książki J. Ratzingera – Benedykta XVI. Jezus z 
Nazaretu. Cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia. Kraków: Wyd. „M” 2007 s. 35-50.
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jedynie wartości polityczne i materialne.
Pan Jezus zwycięża w walce z szatanem. Odrzuca fałszywe bożki dobrobytu 

i władzy oraz fałszywe obietnice przyszłości. Kto chce Go naśladować, nie uniknie 
kuszenia, ale ma nadzieję, że w Nim i z Jego pomocą może zwyciężyć odwieczne 
pokusy,  które  -  udając  dobro  -  przychodzą  do  nas  tylko  w nieco  zmienionych 
szatach.  Szatan,  podobnie  jak  w  opisywanej  przez  Ewangelię  scenie  kuszenia 
Jezusa, gotów jest nawet posługiwać się Pismem św., aby zwieść człowieka! Wciąż 
aktualne wydają się słowa św. Jana Złotoustego:  Przyjąłeś chrzest i oto spadają 
na ciebie  próby.  Nie  dziw  się  temu.  Otrzymałeś  broń  nie  po  to,  abyś  upadł,  
ale żebyś walczył. Dlaczego Bóg nie odwraca od ciebie pokusy? Po pierwsze, żebyś 
poznał,  jaką wielką moc otrzymałeś; po wtóre, żebyś się nie pysznił  z powodu 
wspaniałych darów; po trzecie, żeby diabeł naocznie się przekonał, iż odszedłeś  
od niego  zupełnie;  po  czwarte,  abyś  z  próby  wyszedł  mocniejszy;  po  piąte,  
na świadectwo, żeś otrzymał tak wielki skarb – bo właśnie dlatego diabeł wzmaga 
pokusy, gdyż widzi, jak wysoko zostałeś wyniesiony4.

Marek Fiałkowski OFMConv

4 Cyt. za św. Tomasz z Akwinu. Ewangelia Ojców Kościoła. Poznań: Wyd. W drodze 2001 s. 52.
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

WIELKICH DZIEŁ BOGA NIE ZAPOMINAJMY

Trzech  mężczyzn  szło  już  od  dłuższego  czasu.  Droga  wiodła  w  górę, 
a osiedla  ludzkie  zostały  już  dawno  za  nimi.  Nie  znali  dokładnie  celu  swej 
wędrówki, ale wiedzieli, że warto ją kontynuować, bo jak dotąd podążanie za ich 
Przewodnikiem owocowało prawdziwymi przygodami. Niejeden dałby wiele, by móc 
wziąć  udział  w  tej  wyprawie,  przewodnik  jednak  wybrał  tylko  trzech.  Oto  ich 
imiona: pierwszy to Piotr, drugi Jakub, trzeci natomiast to... Trzeci miał na imię… 
[wypowiadamy to tak, jakbyśmy rzeczywiście zapomnieli imię trzeciego apostoła;  
kolejne zdania wypowiadamy w tonie usprawiedliwienia niezręcznej sytuacji].

Czasem po prostu nie potrafimy czegoś sobie przypomnieć. Jestem pewien, 
że nie tylko mnie się to zdarza. Przecież bywa, że zapominamy, gdzie położyliśmy 
klucze albo dokumenty. Trudno nam niekiedy przypomnieć sobie, o czym dokładnie 
rozmawialiśmy kilka miesięcy temu z naszymi znajomymi. Albo człowiek, którego 
czasami widujemy na ulicy… Odnosi się wrażenie, że się go zna, tylko nie wiadomo 
skąd. Nie są to sytuacje, w których czujemy się komfortowo, a przecież zdarzają się 
one także ludziom młodym.

Prócz kluczy, dokumentów czy imienia możemy zapominać o wielu różnych 
rzeczach  czy  sytuacjach.  Można  nawet  zapomnieć  o  dobru,  które  ktoś  nam 
wyświadczył. Rok temu ktoś pożyczył nam pieniądze i byliśmy mu za to wdzięczni 
Ale  ostatnio  nie  mógł  nam  ponownie  udzielić  pożyczki  i  uważamy  go  teraz 
za skąpca, zapominając o tym, co dobrego zrobił dla nas wcześniej. Trzeba nam 
ćwiczyć naszą pamięć, by nie zapominać o tym, o czym należy pamiętać.

Trzej mężczyźni, których Przewodnik wprowadził na wysoką górę, też mieli 
zapamiętać coś szczególnego. Doświadczenie żywego i prawdziwego Boga na górze 
Tabor miało zapaść głęboko w ich pamięć i pozwolić im przejść przez wątpliwości, 
jakie  przyniesie  Jezusowa śmierć  na  krzyżu.  Pomyślmy,  co  by  się  stało,  gdyby 
uczniowie Jezusa zapomnieli o Jego cudach, nauce i tych wszystkich sytuacjach, 
których byli świadkami. Jakie byłoby ich życie?

Bóg w swej mądrości tak układa doświadczenia człowieka, że po drodze 
na Kalwarię  pozwala  wejść  na  Tabor  –  górę  doświadczenia  Bożej  obecności. 
Przypomnijmy sobie takie chwile, kiedy doświadczyliśmy działania Boga w naszym 
życiu.  Może  to  była  wysłuchana modlitwa,  może cud,  uzdrowienie  lub ocalenie 
życia;  może  szczególne  doświadczenie  Jego  miłości  na  modlitwie  lub  podczas 
codziennych zajęć. Te chwile zostały nam dane po to, abyśmy nie załamali się, 
gdy przyjdą wątpliwości i trudy.

Zapomnieć,  jak  ktoś  ma na  imię,  albo  gdzie  leżą  dokumenty  to  nie  to 
samo, co zapomnieć o Bożym działaniu w moim życiu. Wracajmy naszą pamięcią 
do tych chwil i dziękujmy za nie. Pamiętajmy o nich szczególnie wtedy, gdy jest 
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nam ciężko i Bóg zdaje się być nieobecny. A jeśli uważamy, że jest tych chwil zbyt 
mało w naszym życiu, nie obawiajmy się o nie prosić i bądźmy gotowi wyruszyć 
w drogę za Przewodnikiem, którym jest Jezus. Chociaż droga, na którą zaprasza, 
wiedzie w górę i  trzeba czasem, choć na chwilę,  zostawić coś daleko za sobą, 
owocuje prawdziwą przygodą, jak w życiu Piotra, Jakuba i …. Jana.

Piotr Hreciński OFMConv
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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dla narodu wybranego zakończyły się długie lata niewoli – na tyle długie, 
że obecne pokolenie nie pamiętało już, czym jest wolność. Teraz są w drodze do 
swego kraju – ludzie wolni. Droga do wolności jest jednak bardzo trudna – czasami 
nawet zdaje się, że przekracza możliwości człowieka. Dzisiejszy fragment z Księgi 
Wyjścia  przywołuje  właśnie  jeden  z  takich  momentów  –  ludzie  przebywający 
na pustyni doświadczają braku wody – cierpią z pragnienia. To zaś przypomina im, 
że w Egipcie – choć byli niewolnikami – mieli w zasięgu ręki wszystko, co konieczne 
do życia. Czy kiedykolwiek – słuchając tych słów – zastanawiałeś/-aś się, po której 
stronie byś się opowiedział/-a. Co jest ci bliższe? Syta niewola czy trudna wolność?

W  drugim  czytaniu,  pochodzącym  z  Listu  do  Rzymian,  św.  Paweł 
przedstawia  ten  wybór  nieco  inaczej.  Można  powiedzieć,  że  apostoł  spogląda 
z bliższej  dla  nas  perspektywy,  bo  z  perspektywy  naszego  zbawienia.  Izraelici 
stawali wobec Boga wybawiającego ich z niewoli egipskiej, my natomiast stajemy 
wobec Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem, który – jak mówi św. Paweł – 
jest  dla  nas  źródłem łaski,  nadziei  i  miłości.  Ta  bliższa  perspektywa każe  nam 
zapytać samych siebie – czy bliżej mi do wymagającej wolności, czy też do łatwej 
bezsilności?

W  ten  sposób  przechodzimy  do  Ewangelii,  która  dzisiaj  przywołuje 
spotkanie Chrystusa z  Samarytanką.  Spotkanie,  podczas którego Chrystus,  jako 
spragniony wędrowiec, prosi Daj mi pić.

Trudno  jest  przenieść  sytuacje  spragnionego  człowieka  do  naszego 
środowiska i do współczesnego nam czasu. Każdy z nas bowiem w pewien sposób 
jest  zabezpieczony  –  nawet  jeśli  jego  życie  nie  jest  łatwe  –  nie  jest  to  życie 
człowieka  pozostawionego  swej  nędzy  w  samotności  –  żyjemy  bowiem 
w społeczeństwie i w kraju, gdzie działa opieka socjalna.

Jednak to właśnie dziś Chrystus mówi do nas:  Daj mi pić. Staje przede 
mną – w osobie innego człowieka i prosi. O jakie więc pragnie chodzi  i  o jaką 
wodę? Kiedy spojrzymy przez pryzmat tej prośby na pierwsze i drugie czytanie, 
to możemy śmiało powiedzieć, że chodzi o nadzieję i radość płynącą ze zbawienia.

Jesteśmy  już  prawie  w  połowie  Wielkiego  Postu,  czasu,  w  którym 
przygotowujemy się na celebrację najważniejszej prawdy głoszonej przez Kościół 
Chrystusowy: Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Syna Bożego, tajemnicę 
naszego zbawienia. Czas więc, aby z uwagą przyjrzeć się naszemu życiu – życiu 
ludzi zbawionych – członków Chrystusowego Kościoła.

Czym jest dla mnie zbawienie – wyzwoleniem z niewoli grzechu i śmierci? 
Czy jest to trudna wolność, w której tęsknię za sytą niewolą – tak jak Izraelicie 
na pustyni  w  usłyszanym  przed  chwilą  pierwszym  czytaniu  z  Księgi  Wyjścia? 
Chrześcijaństwo  może  się  wówczas  jawić  jako  świat  nieludzkich  nakazów 
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i zakazów. To zaś, co jest poza nim, jako świat w którym wszystko mi wolno – jako 
świat bez zasad, norm, które ograniczałyby mój potencjał – wreszcie jako świat, 
w którym mogę zrobić karierę nie oglądając się na innych ludzi.

Może zbawienie jest dla mnie wymagającą wolnością, w której częstokroć 
trzeba przekraczać swoje możliwości, w której wciąż trzeba próbować lepiej żyć. 
Tymczasem obok mnie płynie życie i  wystarczyłoby rzucić się w jego nurt – jak 
mówi  św.  Paweł  –  przyjąć  łatwą  bezsilność.  Czymże  innym  jest  ucieczka 
od odpowiedzialności,  ucieczka  w  alkohol,  w  narkotyki,  ucieczka  przed  zmianą 
swojego życia albo przemianą siebie?

Wreszcie może zbawienie jest ciągłym spotykaniem się z Bogiem, moim 
Pocieszycielem i Nauczycielem. Spotykaniem z Bogiem, który mnie zna i rozumie, 
który  przebacza  i  pomaga  wrócić  na  tory  normalności.  Spotkaniem  z  Bogiem 
Zbawicielem  a  nie  sędzią,  który  kieruje  się  moimi  niemiłosiernymi  zasadami, 
normami i uprzedzeniami.

Do  takiego  spotkania  może  dojść  podczas  szczerej  modlitwy  –  nie 
„Zdrowaś” załatwionego w biegu, przy okazji, skoro już trzeba. Podczas modlitwy, 
na którą dam sobie czas i pozwolę sobie na szczerość, na wiarę, na otwarcie swego 
serca przed Bogiem. Do takiego spotkania może dojść podczas każdej mszy św. – 
o ile nie będzie ona przykrym obowiązkiem albo zwyczajem. Do takiego spotkania 
może  dojść  w  czasie  spowiedzi,  komunii  św.,  a  nawet  w  relacji  z  drugim 
człowiekiem, gdy zdobędę się na zrozumienie, przebaczenie, miłość.

Człowiekowi  potrzeba  znaku.  Potrzebowali  go  Izraelici  na  pustyni, 
potrzebowali  go  uczniowie  Chrystusa,  potrzebowali  go  Samarytanie,  potrzebuje 
go każdy z nas – to zrozumiałe. Tym znakiem – znakiem Bożej miłości, znakiem 
zbawienia – może stać się każdy z nas, o ile przyjmie w pełni Boże miłosierdzie.

Grzegorz Barcik OFMConv
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IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przychodzą czasem są takie chwile, że sami siebie nie potrafimy zrozumieć. 
Targani przez emocje, kierując się nastojami, dokonujemy takich wyborów, czy też 
podejmujemy  się  takich  czynów,  które  –  po  pewnym  czasie,  kiedy  przyjdzie 
chłodna ocena – zdają się co najmniej dziwne, szalone, jakoś nie nasze. W pewien 
sposób tego tematu dotyka dziś Bóg przemawiając do nas w liturgii swojego Słowa 
i zadając każdemu z nas istotne pytanie.  Pytanie, którego zwyczajnie sobie nie 
zadajemy.  Pytanie,  na  które  w otaczającym nas  świecie  nie  mam już  miejsca. 
Pytanie  to  brzmi:  Czy  jesteś  synem,  córką  samego  Boga  czy  niewolnikiem? 
Kim chcesz być?

Czasy niewolników są tak odlegle, że trudno nam nawet sobie uświadomić, 
co  znaczy  być sługą.  Jednak sług wokół nas jest  wciąż bardzo wielu – można 
nawet powiedzieć, że obecnie to sługa rządzi swym panem, któremu tylko wydaje 
się, że ma władzę. Termin „minister” – pochodzi  od łacińskiego słowa  ministro, 
co znaczy służyć,  usługiwać.  Kiedyś minister  służył  władcy – władca przeminął, 
a minister przetrwał. Jednak nie o taką służbę tutaj chodzi.

Bóg  pyta:  Czy  jesteś  moim  synem  /  moją  córką  /  czy  też  jesteś 
niewolnikiem?  Święty  Paweł  w  usłyszanym  przed  chwilą  fragmencie  Listu  do 
Efezjan próbuje przybliżyć nam różnicę jaka istnieje pomiędzy byciem dzieckiem 
Boga a byciem niewolnikiem. Trudno sobie wyobrazić, by odpowiedź była inna niż – 
„jestem dzieckiem Boga”. Przecież każdy z nas zwracając się do Boga wypowiada 
słowa „Ojcze nasz…”. Jeśli nawet nie modli się osobiście tymi słowami, to za chwilę 
wypowie je z całą wspólnotą Kościoła – chyba że okaże się, iż wybiera drugą opcję 
– bycie niewolnikiem. Św. Paweł Apostoł stwierdza, że niewolnikiem jest ten, kto 
ma udział w bezowocnych czynach ciemności, dalej dodając, że o tych czynach 
wstyd nawet mówić. Czymś takim dla niego jest grzech.

Chrystus stoi teraz pośród nas i pyta: Kto z was jest bez grzechu? [warto 
pozostawić  chwilę  milczenia  na sprowokowanie  odpowiedzi]  Kto  z  was  nie  jest  
niewolnikiem? Jednocześnie za chwilę wszyscy będziemy wołać do Boga, jako jego 
dzieci: „Ojcze nasz…”.

Dalej św. Paweł stwierdza, że bycie dzieckiem Bożym jest przechodzeniem 
od  czynów  ciemności,  od  tego,  co  ukryte,  ku  temu,  co  jawne  dzięki  światłu. 
Prawdziwe dziecko Boże nie zakrywa więc swego serca przed Bogiem, lecz staje 
przed Nim z całą prawdą swego życia.

Ewangelista  natomiast  zauważa,  że  możemy  spotkać  się  z  różnymi 
spojrzeniami  na  grzeszność  człowieka.  Obrazem człowieka  grzesznego,  słabego 
jest  tutaj  niewidomy – jako ten,  który żyje  w ciemności  – co przypomina nam 
św. Pawła,  który  niewolę  grzechu  określał  właśnie  jako  udział  w  bezowocnych 
czynach ciemności.
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Można  spotkać  ludzi,  którzy  potępiają  grzesznika.  Takie  spojrzenie  nie 
wypływa z Ewangelii, bowiem nie widzi się tutaj człowieka, a tylko jego grzech, 
jego słabość. Tymczasem tym, co istotne, jest człowiek, a nie jego grzech. Bóg 
dokonał zbawienia nie ze względu na upadek, ale ze względu na ludzi.

Inni  widząc  człowieka  grzesznego,  uwikłanego  złem,  patrzą  na  jego 
otoczenie, środowisko, rodzinę i w tym wszytkim upatrują przyczyny jego słabości. 
W ten sposób zapomina się jednak o tym, co w człowieku najistotniejsze, czyli 
o jego wolności i rozumności. Myślę, że nikt nie z nas nie chciałby, aby mu tego 
odmówiono, zwłaszcza zaś obecnie, gdy wolność i  samostanowienie zdają się być 
jedną z najważniejszych wartości.

Inne jest wreszcie spojrzenie Boga – jak twierdzi św. Jan. Nie tak bowiem 
człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan  
natomiast patrzy na serce” słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, gdy prorok Eliasz 
przemawiał do Jessego.

Czasami sami siebie nie potrafimy zrozumieć. Są takie chwile, gdy Bóg jest 
bliżej nas niż my sami siebie. Taką chwilą może być moment na początku mszy św., 
gdy  wypowiadamy słowa  Spowiadam się  Bogu wszechmogącemu i  wam bracia 
i siostry… Taką chwilą może być świadomie i z głębi serca wypowiadana modlitwa 
„Ojcze nasz” – może w czasie tej mszy św. Taką chwilą może być komunia św., 
gdy do  całego  swego  życia  zapraszamy  Chrystusa.  –  Taką  chwilą  może  być 
spotkanie z Bogiem w sakramencie pokuty przy kratkach konfesjonału. Wówczas 
Bóg staje obok nas ze zrozumieniem i z wybaczeniem wobec każdej złej rzeczy 
naszego  życia,  nawet  takiej,  której  sami  nie  potrafimy  sobie  wybaczyć,  wobec 
której jesteśmy bezsilni,  która – jak mówi św. Paweł – jest  ościeniem naszego 
życia.

Grzegorz Barcik OFMConv
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dobiega końca okres Wielkiego Postu. Wkrótce Niedziela Palmowa i Wielki 
Tydzień – czas szczególny dla chrześcijan.  Dni, w których będziemy wspominać 
Mękę  i  Zmartwychwstanie  Pana.  Dzisiejsze  Słowo  Boże,  zwłaszcza  opis 
wskrzeszenia Łazarza, stanowi pewną zapowiedź dla tych wydarzeń. Skupia ono 
naszą uwagę na śmierci  i  życiu,  na potędze śmierci  i  jeszcze większej  potędze 
Życia. W centrum Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza stoi osoba Jezusa. Na Niego 
właśnie  czekają  Maria  i  Marta,  On z  uczniami  przychodzi  do grobu przyjaciela, 
On wreszcie z mocą wypowiada słowo przywracające życie. Spróbujmy popatrzeć 
na postać Chrystusa w trzech odsłonach, jak gdyby w trzech perspektywach.

Pierwsze  spojrzenie  ukazuje  nam  Jezusa  jako  człowieka,  jako  jednego 
z nas. Widzimy bowiem, jak wchodzi „w środek” cierpienia Marii i Marty – dzieli ich 
troskę  o  brata,  niepewność  związaną  z  jego  chorobą,  poznaje  również  uczucie 
żałoby, straty, żalu po śmierci kogoś bliskiego. Czy nie są to sytuacje z naszego 
życia? Czuwanie przy szpitalnym łóżku, czekanie na cud, zwątpienie, bezradność 
wobec choroby dziecka? Poczucie opuszczenia, samotności, które nam towarzyszy 
nad grobem mamy czy przyjaciela? Czy i my nie płaczemy, kiedy odchodzi ktoś 
przez  nas  kochany?  Jezus  dzieli  te  uczucia  z  przyjaciółmi:  Marią  i  Martą.  Sam 
wzrusza się głęboko, idąc do grobu Łazarza, nie wstydzi się łez. Jest prawdziwym 
człowiekiem,  poruszonym  potęgą  śmierci.  Możemy  pytać,  tak  jak  pytali  Żydzi, 
dlaczego Jezus nie uzdrowił Łazarza, przecież go kochał? Dlaczego nie oszczędził 
cierpienia Marii i Marcie? To także nasze pytania do Boga: o chorobę bliskich, o ich 
śmierć, o nasz smutek i rozgoryczenie.  Dlaczego mi to zrobiłeś, Boże?! Dlaczego 
nie kiwnąłeś palcem, Ty, wszechmocny?! Tak, to tajemnica. Jezus na tej ziemi nie 
chroni swych uczniów i swoich przyjaciół przed nieszczęściami, nie sprawia że mają 
łatwiejsze  życie,  nie  zabezpiecza  ich  rodzin  przed  cierpieniem.  Ale  również  nie 
zostawia ich samymi.  Nie zostawia nas samymi. Jeśli  płaczemy, On w duchowy 
sposób jest pośród nas. Dzieli wszelkie poruszenia naszego serca. I nie możemy 
Mu powiedzieć:  nie rozumiesz, jak to jest. On sam, żyjąc pośród nas, płakał po 
stracie przyjaciela Łazarza.

W drugiej odsłonie Jezus z dzisiejszej Ewangelii objawia się nam jako Bóg 
– Pan życia i śmierci. Dokonuje tego, czego nie może dokonać zwykły człowiek. Oto 
Łazarz w wyniku choroby umiera. Gdy Mistrz z Nazaretu przychodzi do jego grobu, 
spoczywa już w nim od czterech dni. Słowo Jezusa przywraca go do życia. Wyrywa 
z niezwyciężonych objęć śmierci. Łazarz opuszcza ciemności i staje w blasku dnia. 
Moi drodzy, przez to cudowne wydarzenie Bóg ukazuje nam coś więcej. W chorym 
Łazarzu  możemy  zobaczyć  całą  ludzkość.  Panie,  oto  choruje  ten,  którego 
Ty kochasz – tak  zaczyna się  dzisiejsza Ewangelia.  Panie,  oto człowiek – twoje 
stworzenie - zaraził się grzechem i choruje, a jest to choroba nieuleczalna. Cień 
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śmierci rozciąga się nad nim w każdym pokoleniu. Cień śmierci rozciąga się nade 
mną  i  nad  tobą,  bracie  i  siostro.  Kto  może  nas  wyzwolić?  Jedna  jest  tylko 
odpowiedź i ostateczna – Jezus Chrystus, Syn Boży. Słowo, które stało się ciałem. 
Wskrzeszenie Łazarza zapowiada dar zbawienia dla każdego człowieka. Jezus idzie 
do Jerozolimy, tam zostanie ukrzyżowany, a po trzech dniach zmartwychwstanie. 
Śmierć  zostanie  pokonana  na  zawsze.  Wieczne  życie  stanie  się  możliwe  dla 
każdego, kto uwierzy w Pana: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto  
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. W Jezusie Chrystusie naprawdę spełnia 
się proroctwo Ezechiela: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów,  
ludu mój. To jest właśnie przejście ludzkości ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, 
ze stanu niewolnika do godności dziecka Bożego. Wskrzeszenie Łazarza, o którym 
dziś  czytamy,  stanowi  jakby  przedsmak  dzieła  zbawienia,  dokonanego  przez 
Chrystusa.  Ono  już  się  dokonało,  ponad  2000  lat  temu,  ale  my  co  roku 
je przeżywamy  w  liturgii  Wielkiego  Tygodnia.  Nie  bądźmy  biernymi  widzami 
w czasie  tych  obrzędów.  Spróbujmy  duchowo  iść  za  Jezusem  Chrystusem, 
za Barankiem, który gładzi nasze grzechy. To nowy Mojżesz, który przeprowadza 
swój lud przez morze zła i śmierci do ziemi obiecanej - do królestwa Bożego. I co 
więcej, zna po imieniu każdego z nas, idących za Nim.

To właśnie trzecia perspektywa w patrzeniu na Jezusa. Bardzo osobista. 
Poprzez  nią  odkrywam,  że  Jezus  jest  moim  Zbawicielem,  że  jestem  dla  niego 
ważny,  że  mnie  także  kocha i  ratuje  od śmierci  jak  Łazarza.  Inaczej  wszystkie 
opowieści  o  wskrzeszeniu,  o  wyzwoleniu  z  grzechów czy  wydobyciu  z  grobów, 
brzmią – nawet gdy są prawdziwe – jak baśnie Andersena. To po prostu odległa 
przeszłość, która nie dotyczy mojego życia.  Wierzysz w to? – pyta Jezus Martę. 
Wierzysz, Marto, że Ja jestem życiem? Że mogę wskrzesić twego brata? Wierzysz,  
że ten, kto jest Moim, będzie żył na wieki? Bracie i siostro, Słowo Boże jest zawsze 
aktualne i konkretne. Pan zatem pyta dziś ciebie: wierzysz, że mogę wydobyć cię  
z twojego  grzechu?,  wierzysz,  że  mogę  nadać  sens  twojemu  życiu?,  wierzysz,  
że mogę uzdrowić twoje najgłębsze rany? Może warto w taki sposób zatrzymać się 
przy scenie z dzisiejszej Ewangelii. Zapytać: jaki jest mój grób, moja ciemność, mój 
lęk?  Z  jakim bólem staję  wobec  Jezusa?  Czy  On  jest  moim Zbawicielem? Czy 
naprawdę Mu ufam? Czy  naprawdę w Niego wierzę? Pomocą dla  ciebie  będzie 
pokorna  modlitwa.  Nie  zniechęcaj  się,  pozostań  w  Bożej  obecności.  W  ciszy 
rozmodlonego  serca  usłyszysz  odpowiedź.  Twoją  odpowiedź.  Czy  będzie  jak 
wyznanie Marty: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który  
miał przyjść na świat?

Mariusz Kozioł OFMConv
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NIEDZIELA PALMOWA

Przychodzisz do Pana niosąc palmę, … a może zapomniałeś jej w ogóle 
ze sobą zabrać. Może myślisz i taki to już zwyczaj w Kościele, zupełnie dla mnie 
nieistotny.

Zwyczaj  święcenia  palm znany jest  już od XI  wieku. Poświęcone palmy 
przechowuje się przez cały rok, aby następnie spalić je, a popiołem w ten sposób 
otrzymanym  posypać  głowy  wiernych  w  Środę  Popielcową.  W  ten  sposób 
zgadzamy się na wejście na drogę z naszym Królem. Drogę, która wiedzie przez 
krótkie i ulotne momenty chwały na Golgotę, na której doświadczamy tajemnicy 
cierpienia.

Słyszeliśmy dzisiaj,  że tłumy wołały  na cześć Jezusa.  Wiele  słów,  które 
padało, było wynikiem przelotnego uniesienia. Kiedy Jezus doświadczał poniżenia 
i odrzucenia, okrzyki chwały wypowiedziane przez wielu nie miały już znaczenia. 
Słowo,  które  stało  się  Ciałem,  doświadczyło  samotności  i  opuszczenia. 
W dzisiejszym  dniu  możemy  odnaleźć  zachętę  do  tego,  by  Jezus  –  Słowo 
Odwieczne stawał się Tym, przy Którym trwamy niezależnie od zmiennego biegu 
naszego losu. Przypatrzmy się słowu z dzisiejszej liturgii w czterech odsłonach.

I.  Czytanie:  Bóg  mnie  obdarzył  językiem wymownym, bym strudzonemu umiał  
przyjść z pomocą przez słowo krzepiące.

Słowa  wymowne,  padające  w  czasie  naszych  spotkań,  wizyt...  Często 
możemy  usłyszeć:  słyszała  Pani,  co  się  stało  u  Kowalskiej? Jak  ona  mogła 
to zrobić?  Ależ  ludzie  potrafią  być  wredni  i  nieuczciwi.  Po  takich  spotkaniach 
odchodzimy z balastem żółci, z niepokojem w sercu. Łatwo nam kogoś obmawiać, 
oceniać.  Często  kryje  się  pod  tym  ciche  usprawiedliwienie  naszej  nieprawości. 
Tymczasem  Pan  obdarza  mnie  wymownym  językiem,  bym  umiał  ludziom 
utrudzonym przyjść z pomocą przez krzepiące słowo.

W doświadczaniu własnych trudności,  kiedy podążam za Królem idącym 
na Golgotę, słyszę wezwanie do tego, abym swoim krzyżem nie obarczał innych. 
To ja mam nieść ciężary ludzi, których spotykam. Często jednak koncentruję się 
na tym, aby to mnie została udzielona pomoc, aby nade mną ktoś się ulitował. 
Dystansuję się wtedy od kłopotów innych, mogę tych innych – podobnych do mnie 
– jedynie osądzać.

Jak często w naszych rodzinach brakuje tego krzepiącego słowa. Słowa, 
które mąż kieruje ku żonie, matka ku dzieciom. Słowa, które są tak potrzebne w 
chwili niepowodzeń. W takich momentach łatwo usłyszymy: a mówiłem ci, że tak 
będzie?  Nic  dobrze  nie  potrafisz  zrobić!  Nie  dasz  sobie  rady. Jakże  szybko  po 
pięknych chwilach  wsparcia  przychodzą te,  w których  Jezus  obecny w naszych 
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najbliższych, wchodzi na Golgotę.

Psalm: Będę głosił braciom Twoje imię i będę Cię chwalił.

Wszystko było dobrze, kiedy miał pracę i poważanie. W życiu świetnie się 
układało, długi były pospłacane, rodzina zadowolona. Widać go było, jak z żoną 
i dziećmi co niedzielę szedł do kościoła. Chętnie rozmawiał o sprawach duchowych, 
ważnych.  Problemy  pojawiły  się,  kiedy  firma  upadła.  Stracił  wszystko, 
był zniechęcony.  Ludzie  wokół  patrzyli  na  niego  z  politowaniem.  Kiedy  wracał 
do domu,  złość  wylewał  na  żonie  i  dzieciach.  Poczucie  porażki  zaczął  zatapiać 
w alkoholu ...

Jakże łatwo nam mówić  o Panu Bogu,  kiedy nie  dotyka nas cierpienie. 
Kiedy wydaje się, że jest On tak blisko, kiedy czujemy satysfakcję z modlitwy. Kiedy 
doświadczamy w życiu, jakby to nam śpiewano: Hosanna! Takie chwile są piękne, 
ale  jakże  ulotne.  Z  czasem  pojawiają  się  różne  trudności  i  dramaty.  Wtedy 
szczególnie  jesteś  powołany  do  błogosławienia  Boga.  Twoja  Golgota 
jest wyjątkowym  terenem,  aby  głosić  Ewangelię  życiem.  Być  może  dlatego, 
że po ludzku nie masz do tego żadnych powodów.

II. Czytanie: Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem.

Był radosnym chłopakiem. Często przebywał w towarzystwie innych, jeździł 
na imprezy, wszędzie było go pełno. Nie myślał o Panu Bogu – sprawy duchowe 
zostawił sobie na starość. Pewnego dnia, na wakacjach, w słoneczne popołudnie, 
wypoczywał z kolegami nad wodą. Świetnie pływał, ale nie przewidział, że miejsce, 
do  którego  skacze,  jest  płytkie…  Kiedy  go  spotkałem,  od  5  lat  był  przykuty 
do łóżka. Przychodzili do niego koledzy, aby porozmawiać, przeprowadzić ćwiczenia 
rehabilitacyjne. Wiadomo było, że już nigdy nie będzie chodził. Twarz miał pogodną 
i wyraźnie był pogodzony ze sobą. W pierwszym roku po wypadku chciał umrzeć, 
przeklinał Boga, ludzi, siebie… marzył o eutanazji. Kiedyś któryś z wolontariuszy 
przyniósł mu Pismo św. Zaczął czytać, później modlić się. Zapadły we mnie jego 
słowa, które powiedział przy spotkaniu:  na krzyżu poznajemy prawdziwe oblicze 
człowieka - albo wyznaje, że Jezus jest Panem, albo Go przeklina.

Kiedy cierpię i jestem blisko Boga, staję się świadkiem, że wszelki język – 
czyli  także  język  tych,  którzy  umierają  na  swoim  krzyżu  –  wyznaje,  że  Jezus 
Chrystus jest Panem.

Ewangelia: Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.

Wołanie  Jezusa;  samotność,  ból,  odrzucenie…  a  może  także  wołanie 
do tych, którzy są udręczeni, cierpią. Jezus oddaje ducha – tak naprawdę napełnia 
swoim duchem cały świat. Napełnia tych, którzy cieszą się z codziennego Hosanna, 
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jakie słyszą pod swoim adresem. Napełnia także tych, którzy mozolą się wchodzą 
na swoją Golgotę. Jest z nami w każdym czasie, w każdej chwili, jaką przeżywamy.

Jakże aktualne w dzisiejszej uroczystości stają się zachęty mistrzów życia 
duchowego, aby już w chwilach powodzenia modlić się za siebie, za czas, w którym 
przyjdzie nam stanąć na naszym wzgórzu Golgoty.

Piotr Stanisławczyk OFMConv
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WIELKI CZWARTEK

KAPŁAN – SŁUGA NIEUŻYTECZNY

Kilkadziesiąt  lat  temu jeden  ze  starszych  kapłanów diecezji  tarnowskiej 
został  ukarany  przez  ówczesnego  biskupa  ordynariusza  odsunięciem 
od sprawowania  czynności  kapłańskich  za  rzekomą  niesubordynację.  Stan 
„odsunięcia” trwał wiele lat.  W tym czasie musiał  on zmienić całe swoje życie. 
Jednak ani na chwilę nie porzucił raz obranej drogi i starał się żyć uczciwie. Nigdy 
również nie  wypowiadał słów krytycznych komentując decyzję biskupa. Dopiero 
kilka lat temu został przywrócony do pełnej i czynnej służby jako kapłan.

Można  się  gorszyć  tą  sytuacją,  dziwić  się  uporem  i  nieustępliwością 
biskupa. Jednak nie osądzajmy, gdyż nie znamy wszystkich faktów. Z drugiej strony 
warto  zapamiętać  wytrwałość  cichego  świadka  żyjącego  wiernie  pomimo 
zapomnienia i odsunięcia na margines.

Oczywiście przytoczony przykład jest szczególny i raczej nie zdarza się zbyt 
często,  jednak ma on nam uzmysłowić,  że życie  kapłana wcale nie  jest  łatwe, 
wygodne  i  usłane  różami.  W  polskim  społeczeństwie  panuje  powszechne 
przekonanie  o  wysokim  ekonomiczno-społecznym  standardzie  życia  osób 
realizujących  powołanie  kapłańskie.  Wymiernym  przejawem  świadczącym 
o trafności powyższej oceny mają być: często bardzo dobre relacje z rządzącymi, 
czyli  wspólny  interes  „tronu  i  ołtarza”;  wysokie  dochody  finansowe,  które 
nie podlegają  jakiejkolwiek  kontroli;  niezawisłość,  gdyż  księża  mają  znajomych 
w policji,  prokuraturze oraz wśród innych wpływowych tego świata i dlatego są 
osobami  „niezatapialnymi”;  dostęp  do  wszelkich  świadczeń  zdrowotnych 
i możliwość  uzyskiwania  ulg  w innych sektorach życia  społecznego.  Czy  jednak 
przekonanie  to  oddaje  stan  faktyczny?  Czy  rzeczywiście  jest  to  trafna  analiza 
współczesnego środowiska kościelnego? Odpowiedzi na te pytania można udzielić 
dopiero po wcześniejszej  i  rzetelnej  ocenie stanu faktycznego,  a  nie  w oparciu 
o poglądy z tzw. „drugiej ręki”, na których zbyt często budowana jest ostateczna 
opinia. Dzisiaj, w Wielki Czwartek, zasłuchajmy się w niektóre wskazówki płynące 
z lektury  Słowa  Bożego  na  temat  postawy  ucznia  Jezusa,  jakim  w  pierwszym 
rzędzie ma być kapłan.

Słowa  Jezusa  skierowane  do  apostołów  i  uczniów:  mówcie:  słudzy 
nieużyteczni jesteśmy (Łk 17, 10), czy te z dzisiejszej Ewangelii:  wy powinniście 
sobie  nawzajem  umywać  nogi (J  13,  14)  brzmią  dość  „dziwnie”.  „Dziwnie”, 
ponieważ mówią o uczniu Jezusa, który ma być sługą, a nie panem. „Dziwnie”, 
ponieważ  służba  ta  jest  nazwana  nieużyteczną,  a  nie  dochodową.  Dosłownie 
tłumacząc  ten  fragment  biblijny  z  języka  greckiego,  który  stanowi  podstawę 
polskiego wydania Pisma świętego, mamy:  niewolnicy niepotrzebni. Zatem mowa 
jest  o  człowieku,  który  nie  powinien,  a  właściwie  nie  może  spodziewać  się 
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jakiejkolwiek korzyści finansowej lub innej za swoją pracę, gdyż jest niewolnikiem 
pozbawionym wszelkich podstaw do roszczeń.

Drugi wspominany dzisiaj fragment mówi o konieczności zajmowania przez 
ucznia Jezusa postawy horyzontalnej, czyli gotowości do pochylania swoich pleców 
do ziemi, a przynajmniej do stóp drugiego człowieka, aby poczuć i zjednoczyć się 
z jego losem. W obydwu wspomnianych ewangelicznych perykopach akcentowana 
jest postawa pokory, która powinna realizować się w utożsamieniu się Jezusowego 
ucznia z ubogimi i odrzuconymi.

Warto w tym miejscu wspomnieć wspaniałe zachowanie biskupa z powieści 
Wiktora Hugo „Nędznicy”, który potrafił dostrzec szlachetność we wnętrzu byłego 
więźnia, pomimo tego, że został przez niego okradziony. Gest biskupa schylającego 
plecy  do poziomu człowieka odrzuconego jest  dla  tego drugiego oczyszczający, 
niczym woda obmywająca stopy.

Kolejny biblijny fragment przedstawiający właściwą postawę ucznia Jezusa 
to  opis  zachowania  Jana  Chrzcielna,  do  którego  przychodzą  z  Jerozolimy,  czyli 
z centrum  życia  religijnego,  faryzeusze  z  pytaniem  od  arcykapłanów  – 
kim ty jesteś? (J  1,  19-28).  Pytanie,  które  nurtuje  umysły  i  serca  oficjalnych 
przedstawicieli religii żydowskiej w Jerozolimie, zupełnie nie jest istotne dla Jana 
Chrzciciela  przebywającego  na  pustyni.  Dla  arcykapłanów  i  faryzeuszów  jest 
to sposób  patrzenia  na  siebie  w  „lustrze”  społeczeństwa,  dzięki  czemu  przez 
dokonane porównanie mogą oni cieszyć się z wysokiej i uprzywilejowanej pozycji. 
Przypuszczalnie Jan Chrzciciel nigdy nie zadał sobie tego pytania. On, który został 
posłany przez Boga, ma tylko jedno pragnienie: pełnić Jego wolę. Na tym polega 
jego pokora i ubóstwo.

Podobną myśl zawiera fragment z Pierwszego Listu do Koryntian św. Pawła 
(13,  2),  gdzie  jest  mowa o miłości:  Gdybym też  miał  dar  prorokowania  i  znał  
wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym 
góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Prorokowanie, znajomość 
wszystkich  tajemnic,  doskonała wiedza i  niezachwiana  wiara  nie  są gwarantem 
posiadania  cnoty miłości.  Bez niej  te  nadzwyczajne  charyzmaty  nic  nie  wnoszą 
w życie ucznia Jezusa. Jakże wymowne i mocne jest stwierdzenie byłbym niczym. 
Widocznie św. Paweł spotkał się w gminie korynckiej z osobami przeceniającymi 
swoją  wartość,  które  zarazem  nie  łączyły  posługiwania  charyzmatami  z  cnotą 
miłości.  Oczywiście  posiadanie  tak  nadzwyczajnych  darów  może  prowadzić  do 
dumy czy wręcz pychy,  rodząc przekonanie o własnym znaczeniu:  jestem kimś. 
Jednak, podobnie jak w przypadku poprzednio omawianej rozmowy faryzeuszów 
z Janem Chrzcicielem,  liczy  się  jedynie  postawa pokorna  i  służebna,  a  dopiero 
z niej wynika znaczenie i wartość ucznia Jezusa.

To tylko niektóre z licznych świadectw biblijnych mówiących o służebnej 
postawie  ucznia  Jezusa.  W  Wielki  Czwartek  nasze  spojrzenia  kierowane 
są na kapłanów,  Jezusowych  kontynuatorów misterium Wieczernika,  sakramentu 
kapłaństwa  i  Eucharystii.  To  kapłan  jako  pierwszy  z  uczniów  Jezusa  winien 
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odznaczać  się  postawą,  w  której  nie  może  brakować  pokory,  poświęcenia, 
bezinteresowności, czy owej biblijnej „nieużyteczności”.

Na zakończenie warto przytoczyć przykład św. Franciszka, któremu nadano 
miano „Najpokorniejszego Prostaczka” wśród ludzi5. Oczywiście Biedaczyna z Asyżu 
nie był kapłanem, być może był diakonem, ale w związku z powstaniem zakonu 
spoczęła na nim odpowiedzialność bycia „pierwszym i wzorem”. Co zatem uczynił 
fundamentalnym  w  swojej  postawie?  Posłuchajmy  przekazu  „Kwiatków 
św. Franciszka”: Chcesz wiedzieć, czemu za mną? Czemu za mną świat cały biega?  
Wypatrzyły  mi  to  oczy  Boga  najwyższego,  które  na  każdym  miejscu  patrzą  
na dobrych i złych. Oczy te bowiem najświętsze nie widziały wśród grzeszników 
nikogo, kto by był nikczemniejszy, niedołężniejszy, grzeszniejszy ode mnie. I aby 
spełnić to dzieło cudowne, które Bóg spełnić zamierzył,  nie znalazł podlejszego 
stworzenia  na  ziemi.  Przeto  mnie  wybrał,  aby  zawstydzić  szlachectwo i  dumę,  
i siłę, i piękność, i mądrość świata, aby poznano, że wszelka siła i dobro wszelakie 
od Niego pochodzi, a nie od stworzenia, i aby nikt nie mógł się chlubić w obliczu  
Jego. Kto jednak chlubi się, niech się chlubi w Panu, bo Jego jest cześć wszelaka  
i chwała na wieki6.

Paweł Sroka OFMConv

5 A. Żynel. Słońce człowieczego rodu. Duchowa sylwetka św. Franciszka z Asyżu. Warszawa: Wyd. 
ATK 1989 s. 117.

6 Kwiatki św. Franciszka z Asyżu. Przekład L. Staff. Warszaw: IW PAX 1993 rozdz. 10 s. 39-40.
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WIELKI PIĄTEK

Kiedy kapłan czytając w Wielki Piątek opis Męki Pańskiej dochodzi do słów: 
skłoniwszy  głowę  wyzionął  ducha... –  przerywa  czytanie  i  klęka  w  milczeniu. 
Ponieważ  Chrystus  umarł  za  każdego  człowieka,  powinniśmy  pozostać  tego 
wieczoru  w  ciszy  rozważając  w  swoim  własnym  sercu  co  znaczą  słowa: 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,  
kto  w  Niego  wierzy,  nie  zginął,  ale  miał  życie  wieczne (J  3,  16).  Wybaczcie, 
że mimo wszystko pozwolę sobie dziś na kilka słów komentarza. Wszystkim nam 
grozi  bowiem  zatrzymanie  się  w  ten  wieczór  na  płaszczyźnie  przeżyć  czysto 
uczuciowych, a to, co stało się w Wielki Piątek na Kalwarii,  pozostanie z boku, 
na marginesie – odległe i bardzo nieuchwytne.

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia – 
tak można streścić tę prawdę naszej wiary. Co jednak znaczą te słowa dla nas? 
Jak przybliżyć  tę  prawdę  przeciętnemu  chrześcijaninowi?  Jak  wzbudzić  w  nim 
prawdziwą  refleksję?  W  Wielkim  Poście  Kościół  podejmuje  takie  próby:  drogi 
krzyżowe odprawiane w piątki, Gorzkie żale śpiewane w kościołach co niedzielę, 
wreszcie kazania pasyjne głoszone przez kaznodziejów. Próby te nie zawsze jednak 
osiągają swój cel. Może dzieje się tak dlatego, że Wielki Piątek z tym wszystkim, 
co się  stało  wówczas  w  Jerozolimie,  należy  do  wielkich  tajemnic  naszej  wiary, 
których nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć do końca.

Może dlatego w Święte Triduum Paschalne Bóg przemawia do nas przez 
znaki, aby pobudzić nas do refleksji. Wczoraj przemówił przez znak obmycia nóg 
Apostołom  oraz  Eucharystię,  dziś  czyni  to  przez  znak  Krzyża,  w  Niedzielę 
Wielkanocną przemówi przez Zmartwychwstanie swojego Syna! Wszystkie te znaki 
mówią o jednym: Bóg oszalał z miłości do człowieka.

W ten Wielkopiątkowy Wieczór gromadzi nas wokół siebie Krzyż, na którym 
pomiędzy niebem a ziemią zawisł Jezus. Ten Krzyż – znak naszego zbawienia – 
będziemy  za  chwilę  adorować,  będziemy  przed  nim  przyklękać  i  całować  go 
na znak naszej miłości.  Zastanówmy się, czym tak naprawdę jest dla nas Krzyż?

W I Liście do Koryntian św. Paweł pisze, że nauka o krzyżu jest głupstwem 
dla tych, którzy nie wierzą. Nie ma się co dziwić - ten, kto nie wierzy w Chrystusa, 
nie  zrozumie,  z  jakiego  powodu  musiał  On  cierpieć  i  umierać.  Człowiekowi 
niewierzącemu bardzo trudno będzie także zrozumieć sens krzyża w jego własnym 
życiu. W następnym zdaniu św. Paweł powie, że krzyż jest zgorszeniem dla Żydów 
(1 Kor 1, 23). Też nie powinniśmy się dziwić – przecież dla nich było to takie samo 
narzędzie  śmierci,  jak  szubienica  czy  gilotyna,  albo  jak  dla  współczesnego 
człowieka – krzesło elektryczne. Czy takimi symbolami można się szczycić? Dopiero 
dla uczniów Chrystusa ten znak stał się cenną relikwią i symbolem zbawienia. Dziś, 
po przeszło dwóch tysiącach lat od tamtych wydarzeń nie można wobec krzyża 
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przejść  obojętnie.  Można go albo nienawidzić,  albo kochać.  Krzyż  jest  trudnym 
znakiem. Wielu z nas doznaje w swoim życiu pokusy, by uciec od krzyża, bo krzyż 
często boli.  Coraz częściej jako kapłan spotykam się ze strachem młodych ludzi 
przed cierpieniem:  Proszę księdza, ja wiem czego Bóg ode mnie żąda, ja wiem, 
jakie ma wobec mnie plany.  Ale  boję się,  że to będzie bolało,  że będę musiał 
cierpieć, że na tym się nie skończy, że później zażąda czegoś więcej.

Bracie i siostro, w dzisiejszy wieczór chciałem Ci postawić pytanie: czym 
krzyż jest dla ciebie? Czym jest dla ciebie krzyż Chrystusa, czym jest dla ciebie twój 
własny krzyż? Jeżeli uważasz, że jest możliwe życie bez krzyża, to jesteś w błędzie. 
Jeżeli uciekasz przed nim - tracisz czas. Musisz zrozumieć: tak jak nie ma Chrystusa 
bez krzyża, tak nie ma chrześcijanina bez krzyża.

Popatrz:  pod  krzyżem na  Kalwarii  Chrystusa  został  tylko  Jan,  pozostali 
Apostołowie  uciekli.  Dlatego,  jak  podaje  Tradycja,  tylko  Jan  zmarł  śmiercią 
naturalną. Pozostali uczniowie zginęli śmiercią męczeńską, każdy z nich ostatecznie 
spotkał w swoim życiu krzyż, musiał jednak do niego dojrzeć. To samo dzieje się w 
życiu chrześcijanina. Uczeń Jezusa musi nieustannie wracać pod krzyż. Zostawiając 
krzyż uczeń zdradza swojego Mistrza. Niestety dziś coraz częściej grozi nam wiara 
w  „amerykańskim”  wydaniu,  lansowana  ostatnio  w  kościołach  przez  niektórych 
księży: wiara lekka, łatwa i przyjemna, w której stwierdzenie, że Jezus cię kocha 
zastępuje wszelkie prawdy wiary. Pół wieku temu pewien protestancki teolog tak 
określił sedno amerykańskiego chrześcijaństwa:  Bóg nie znający gniewu, powiódł 
ludzi bez grzechu, do królestwa bez sądu, dzięki posłudze Chrystusa… bez krzyża.

Tajemnica  Wielkiego  Piątku  z  krzyżem  w  centrum  liturgii  jest  trudna 
do przyjęcia.  Pod  krzyżem upokorzonego  i  potępionego  Chrystusa  rozum ludzki 
musi ustąpić. Dokładnie tak jak powiedział św. Paweł: z jednej strony głupstwo, 
z drugiej zgorszenie. Jedynie wiara pozwala nam zanurzyć się w tajemnicę Miłości 
prawdziwej. Z wiarą więc przystąpmy do dzisiejszej adoracji krzyża, prosząc: Jezu, 
konający na krzyżu, pomóż mi zrozumieć Twój krzyż, pomóż zrozumieć sens krzyża 
w moim życiu, daj mi prawdziwą wiarę, która potrafi przetrwać cierpienie i śmierć, 
aby  po trzech dniach  powstać  w promieniach Wielkanocnego poranka do życia 
wiecznego.

Piotr Cuber OFMConv
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WIELKA SOBOTA

WIGILIA PASCHALNA

Raduj  się  ziemio opromieniona tak  niezmiernym blaskiem,  a  oświecona 
jasnością Króla Wieków poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa…  – 
brzmią nam jeszcze w uszach słowa uroczystej pieśni wyśpiewanej przez diakona 
na początku liturgii. To fragment „Orędzia Wielkanocnego”, na które wielu z nas 
czekało  cały  rok.  Niełatwo  jest  jednym  spojrzeniem  ogarnąć  bogactwo  całej 
dzisiejszej liturgii. Liturgii, która z jednej strony przywołuje początek historii świata 
i człowieka, a z drugiej pozwala nam wybiegnąć naprzód i zobaczyć jej finał, który 
dokona się w Jezusie.

Najpierw uczestniczyliśmy w liturgii światła. Mrok, który wypełnił świątynię, 
był symbolicznym obrazem ciemności Wielkiego Piątku i ciszy Wielkiej Soboty. W 
Wielki  Piątek  pod  krzyżem szatanowi  wydawało  się,  że  zdobył  panowanie  nad 
światem. Gdy Jezus wyrzekł słowa: Wykonało się - diabeł się śmiał! Teraz – rzekł – 
świat  należy  do mnie! I  świat  zamarł  w przerażeniu,  ciemność spowiła  ziemię. 
Po mrokach Wielkiego Piątku i ciszy Wielkiej Soboty nastał jednak radosny blask 
Wielkanocnego  Poranka.  Chrystus  pokazał,  że  do  Niego  należy  ostatnie  słowo. 
Liturgia  Wigilii  Paschalnej,  którą  przeżywamy,  przeprowadza  nas  z  ciemności 
grzechu  do  światła  życia.  W  ciemnym  kościele  od  małego  płomyczka  świecy 
paschalnej symbolizującej Chrystusa, zapaliliśmy setki świec, które przynieśliśmy ze 
sobą. I nagle mrok przestał być straszny, a my odzyskaliśmy nadzieję.

Następnie rozbudowana Liturgia Słowa przeprowadziła nas przez Boski Plan 
Zbawienia.  Na  początku  Bóg  stworzył  niebo  i  ziemię,  a  ziemia  była  bezładem 
i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił  
się  nad  wodami.  Wtedy  Bóg  rzekł:  ’Niechaj  się  stanie  światłość!’  I  stała  się 
światłość!  A Bóg oddzielił  światłość od ciemności! (Rdz 1,  1-3) Księga Rodzaju 
przypomniała nam, że światło, stworzone przez Boga jako dobre, zawsze odnosi 
tryumf nad ciemnością. A potem usłyszeliśmy opowieść o Mojżeszu, rydwanach 
faraona  oraz  wyjściu  z  Egiptu.  I  zrozumieliśmy,  że  trzeba  umrzeć  staremu 
człowiekowi w nas, abyśmy mogli wyjść z niewoli grzechu! Następnie zabrzmiały 
słowa  proroka  Izajasza  zapowiadające  zawarcie  Nowego  Przymierza,  które  tym 
razem będzie trwać na wieki. I wreszcie św. Paweł w liście do Rzymian zachęcał 
nas, abyśmy przez chrzest wkroczyli w nowe życie.

Bracia i siostry! Każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest ochrzczony, czy możemy 
jednak  o  sobie  powiedzieć,  że  jesteśmy  nowymi  ludźmi?  Czy  rozpoczęliśmy 
już nowe życie? W sakramencie pokuty Bóg pomaga nam wciąż na nowo uczynić 
krok  ku  światłu.  Każda  komunia  święta  daje  nam  przedsmak  nowego  życia. 
W tę duchową rzeczywistość wchodzimy za każdym razem, gdy przekraczamy nasz 
egoizm, a miłość zwycięża nienawiść w naszym sercu. Jeżeli jednak będziemy ufać 
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jedynie sobie, to pozostaniemy w ciemności i nadal będziemy niewolnikami grzechu 
i księcia ciemności.

Czas  przygotowania  do  świąt  to  czas  intensywnej  spowiedzi.  Słuchając 
w konfesjonale  waszych  niedoli,  widzieliśmy  smutek  na  twarzach  wielu  z  was. 
Widzieliśmy,  jak  niektórzy  próbują  panicznie  znaleźć  sposób  zapełnienia  pustki 
w swoim życiu, sięgając po alkohol, narkotyki, seks, drobne i większe nieuczciwości 
–  aby  łatwiej  było  żyć!  Niektórzy  z  was  próbowali  się  tłumaczyć:  nie  jestem 
alkoholikiem,  nikogo  nie  zabiłem,  nie  spaliłem,  nie  okradłem,  jestem  dobrym 
chrześcijaninem, mnie to nie dotyczy. A co powiesz o tej pustce wewnątrz siebie? 
O tym poczuciu samotności, które w sobie nosisz? Co powiesz o tym przejmującym 
odczuciu, że nie masz nadziei na przyszłość? Oto dlaczego potrzebujesz Jezusa!

A  On  mówi:  Przyjdźcie  do  mnie  wszyscy,  którzy  utrudzeni  i  obciążeni  
jesteście, a ja was pokrzepię! (Mt 11, 28). Wielu z was modli się, wielu chodzi 
do kościoła, ale nie zna Jezusa! Wielu nazywa się chrześcijanami, ale grzech rządzi 
ich  sercami.  „Chodzenie”  do  kościoła  nie  czyni  jeszcze  z  ciebie  chrześcijanina. 
Musisz osobiście poznać Jezusa, musisz Go spotkać i zaprosić do swojego serca. 
Tylko On ma moc przemienić twoje życie. Tylko Jezus może zmienić alkoholika! 
Tylko Jezus może zmienić narkomana! Tylko Jezus może przemienić twój grzech! 
Naszą jedyną nadzieją jest Jezus! Wasi przyjaciele was opuszczą! Wasze rodziny 
was  opuszczą!  Jezus  nigdy  nikogo  nie  opuścił!  Bo  tylko  On  może  zapełnić 
tę pustkę, którą odczuwasz w sercu.

Za  chwilę  w  liturgii  poświęcenia  wody  odnowimy  nasze  przyrzeczenia 
chrzcielne. Dla wielu z nas chrzest to wciąż nierozpakowany prezent. Żyjemy tak, 
jakbyśmy nie zostali ochrzczeni, nieświadomi otrzymanej godności i wielkich łask. 
Dziś będziemy mieli szansę, by to zmienić. Przez chrzest zanurzający nas w śmierć  
-  mówi  św.  Paweł -  zostaliśmy  razem z  Nim  pogrzebani  po  to,  abyśmy  i  my 
wkroczyli  w nowe życie  -  jak Chrystus powstał  z  martwych dzięki  chwale Ojca 
(Rz 6, 4). Czyż to nie piękna zapowiedź?

W  księdze  Hioba  znajdujemy  przejmujący  fragment  mówiący 
o Zmartwychwstaniu. Stanowi on jednocześnie pierwszą odsłonę finałowej części 
oratorium Haendla „Mesjasz”! Udręczony Hiob patrzy na dzieje świata jak na wielki 
spektakl. Na scenie pojawiają się ludzie, każdy w swojej kolejności, grają własne 
role i  odchodzą. Ich światła gasną! Jako ostatni na scenę wychodzi Wybawca – 
Mesjasz. I wtedy Hiob mówi z wielką pewnością:  On sprawi, że ciałem swym po 
zmartwychwstaniu zobaczę Boga (por. Hi 19, 26).

Drodzy bracia i siostry! Dziś razem z niewiastami patrzymy na pusty grób. 
Chrystusa  tam  nie  ma:  zmartwychpowstał.  Tamtego  poranka  przed  dwoma 
tysiącami  lat  świat  odzyskał  nadzieję,  która  dziś  staje  się  naszym  udziałem. 
Dzisiejsza  Liturgia  Wigilii  Paschalnej  przypomina  tamto  wydarzenie,  mówi  nam, 
że wszystkie  rzeczy  w  Chrystusie  na  powrót  odnajdują  swój  sens.  Katastrofy 
i kataklizmy, choroby i cierpienia, utracone nadzieje - same w sobie są złe, nic nie 
znaczą, niosą ze sobą jedynie zwątpienie i rozpacz. Dopiero Chrystus przez swój 
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krzyż i zmartwychwstanie nadaje im sens.
Bracia i siostry! Nie dajmy sobie odebrać tej nadziei! Niech radość Wielkiej 

Nocy, radość poranka Zmartwychwstania, otworzy przed nami nową perspektywę 
i obdarzy nas nową nadzieją. Tę radość nieśmy do naszych domów i dzielmy się nią 
z naszymi bliskimi.

Piotr Cuber OFMConv
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

SPOTKANIE W GALILEI

W  niepowtarzalnym  dniu  Zmartwychwstania  Pańskiego,  jedynym  takim 
w ciągu roku, w którym tak mocno czujemy zapach skał pustego grobu i w którym 
najłatwiej odczytać moc Życia, jakie z Niego powstało, byłoby niezmierną tragedią 
rozminąć się z tym Życiem.

Stawiamy sobie zatem pytanie, co zrobić, by w tym niepowtarzalnym dniu 
nie  rozminąć  się  z  Jezusem Zmartwychwstałym …?  Jak  przeżyć  to  szczególne 
„dzisiaj”, aby nie utracić szansy napełnienia się na każde „jutro” mocą Pana Życia 
powstałego  z  grobu.  Co  czynić  by  prawdziwie  doświadczyć  obecności  Jezusa 
Zmartwychwstałego?

Przygotowywaliśmy się do tego spotkania przez cały Wielki Post. Staraliśmy 
się towarzyszyć Jezusowi w wieczerniku, Ogrójcu i podczas przesłuchań, na drodze 
krzyżowej  i  na  Górze  Ofiary,  Górze  Tryumfu  Miłości.  Poprzez  kontemplację 
zbawiennej męki nasza tęsknota za poczuciem Bożej Obecności wzrastała. Dlatego 
dołóżmy  wszelkich  starań,  by  nie  zmarnować  niełatwo  stawianych  kroków  na 
drodze  naszego  zbliżania  się  do  Boga.  Zróbmy  wszystko,  aby  powrót  do 
codziennych rzeczywistości szkoły, pracy, nie był szary, lecz aby serca nasze pałały 
pokojem,  miłością  i  życiem.  Wszystkim  tym  możemy  zostać  napełnieni  przez 
tryumfującego Pana Życia w momencie prawdziwego spotkania się z Nim. Zatem 
jak Cię dziś spotkać Jezu i z Tobą wrócić do codziennego świata zmagań?

W „sekwencji”,  którą  odśpiewaliśmy  po  II  czytaniu,  znajdujemy  bardzo 
pomocne dla nas dzisiaj słowa:

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Możemy więc krótko odpowiedzieć na stawiane sobie pytania, że to właśnie 
w Galilei  spotkamy Jezusa  Zmartwychwstałego,  gdyż  to  właśnie  On  powiedział 
do niewiast: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei,  
tam Mnie zobaczą.

Czyżbyśmy  więc  mieli  wybrać  się  do  Galilei?  Czy  winniśmy  byli 
zarezerwować  sobie  miejsce  w  samolocie  lecącym  na  zachodni  brzeg  Jeziora 
Genezaret?  Oczywiście,  że  nie!  Byłaby  to  z  pewnością  najbardziej  błędna 
interpretacja Jezusowego zaproszenia na spotkanie. To zaproszenie jednak zostało 
bardzo konkretnie wypowiedziane. Zatem jak je poprawnie zinterpretować? I jak 
nie rozminąć się ze Zmartwychwstałym? Jak wkroczyć w przyszłość umocnionym 
łaską spotkania i napełnionym Życiem dla ożywiania zwiędniętego świata?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we właściwym rozumieniu terminu 
„Galilea”,  który  nie  oznacza  tylko  miejsca  na  mapie  lub  w  jakiejś  przestrzeni 
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geograficznej. W Pismi św. terminem tym opisywano zacofany i pogański obszar 
Palestyny, a ludzi tam mieszkających uważano za pogrążonych w mroku grzechu 
i bezbożności.  Ze  względu  na  panujący  tam  niski  poziom  moralności  i  dające 
o sobie znać wpływy obcych kultur  i  religii,  które między innymi były  skutkiem 
przebiegającego przez te tereny szlaku handlowego, Żydzi z pogardą odnosili się do 
tej krainy i jej mieszkańców. Widać to wyraźnie w kłótni faryzeuszy z Nikodemem. 
Kiedy ten staje po stronie prawdy, a tym samym broni Jezusa, słyszy słowa:  Czy 
i ty  jesteś  z  Galilei?  Zbadaj,  zobacz,  że  żaden  prorok  nie  powstaje  z  Galilei 
(J 7, 52).

Jezus  pragnie  się  spotkać  z  każdym z  nas  nie  tyle  w jakimś  ciemnym 
miejscu ziemskiego globu, ale w ciemnym miejscu naszego serca. Mamy bowiem 
w swym wnętrzu  różne  przestrzenie.  Te  piękne,  na  pokaz  –  niczym wizytówki, 
te przeciętne, zwyczajne, ale i te, których nie chcemy pokazać nikomu. Te, które 
za wszelką cenę skrywamy przed wszystkimi, nawet przed sobą. Te, do których nie 
chcemy się udawać, do których nie chcemy wracać, bo ciągle jeszcze bolą, może 
tym bardziej, im są starsze. Właśnie w tej najciemniejszej duchowej przestrzeni, 
tam,  gdzie  ciągle  jeszcze  krwawi,  której  wspomnienie  ciągle  niepokoi… właśnie 
w tej rzeczywistości mojego serca chce się ze mną spotkać Jezus Zmartwychwstały. 
Nie gdzieś indziej, ale właśnie tam, gdzie nie ma jeszcze Jego Światła, gdzie nie 
jest  zielono,  bo  nie  ma  jeszcze  Życia….  właśnie  tam  czeka  na  mnie 
Zmartwychwstały Chrystus.

To oczywiste, że Pan Życia pójdzie tam właśnie, gdzie życia jeszcze nie ma! 
Mogę zatem szukać Go w spotkaniach rodzinnych, przy świątecznie zastawionym 
stole, może w odpoczynku zgotowanym dla ciała – gdy wolne od pracy…. może 
w skrzętnie wybranym na święta dobrym filmie – nawet religijnym... Nic bardziej 
błędnego! Będąc tylko tam, rozminiemy się z Panem. I choć po świętach ta sama 
codzienność, te same obowiązki w domu, w pracy, w szkole, to jednak ten powrót 
do  zwyczajności  może  nam  ciążyć  o  wiele  bardziej.  Dlaczego?  Ponieważ 
zmarnowana została kolejna szansa, zaprzepaszczony kolejny, święty czas Triduum 
Paschalnego.  A  tęsknota  za  poczuciem  Obecności  Zmartwychwstałego  –  jakby 
jakaś większa – więc tym bardziej boli ...

Co oznacza w praktyce oczekiwanie na Jezusa w Galilei  mojego serca? 
Oznacza to podsumowanie całej wielkopostnej pracy nad sobą. Przecież w trakcie 
tych czterdziestu dni przyglądaliśmy się sobie intensywniej. Toteż teraz, gdy brzmi 
już  świąteczne Alleluja,  potrafimy już  precyzyjnie  wskazać  i  nazwać  to  miejsce 
w naszym sercu, gdzie Bóg jeszcze nie jest Królem, gdzie panuje ciemność.

Może  w  wielkopostnej  zadumie  twoje  życie  małżeńskie  i  rodzicielskie 
okazało  się  krainą  mroku,  ponieważ  stało  się  pasmem  oczekiwań 
od współmałżonka,  odhaczaniem  na  liście  żądań,  a  zapomniałeś,  że  Miłość 
to służba – na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć 
i dać swoje życie na okup za wielu. Miłość to dawanie swojego życia dla szczęścia 
innych, a ty może ciągle chcesz brać i dziwisz się, że pokój nie przychodzi? Może 
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to jest właśnie twoja Galilea? Może tam wysyła Cię Chrystus, by tam Cię uzdrowić 
i by w twoim małżeństwie zazieleniało od Życia?

Może twoja młodość jest jedyną w świecie i  wszystko – w tym Boga – 
chcesz sobie podporządkować? Może doskonale wiesz, co inni powinni – w tym Bóg 
– a dla siebie samego widzisz tylko prawa? Może męczy Cię  dobro i  nazywasz 
je nudnym, a zapala cię zło i jemu bezkrytycznie poświęcasz swe myśli?

Warto poprosić Ducha Świętego, by pomógł każdemu z nas odnaleźć swoją 
Galileę.  Jednak  ten  wysiłek  szukania  nieświętych  miejsc  w  naszych  sercach 
podejmujemy nie po to, aby pogrążyć się w smutku i zniechęceniu. Nie! Lecz po to, 
aby z pomocą Ducha Świętego, odkrywając je przed Panem Życia, pozwalając Mu 
tam wejść ze swoją mocą, zapraszając Go tam, doznać uzdrowienia w spotkaniu 
ze Zmartwychwstałym i będąc napełnionym zielenią Nowego Życia – tym Życiem 
przemieniać świat – w swoim domu, podwórku, środowisku pracy czy szkole.

Uzdrawiającego  spotkania  w  Galilei  swojej  niewiary  i  zwątpienia 
doświadczyli  np.  uczniowie  podążający  do  Emaus.  Czyż  do  swoich  nie  wrócili 
odnowieni, ożywieni, rozradowani odważni i mocni?

Czy  i  między  nami  nie  będzie  więcej  radości,  pokoju,  przebaczenia  – 
po prostu samego Jezusa – jeśli  dzisiaj,  teraz,  każdy z nas postanowi  pokonać 
swoje najgłówniejsze wady mocą Tego, w Którym możemy wszystko, i już bez nich 
wróci  do  „swoich”?  Czy  to  nie  jest  jedyna  droga  dobrego  przeżycia  Świat 
Wielkanocnych i  podjęcia tego, co przed nami,  z  nowym Bożym entuzjazmem? 
Czy jest inny sposób na prawdziwe szczęście?

Jan Janus OFMConv
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DROGA KRZYŻOWA

ZE ŚW. FRANCISZKIEM Z ASYŻU7

Wstęp

Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

Owce  Pana  poszły  za  Nim  w  ucisku  i  prześladowaniu,  w  upokorzeniu 
i głodzie,  w  chorobie  i  doświadczeniu,  i  we  wszystkich  innych  trudnościach; 
i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne.

Stąd wielki wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, 
a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich (Np 6).

STACJA I: Oskarżenie i skazanie

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Błogosławiony sługa, który czyjeś uwagi, oskarżenia i upomnienia znosi tak 
cierpliwie, jakby pochodziły od niego samego. Błogosławiony sługa, który udzielane 
mu upomnienia przyjmuje spokojnie, słucha skromnie, pokornie wyznaje swą winę 
i chętnie wynagradza.

Błogosławiony sługa, który nie jest skory do usprawiedliwienia się i znosi 
pokornie wstyd i naganę za winę choćby się nawet jej nie dopuścił (Np 22).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

7 Wszystkie rozważania pochodzą z Napomnień św. Franciszka z Asyżu, z wyjątkiem modlitwy 
końcowej z Reguły niezatwierdzonej. Wyboru dokonał O. Zbigniew Makuch OFMConv.
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STACJA II: Ciężar krzyża

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

[Tak samo] gdybyś był piękniejszy i bogatszy od wszystkich i gdybyś nawet 
cuda czynił, tak że wyrzucałbyś złe duchy, wszystko to zwraca się przeciwko tobie 
i nie należy do ciebie, i nie możesz się tym wcale chlubić. Lecz w tym możemy się 
chlubić: w słabościach naszych i w codziennym dźwiganiu świętego krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa (Np 5,7).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA III: Pierwszy upadek

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Błogosławiony człowiek, który znosi swego bliźniego z jego ułomnościami, 
tak jak chciałby, aby jego znoszono, gdyby był w podobnym położeniu (Np 18).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA IV: Spotkanie z Tą, która dała Mu ciało

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Oto uniża się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpił do łona 
Dziewicy.  Codziennie  przychodzi  do  nas  w pokornej  postaci.  Co  dzień  zstępuje 
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z łona  Ojca  na  ołtarz  w  rękach  kapłana.  I  jak  ukazał  się  świętym  apostołom 
w rzeczywistym ciele, tak i  teraz ukazuje się nam w świętym Chlebie. I jak oni 
swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko Jego ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, 
ponieważ  oglądali  Go  oczyma  ducha,  tak  i  my,  widząc  chleb  i  wino  oczyma 
cielesnymi,  starajmy  się  dostrzegać  i  wierzmy  mocno,  że  jest  to  Jego  żywe 
i prawdziwe Najświętsze Ciało i Krew (Np 1,16-21).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA V: Szymon z Cyreny przymuszony do niesienia krzyża

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego, co posiada, nie 
może  być  moim  uczniem.  […]  I  choćby  podwładny  widział  coś  lepszego 
i pożyteczniejszego  dla  swej  duszy  niż  to,  co  nakazuje  przełożony,  niech 
dobrowolnie  złoży  Bogu  z  tego  ofiarę  i  niech  stara  się  spełnić  życzenie 
przełożonego. To jest bowiem posłuszeństwo z miłości, ponieważ  miłe jest Bogu 
i bliźniemu (Np 3, 1. 5-6).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA VI: Weronika

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Błogosławieni  czystego  serca,  bo  oni  będą  oglądać  Boga.  Prawdziwie 
czystego serca są ci, którzy gardzą dobrami ziemskimi, szukają niebieskich i nie 
przestają nigdy czystym sercem i  duszą uwielbiać i widzieć Pana, Boga żywego 
i prawdziwego (Np 16).
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*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA VII: Drugi upadek

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać: grzech. I jakikolwiek 
grzech  jakaś  osoba  popełniłaby  i  z  tego  powodu  sługa  Boży  niepokoiłby  się 
i gniewał (...), gromadzi sobie winę. Ten sługa Boży wiedzie życie prawe, wolne 
od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo (Np 11).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA VIII: Płaczące kobiety

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Pan mówi:  Miłujcie nieprzyjaciół  waszych [...].  Ten bowiem rzeczywiście 
kocha  swego  nieprzyjaciela,  kto  nie  boleje  nad  doznawaną  krzywdą,  lecz  dla 
miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość (Np 9).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.
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STACJA IX: Trzeci upadek

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Apostoł  mówi:  „Litera  zabija,  a  duch ożywia”.  Litera  zabija  tych,  którzy 
pragną poznać tylko same słowa, aby uchodzić za mądrzejszych od innych i zdobyć 
wielkie bogactwa, i rozdać je krewnym i przyjaciołom.

I tych zakonników zabija litera, którzy nie chcą postępować według ducha 
Pisma  Bożego,  lecz  pragną  raczej  poznać  tylko  słowa  i  wyjaśniać  je  innym 
(np. 7, 1-3).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA X: Obnażenie

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Nie  może  poznać  sługa  Boży,  ile  ma  cierpliwości  i  pokory,  dopóki  się 
wszystko dzieje po jego myśli.  Gdy zaś przyjdzie czas,  kiedy ci,  którzy powinni 
postępować  według  jego  woli,  zaczną  mu  się  sprzeciwiać;  ile  wtedy  okaże 
cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej (Np 13, 1b-2).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA XI: Ukrzyżowanie

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.
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Pan mówi w Ewangelii: Kto nie wyrzekłby się wszystkiego co posiada, nie 
może  być  moim  uczniem i:  kto  chciałby  zachować  swoje  życie,  straci  je.  Ten 
człowiek opuszcza wszystko, co ma, i tarci swoje ciało, który siebie samego oddaje 
całkowicie pod posłuszeństwo w ręce swego przełożonego.

Jest bowiem wielu zakonników, którym się wydaje, że widzą lepsze rzeczy 
do zrobienia niż te, które nakazują przełożeni; ci oglądają się wstecz i powracają 
do wymiotów własnej woli. Ci są mordercami i swoim złym przykładem gubią wiele 
dusz (Np 3, 1-3. 10-11).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA XII: Śmierć

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Człowieku, zastanów się, do jak wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, 
bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na 
podobieństwo według ducha. I wszystkie stworzenia, które są pod niebem, służą 
na swój sposób swemu Stwórcy, uznają Go i słuchają lepiej niż ty. I nawet złe 
duchy nie ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi ukrzyżowałeś Go i krzyżujesz 
nadal przez upodobanie w wadach i grzechach (Np 5, 1-3).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA XIII: Ściągnięcie z krzyża

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą 
i  wywyższają,  niż  wówczas,  gdy  go  uważają  za  słabego,  prostego  i  godnego 
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pogardy;  ponieważ człowiek jest  tym tylko,  czym jest  w oczach Boga i  niczym 
więcej.

Biada  temu zakonnikowi,  który  został  wyniesiony  do  wysokiej  godności 
i sam nie chce dobrowolnie ustąpić. A błogosławiony jest ten sługa, który został 
wyniesiony wysoko nie z własnej woli i  pragnie być zawsze pod stopami innych 
(np. 19).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

STACJA XIV: W grobie, ukryty przed wzrokiem ludzi

Pieśń: Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum.

Błogosławiony sługa, który w niebie gromadzi dobra, jakie Pan mu okazał 
i nie pragnie ujawniać ich ludziom dla zdobycia uznania, bo sam Najwyższy okaże 
jego  czyny  tym,  którym zechce.  Błogosławiony  sługa,  który  tajemnice  Pańskie 
zachowuje w sercu swoim (Np 28).

*  Bracia,  spoglądajmy  na  dobrego  Pasterza,  który  dla  zbawienia  swych  owiec 
wycierpiał mękę krzyżową.

Ojcze nasz ...
Wierzę w Boga ...

MODLITWA KOŃCOWA

Ojcze Święty, ponieważ my, nędzni i grzeszni, wszyscy razem nie jesteśmy 
godni wymówić Twego Imienia, błagamy pokornie, aby Pan nasz Jezus Chrystus, 
Syn Twój Umiłowany, który Tobie wielce podoba się, składał Ci za wszystko dzięki 
wraz z Duchem Świętym Pocieszycielem tak, jak Tobie i Jemu się podoba, On, który 
Ci zawsze za wszystko wystarcza, przez którego tyle dla nas uczyniłeś (1 Reg 23). 
Który żyjesz i królujesz * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Pieśń na zakończenie


