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13 kwietnia 2014 r. – NIEDZIELA PALMOWA, rok A, Mt 26,14  27,66

20 kwietnia 2014 r. – WIELKANOC, rok A, J 20,1  9

Niedziela Palmowa rozpoczyna najważniejszy tydzień dla każdego ucznia Chrystusa. Czyż można uczynić coś więcej, dać coś więcej?! Wobec
tak wielkiego objawienia miłości Boga wszelkie słowa są zbędne.
Jezu, z sercem przepełnionym wdzięcznością, wzruszeniem, uwielbieniem i skruchą podążam krok w krok
za Tobą, po Twojej drodze krzyża, drodze Twojej miłości do mnie.

Być nowym człowiekiem, człowiekiem zmartwychwstania, znaczy umieć oczami wiary dostrzec obecność Zmartwychwstałego tam,
gdzie inni widzą tylko brak, nie pojmując głębszego sensu wydarzeń. Możemy podobnie jak Maria Magdalena zauważać jedynie
niektóre fakty i wydarzenia zewnętrzne. Możemy razem z Piotrem widzieć więcej i głębiej, jednak bez zrozumienia, co tak naprawdę
się wydarzyło. Możemy też tak jak Jan zobaczyć wszystko, co jest widoczne dla oczu, a jednocześnie spojrzeć oczami serca, oczami
wiary, i uwierzyć Jezusowi!
Jezu, proszę Cię o oczy pełne wiary, abym tam, gdzie inni nie widzą nic lub tylko przypadek, potrafił
odczytywać Twój zamysł miłości, Twoją obecność, Twoje boskie działanie.

Źródło: "Ewangelia 2014", Edycja św. Pawła

21 kwietnia 2014 r. – PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKANOCNEGO, rok A, Mt 28, 815

Wokół pustego grobu Jezusa występują całkowicie odmienne poruszenia serc. Poruszenie prawdy i posłuszeństwa oraz poruszenie
kłamstwa i chytrości. Dzięki posłuszeństwu aniołowi niewiasty na swojej drodze osobiście spotykają Zmartwychwstałego. A dzięki
posłuszeństwu Kościołowi i my dziś spotykamy realnie Jezusa w znakach sakramentalnych. On obdarza nas na nowo radością
i wyzwala z każdego lęku. Choć zawsze są tacy, którzy dla pieniędzy rozsiewają kłamstwa i plotki, to radosna wieść o Zwycięzcy
śmierci rozprzestrzenia się aż po dzień dzisiejszy.
Zmartwychwstały Panie, pragnę adorować z radością Twoją obecność! Pragnę głosić Twoje zwycięstwo
ludziom. Zawierzam Ci szczególnie tych, którzy walczą z prawdą, z miłością, z Tobą, rozprzestrzeniając
dla łatwego zysku kłamstwo i złe wieści.

27 kwietnia 2014 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA, rok A, J 20, 1931

Jedynie miłosierdzie jest tak subtelne, aby wejść przez zamknięte drzwi i wprowadzić pokój i radość, nie przerażając, nie zniewalając,
nic nie narzucając. Kiedy przyjmuję Miłosiernego w wieczerniku mojego serca, kiedy rozpoznaję Go, raduję się Jego obecnością,
przyjmuję dar Jego Ducha – staję się posłanym do innych, by to miłosierdzie dalej przekazywać! Niedowiarek to ten, który nie wierzy,
że może być kochany gratis – miłością uprzedzającą, przebaczającą, posyłającą! Wierzący natomiast to ten, który przyjmuje
z wdzięcznością dar miłosierdzia!
Jezu, staję przed Tobą i wsłuchuję się w Twoje pragnienie względem mnie: „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś też
swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”.
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Koniec Wielkiego Postu. Jego ostatni tydzień.
Nie przez przypadek określany jest mianem Wielkiego.
Wszystko do czego się przygotowywaliśmy od Środy
Popielcowej skondensowane w kilka dni. Popatrzmy…

Na początek Niedziela Palmowa, albo

Niedziela Męki Pańskiej. Dzień pełen kontrastów.
Z jednej strony palemki, wiwatowanie, „hosanna,
hosanna”. Z drugiej? Fragment Ewangelii opisujący
Mękę Jezusa, czytany z podziałem na rolę, żeby łatwiej
było wczuć się w realizm tych wydarzeń. Nie stać tylko
z boku, ale być wewnątrz. Znaleźć swoje miejsce
w procesie Jezusa – i z tej pozycji przeżywać cały
tydzień. Ewangelie następnych dni sprawiają, że dzień
po dniu możemy żyć obok Jezusa. Doświadczać Jego
Wielkiego Tygodnia na własnej skórze. A – między
prawdą a Bogiem – czy niekiedy nasza codzienność nie
jest podobna? Rozpięta między zdradą, odrzuceniem,
różnymi wyrokami i cierpieniem? Z cichym
odpoczynkiem wśród przyjaciół, którzy może
niekoniecznie wszystko rozumieją, ale są obok?
Wielki Czwartek. Przyzwyczailiśmy się do dwóch haseł:
Eucharystia i Kapłaństwo. Ale tam tkwi o wiele większe
bogactwo – miłość Boga, który schyla się przed
człowiekiem, klęka przed nim. Bóg, który chce się mną
zachwycić i umyć mi nogi. Pan i Sługa w Jednym.

To miłość jest kluczem do tajemnicy Zmartwychwstania.
Miłość, która nie boi się nawet ciemnicy i samotności.

Dopiero pamiętając o miłości można wejść
i głęboko przeżyć Wielki Piątek. Tajemnica milczenia
Boga, Jego śmierci. Jak to się zaczyna? Na samym dnie.
Ksiądz, leżący na posadzce kościoła. Niczym ślepiec,
który szuka Boga na ziemi – i nie może znaleźć. Przecież
czasem właśnie tak się czujemy – bez Boga, bez sensu,
bez nadziei… Ale jednak Bóg podnosi z takich wydarzeń
i myśli – pokazując, że Jemu to nie jest obojętne. On też
cierpi. Razem…
Wielka Sobota. Koszyczek? Jajeczka? Zajączki?
Baranki? Nic. Nic. Milczenie i nic…
Dopiero po zmierzchu kończy się zwykła sobota, a już
zaczyna świecić tajemnica zmartwychwstania. Niczym
płomień świec, który od paschału rozchodzi się po całym
kościele. Jak Słowotok Boga, który w tak wielkiej liczbie
czytań biblijnych krzyczy, że wciąż ma Siłę i jest Młody
– i sprowokować nas do wyśpiewania: ALLELUJA!!!
Procesja, czyli ogłoszenie światu, że Bóg jest Silniejszy
i Większy, niż myślimy. I? Od nowa Polska ludowa?
Szara codzienność? Święta, święta i po świętach?
Pewnie tak. Niby to samo, ale – daj Boże – NIE TAK
SAMO…

Ks. Piotr Alabrudziński
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Św. Wojciech (ok. 956  997)
biskup i męczennik główny
patron Polski
23 kwietnia ( w tym roku uroczystość
przeniesiona na 28.04.)
23 kwietnia obchodzimy
uroczystość św. Wojciecha
Biskupa i Męczennika, Patrona
Polski. Na ile ten
ponadtysiącletni kult jest nadal

żywy i przekłada się na język współczesności?
W jakim sensie św. Wojciech jest nadal ważny dla
europejskiej kultury, co starał się nam przekazać ?

Błogosławiony Jan Paweł II podczas pielgrzymki
z okazji millennium męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, uczył,
że św. Wojciech jest ciągle z nami. Pozostał w piastowskim
Gnieźnie, pozostał w powszechnym Kościele otoczony chwałą
męczeństwa, podkreślał, że świadectwo
św. Wojciecha jest wciąż obecne w Kościele i wciąż wydaje
owoce. Wojciechowy zasiew krwi przynosi wciąż nowe duchowe
owoce. Obecność i świadectwo św. Wojciecha, duchowe owoce
Jego męczeństwa nie są jednak tylko widoczne i potrzebne
w Kościele. Jest to niewątpliwie święty jeszcze niepodzielonego
Kościoła, ale także święty, którego obecność stała się źródłem
duchowej jedności kontynentu europejskiego. I tak jak kiedyś
św. Wojciech był patronem jednoczącego się w imię Chrystusa
naszego kontynentu, tak również dziś może stać się patronem
jednoczącej się Europy. Przez swoją obecność i misyjną posługę
wpisał się bowiem na stałe w dzieje Europy, w dzieje tak wielu
państw i narodówCzechów i Polaków, Włochów i Węgrów,
Niemców i tych, którym na misjach w dawnych Prusach pragnął
głosić orędzie Chrystusa. Dlatego warto widzieć także w Nim,
w św. Wojciechu, wezwanie do nadziei, które będzie również
oparte na ponownym odkryciu własnych chrześcijańskich
korzeni i chrześcijańskiego źródła. Trzeba jednak pamiętać,
że to dziedzictwo nie należy wyłącznie do przeszłości; jest ono
programem na przyszłość, który należy przekazać
nadchodzącym pokoleniom.
Św. Wojciech wsławił się dobroczynnością względem
chorych, ubogich i niewolników, których wykupywał.
O życiu Świętego opowiadają "żywoty" napisane
w jego czasach i Drzwi Gnieźnieńskie.

Wykorzystano fragmenty homilii Jana Pawła II
w Gnieźnie, 3 czerwca 1997 r.

Święty Marek, Ewangelista
25 kwietnia
Św. Marek znany jest przede wszystkim
z dzieła swego życia, czyli Ewangelii,
umieszczonej w kanonie Pisma
Świętego jako druga.
W tekstach ewangelicznych praktycznie
nieobecny, pojawia się zaledwie kilka

razy w Dziejach Apostolskich i listach. Towarzysz wielkich
Apostołów, Marek był członkiem pierwotnego Kościoła
w Jerozolimie i towarzyszem podroży misyjnych Pawła, Barnaby
i prawdopodobnie także Piotra. Św. Ireneusz nazywa Marka
uczniem i tłumaczem Piotra. Możliwe, że to sam Piotr ochrzcił
i przyjął Marka do wspólnoty jerozolimskiej. Wskazywałby na to
tytuł „syn", jaki mu nadaje w pierwszym swoim liście. Jednak
pomimo zażyłej więzi z Piotrem to nie on, ale Barnaba
wyprowadził Marka z Jerozolimy w szeroki świat trudów
apostolskich. Zabrał go w pierwszą misyjną podróż na Cypr.

Dalsze krótkie wzmianki o nim wskazują na to,
że sporo podróżował, pozostając ciągle u boku wielkich: Pawła
i Piotra. Po rozstaniu z Pawłem, Marek przybył do Egiptu. Tam
nawracał wielu na wiarę chrześcijańską przez liczne cuda oraz
zburzenie kilku świątyń pogańskich. Relacja ta koresponduje
z zakończeniem Markowej Ewangelii, gdzie czytamy, że po
rozmowie z nimi „Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które
jej towarzyszyły" (Mk 16, 1920).

Po dwunastu latach przepowiadania w tym rejonie
Marek, posłuszny szczególnemu wezwaniu Bożemu, przybył
do Aleksandrii, gdzie zgromadził bardzo liczny Kościół, którego
znaczną część stanowili żydowscy neofici. Według św. Hieronima
byli to „terapeuci", o których pisał Filon, pierwsi twórcy
ascetycznego życia w Egipcie. Ten bujny rozwój Kościoła
w Aleksandrii spowodował reakcję pogan przeciw Markowi, który
musiał opuścić miasto. Po kilku latach apostołowania i podróży
do Rzymu wrócił jednak do Aleksandrii. Na tym urywają
się wszelkie historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic
pewnego o dalszych losach jego życia. Według tradycji miał być
założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym
biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską
za panowania cesarza Nerona. Inni przesuwają datę jego śmierci
do czasów cesarza Trajana (98117). Odnośnie męczeństwa
św. Marka nie mamy żadnych danych.
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany
zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być

Niewątpliwie trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że dla współczesnego człowieka postacie świętych
często wydają się zbyt wyniosłe i wspaniałe, zbyt ascetyczne i odległe od normalnego rytmu, w którym upływa
dziś ludzkie życie. Dlatego tak ważne jest, aby nie tylko wspominać o świętych, ale wskazywać, że świętość jest
wysoką miarą normalnego życia chrześcijańskiego.
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wiernym echem katechezy św. Piotra.

Święta Katarzyna ze Sieny
29 kwietnia
,,Bądź tym, kim Bóg chce żebyś
był, a rozpalisz cały świat''
Święta Katarzyna ze Sieny należy
do elitarnego grona Doktorów
Kościoła.

Zaledwie 33 osoby noszą ten
tytuł nadawany przez Kościół świętym za znakomite
zasługi w nauczaniu. Wśród nich są tacy wybitni
teologowie jak Ojcowie Kapadoccy, św. Augustyn, św.
Jan Chryzostom oraz św. Hieronim.

Dorastała w licznej rodzinie  jej rodzice mieli
25 dzieci – w takiej gromadzie trudno czuć się indywidualną
jednostką a w domu trudno liczyć na spokój i odosobnienie
(ojciec zajęty był zarabianiem na życie rodziny, matka
obowiązkami domowymi).

Katarzyna więc od najmłodszych lat poszukiwała
samotności poza rodziną. Przyjacielem małej Katarzyny został
sam Jezus.

Pomimo wielu trudności ze strony rodziny, w 1363 roku
wstąpiła do Sióstr od Pokuty św. Dominika (tercjarek
dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie.
Modlitwa, pokuta i posługiwanie trędowatym wypełniały jej dni.
Jadła skąpo, spała bardzo mało, gdyż żal jej było godzin nie
spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi.
W wieku 20 lat była już osobą w pełni ukształtowaną, wielką
mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją
Matką. Pod koniec karnawału 1367 roku, gdy Katarzyna
spędzała czas na nocnej modlitwie, Chrystus Pan dokonał
z nią mistycznych zaślubin, zostawiając jej jako trwały znak
obrączkę. Odtąd Katarzyna stała się posłanką Chrystusa.

Przemawiała i pisała listy w imieniu Chrystusa
do najznakomitszych osób ówczesnej Europy, tak duchownych,
jak i świeckich. Skupiła ponadto przy sobie spore grono uczniów
 elitę Sieny  dla których była duchową mistrzynią
i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha
Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu
głęboką kontemplację tajemnic Bożych w "celi swojego serca"
z różnorodną działalnością apostolską. Z jej przemyśleń
i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy
Kościoła i świata. Do Katarzyny zaczęli zwracać się z prośbą
o opinie i pomoc w negocjacjach możni tego władcy.
Świadectwem tej działalności są Listy, które dyktowała swoim
współpracownikom. Ostatnim jej dziełem był Dialog
o Opatrzności Bożej, którego dyktowanie przerwała, aby udać
się Rzymu w celu wsparcia papieża Urbana VI. Tam zmarła
po trzech miesiącach cierpień 29 kwietnia 1380 roku.
Co nam radzi dziś św. Katarzyna?

Powinniśmy wspierać bliźniego według naszych
możliwości, a więc jeden – nauką, inny – modlitwą, a jeszcze
inny – materialną pomocą. Kto zaś nie może udzielić bliźniemu
materialnej pomocy, niechaj go wspiera przyjaźnią. Powinniśmy
zawsze okazywać miłość bliźniemu, czyniąc coś pożytecznego
i dobrego temu, kogo Bóg postawił na naszej drodze. Bracie mój
jeszcze raz cię proszę i wzywam cię do życia w łasce i do
miłosiernych czynów. Przypominam ci słowa Chrystusa w taki oto
sposób: „Piotrze, czy miłujesz swego Stwórcę i mnie? Służ mi
zatem, pomagając bliźniemu twemu, który jest w potrzebie. Służ
mu według twoich sił i możliwości, mając zawsze na względzie
chwałę, a nie obrazę Boga”.

Na podstawie
www.brewiarz.pl

1. „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska
Jego trwa na wieki” (Ps 118 [117], 1). Tak śpiewa
Kościół w oktawę Wielkanocy, powtarzając niejako
te słowa Psalmu za samym Chrystusem:
za Chrystusem zmartwychwstałym, który przynosi
do wieczernika wspaniałe orędzie Bożego
Miłosierdzia i powierza apostołom posługę jego
szafarzy: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam. (...) Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,a
którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 21–23).



Przed wypowiedzeniem tych słów Jezus
pokazuje ręce i bok. Pokazuje rany zadane Mu
podczas męki, zwłaszcza zranione Serce – źródło,
z którego wypływa obfity strumień miłosierdzia,
rozlewający się na ludzkość. Siostra Faustyna
Kowalska – błogosławiona, którą od dziś będziemy
nazywać świętą – ujrzy dwie smugi światła
promieniujące z tego Serca na świat. Te dwa
promienie – wyjaśnił jej pewnego dnia sam Jezus
– oznaczają krew i wodę („Dzienniczek”, 299).

2. Krew i woda! Na myśl przychodzi
tu natychmiast świadectwo ewangelisty Jana: kiedy
na Kalwarii jeden z żołnierzy przebił włócznią bok
Chrystusa, Jan widział, że wypłynęła z niego „krew
i woda” (por. J 19, 34). Krew przywodzi na myśl
ofiarę krzyża i dar eucharystyczny, natomiast woda
jest w symbolice Janowej znakiem nie tylko chrztu,
ale także daru Ducha Świętego (por. J 3, 5; 4, 14; 7,
37–39).

Poprzez Serce Chrystusa ukrzyżowanego Boże
miłosierdzie dociera do ludzi: Powiedz, córko Moja,
że jestem miłością i miłosierdziem samym – zażąda
Jezus od Siostry Faustyny („Dzienniczek”, 1074).
To miłosierdzie Chrystus rozlewa na całą ludzkość
poprzez zesłanie Ducha, który w Trójcy Świętej jest
Osobą–Miłością. A czyż miłosierdzie nie jest „drugim
imieniem” miłości (por. „Dives in misericordia”, 7),
ujmującym jej aspekt najgłębszy i najbardziej
wzruszający: jej gotowość do zaspokojenia
wszelkich potrzeb, a zwłaszcza jej bezgraniczną
zdolność przebaczania?

Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości,
ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży
dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry
Faustyny Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej
Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi
było całkowicie związane z historią XX w., który
niedawno dobiegł końca. Chrystus powierzył jej
bowiem swoje orędzie miłosierdzia w latach między
pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta,
kto był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych
lat i straszliwych cierpień, jakie przyniosły one
milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne
było orędzie miłosierdzia.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Nie
znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie
zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego
(„Dzienniczek”, 300). Za sprawą polskiej zakonnicy
to orędzie związało się na zawsze z XX wiekiem,
który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem

do trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można
je uznać za dar szczególnego oświecenia, które
pozwala nam głębiej przeżywać Ewangelię Paschy,
aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych
czasów.

3. Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka
będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam
dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok
kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety także
doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego
Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć
światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny,
będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.

Konieczne jest jednak, aby ludzkość,
podobnie jak niegdyś Apostołowie, przyjęła dziś
w wieczerniku dziejów Chrystusa
zmartwychwstałego, który pokazuje rany
po ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby
ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi
Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały
Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury
odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem,
pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem
braterską jednością.

4. Ważne jest zatem, abyśmy przyjęli w całości
orędzie, zawarte w słowie Bożym na dzisiejszą
II Niedzielę Wielkanocną, która od tej pory nazywać
się będzie w całym Kościele „Niedzielą Miłosierdzia
Bożego”. W kolejnych czytaniach liturgia zdaje
się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje
więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem buduje
także między ludźmi nowe relacje braterskiej
solidarności. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie
tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga
samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam
‘czynił’ miłosierdzie drugim: ‘Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią’ (Mt 5, 7) („Dives
in misericordia”, 14). Jezus wskazał nam też
wielorakie drogi miłosierdzia, które nie tylko
przebacza grzechy, ale wychodzi też naprzeciw
wszystkim ludzkim potrzebom. Jezus pochylał
się nad wszelką ludzką nędzą, materialną
i duchową.

Chrystusowe orędzie miłosierdzia nieustannie
dociera do nas w geście Jego rąk wyciągniętych ku
cierpiącemu człowiekowi. Takiego właśnie widziała
Go i takiego ogłosiła ludziom wszystkich kontynentów
Siostra Faustyna, która pozostając w ukryciu
swojego klasztoru w Łagiewnikach, w Krakowie,
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uczyniła ze swego życia hymn na cześć miłosierdzia:
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Ps 89
[88], 2).

5. Kanonizacja Siostry Faustyny ma
szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę
dziś przekazać orędzie miłosierdzia nowemu
tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby
uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze
Boga i prawdziwe oblicze człowieka.

Miłość Boga i miłość człowieka są bowiem
nierozłączne, jak przypomina Pierwszy List św. Jana:
Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy
miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania (5, 2).
W takich słowach Apostoł wyraża prawdę o miłości,
wskazując, że jej miarą i kryterium jest wypełnianie
przykazań.

Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która
polega na autentycznym składaniu daru z siebie.
Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając
w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego,
jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się
zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie
bezinteresowności i solidarności, hojności
i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie
miłosierdzie!

W miarę tego, jak ludzkość będzie wnikać
w tajemnicę tego miłosiernego spojrzenia, ideał,
o jakim słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym
czytaniu, będzie jawił się jako możliwy do spełnienia:
Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich
wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego,
co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 4, 32).
Tak oto miłosierdzie nadawało formę ludzkim
odniesieniom, życiu wspólnoty, wyznaczało zasady
podziału dóbr. Z niego wypływały „uczynki
miłosierdzia” co do ciała i co do ducha. Tak oto
miłosierdzie przybrało konkretny kształt stawania
się „bliźnim” dla najbardziej potrzebujących braci.

6. Siostra Faustyna Kowalska napisała
w swoim „Dzienniczku”: Odczu wam tak straszny
ból, kiedy patrzę na cierpienia bliźnich; odbijają
się w sercu moim wszystkie cierpienia bliźnich, ich
udręczenia noszę w sercu swoim, tak, że mnie
to nawet fizycznie wyniszcza. Pragnęłabym, aby
wszystkie bóle na mnie spadały, by ulżyć bliźnim
(„Dzienniczek”, 1039). Oto do jakiego stopnia
współodczuwania prowadzi miłość, kiedy mierzona
jest miarą miłości Boga!

Ta miłość powinna inspirować współczesnego
człowieka, współczesną ludzkość, aby mogła stawić

czoło kryzysowi sensu życia, podjąć wyzwania
związane z różnorakimi potrzebami, a przede
wszystkim, by mogła wypełnić obowiązek obrony
godności każdej ludzkiej osoby. W ten sposób
orędzie o miłosierdziu Bożym stanie się pośrednio
również orędziem o niepowtarzalnej godności,
wartości każdego człowieka. W oczach Bożych każda
osoba jest cenna, za każdego Chrystus oddał swoje
życie, każdemu Ojciec daje swego Ducha i czyni go
bliskim sobie.

7. To krzepiące orędzie jest skierowane przede
wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś
szczególnie bolesnym doświadczeniem albo
przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów
utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec
pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi ukazuje się
łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące
z Jego Serca padają na niego, oświecają go
i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieją.
Jakże wielu sercom przyniosło otuchę wezwanie
„Jezu, ufam Tobie”, które podpowiedziała nam
Opatrzność za pośrednictwem Siostry Faustyny! Ten
prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgęstsze
chmury i sprawia, że promień światła przenika
do życia każdego człowieka. „Jezu, ufam Tobie”.

8. Misericordias Domini in aeternum cantabo
(Ps 89 [88], 2). Do głosu Najświętszej Maryi Panny,
„Matki Miłosierdzia”, do głosu nowej Świętej, która
w niebiańskim Jeruzalem śpiewa hymn na cześć
miłosierdzia wraz z wszystkimi przyjaciółmi Boga,
dołączmy nasz głos także my, Kościół pielgrzymujący.

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki,
darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj
nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia,
pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli
i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości
i nadziei niech się rozprzestrzenia na całym świecie,
niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech
uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi
i narody do czynnego okazywania braterstwa.
My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze
zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją
modlitwę ufnego zawierzenia i mówi my z niezłomną
nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”.

„L’Osservatore Romano”, 6(2000), s. 25–26.

6



7

27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Bożego Miłosierdzia
Ojciec Święty Franciszek ogłosi błogosławionego Jana Pawła II Świętym.
Przypomnijmy fakty z życia naszego Świętego Papieża.

16 października 1978 roku około godziny 17.15 w siódmym głosowaniu metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła
został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. O godz. 18.45 kard. Pericle Felici ogłosił wybór nowego papieża 
HABEMUS PAPAM! Nowy biskup Rzymu udzielił pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi"  "Miastu i Światu".22 października
na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu, a następnego dnia pierwsza audiencja dla 4000 Polaków
zgromadzonych w auli Pawła VI. 12 listopada Jan Paweł II uroczyście objął katedrę Rzymu  Bazylikę św. Jana na Lateranie,
stając się w ten sposób Biskupem Rzymu.

W ciągu kolejnych 27 lat posługiwania na Stolicy Apostolskiej Jan Paweł II przewodniczył ponad tysiącu audiencji
generalnych, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 140 na terenie Włoch. Łącznie poza terenem Włoch Jan Paweł II spędził
ok. 7% pontyfikatu. Złożył 300 wizyt w rzymskich parafiach. Napisał 14 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji
apostolskich, 41 listów apostolskich i 25 listów "motu proprio". Dokonał kanonizacji blisko 500 osób (ok. 400 z nich
to męczennicy), beatyfikował 1320 sług Bożych (w tym ponad 1000 męczenników). Odbyło się 8 konsystorzy związanych
z kreacją nowych kardynałów, 6 zgromadzeń generalnych synodu biskupów.

Powyższe dane statystyczne nie oddają jednak nawet skrawka ogromnego dziedzictwa nauczania i pontyfikatu
pierwszego w dziejach Kościoła PapieżaPolaka. Przez 27 lat, jakie upłynęły od chwili objęcia przez Karola Wojtyłę godności
Następcy Piotra, zmienił się Kościół i świat. Jan Paweł II, mimo postępującej choroby, nigdy nie przestał być świadkiem
Chrystusowej Ewangelii.

Odszedł do Pana po wieczną nagrodę 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37. Jego następcą na stolicy Piotrowej został
kard. Józef Ratzinger, który przyjął imię Benedykt XVI. 29 czerwca 2005 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny Sługi Bożego
Karola Wojtyły  papieża Jana Pawła II. Jego beatyfikacji dokonał w Rzymie na Placu Świętego Piotra papież Benedykt XVI
w dniu 1 maja 2011

brewiarz.pl



Niedawno pewien człowiek odwiedził Mugenzai
no Sono; wypytywał o wiele rzeczy, a w końcu tak powiedział:
„Więc ksiądz wierzy, że Jezus zmartwychwstał – tak?” Pytanie
to całkiem naturalne. Zmartwychwstanie Jezusa jest
najważniejszym dowodem i argumentem prawdziwości Jego
religii. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, misja Jego
skończyłaby się fiaskiem. On to przecież za życia przepowiadał
swe zmartwychwstanie. Opowiada o tym św. Mateusz, jeden
z dwunastu Jego uczniów, którzy stale z Nim przebywali
i uważnie słuchali słów z ust Jego wychodzących. Mianowicie:
„A wstępując Jezus do Jeruzalem, wziął dwunastu uczniów
osobno i rzekł im: Oto wstępujemy do Jeruzalem, a Syn
człowieczy będzie wydany przedniejszym kapłanom i doktorom
i zasądzą Go na śmierć. I podadzą Go poganom ku
naigrawaniu i biczowaniu, i krzyżowaniu, a trzeciego dnia
zmartwychwstanie” (Mt 20,1719).

Zmartwychwstanie Jezusa jest niezaprzeczonym
faktem historycznym. Dziś, choć upłynęło już dziewiętnaście (!)
wieków, jesteśmy w posiadaniu dokumentów dotyczących
prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa, pozostawionych
nam przez Jemu współczesnych. Autorzy tych dokumentów,
mianowicie dwaj spośród świadków zmartwychwstania
Mateusz i Jan, od początku do końca życia publicznego
Chrystusa szli za Nim i byli bezpośrednimi Jego uczniami,
którzy przyjęli naukę wprost od Niego. Oprócz tych dwóch
bezpośrednich uczniów jest i Marek. Był on uczniem księcia
Apostołów, św. Piotra, towarzyszem jego pracy apostolskiej;
wiernie spisał to, co słyszał od św. Piotra. Jest nadto jeszcze

jeden – Łukasz, towarzysz Pawła. Paweł zaś przyjął naukę
bezpośrednio od dwunastu uczniów, a nadto sam widział
Jezusa po zmartwychwstaniu i nawrócił się, a potem
z prześladowcy Jego religii stał się gorliwym jej
krzewicielem.(…) Być może, że powstaną pewne wątpliwości
co do drobnych szczegółów opowiadań zapisanych w Ewangelii
widzianych różnymi oczami. Lecz nikt nie będzie mógł
zaprzeczyć naszemu wyznaniu wiary w prawdziwość
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Stąd też trzeba przyznać, że chrześcijanie żyjący
w początkach Kościoła opierali swoją wiarę na tym fakcie
zmartwychwstania Chrystusa jako na silnym fundamencie.

Maksymilian Kolbe, Korube
Mugenzai no Sono, 1935

***
W wielu jeszcze regionach Polski w Wielkanocny Poranek
zamiast zwyczajowego „dzień dobry” ludzie pozdrawiają się:
„Chrystus Zmartwychwstał!”, a w odpowiedzi słyszą „Prawdziwie
Zmartwychwstał!”. Oby nasze serca podążały za tym
pozdrowieniem. Uda się to wówczas, gdy wyrzucimy z nich
to, co nas przygniata: pychę, złość, nieprzebaczenie i inne
grzechy. Tak, jak śpiewamy w pieśni wielkanocnej: „Otrzyjcie
już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie – wszyscy w Chrystusa
wierzący  weselcie się radujcie. Bo zmartwychwstał…”

Niech Zmartwychwstały Chrystus da nam siły do
podjęcia na nowo codzienności, lecz już nie samemu lecz
z Chrystusem Zmartwychwstałym w nas.

Małgorzata Kamińska

Redakcja „Głosu Maksymilianowego”




