
Janusz Gorczyca

Wielkanoc, Przesłanie dla
następnych pokoleń
Wrocławski Przegląd Teologiczny 8/2, 257-259

2000



POMOCE DUSZPASTERSKIE 257

wiary, każdego, kto chce pozw olić działać Bogu w  swoim  życiu. W yjście z niew oli nie jest  
łatwe. Idziem y do w olności, ale droga prowadzi przez morze i przez pustynią, przez w y
rzeczenia, przez trudności. A le czy w  tych trudnościach nie sprawdza się nasze zaufanie, 
czy nie pogłębia s ię  nasza wiara. Droga zaczyna się od przejścia przez morze. To jest 
figura chrztu. A le nie m ożesz sobie pow iedzieć -  jestem  ochrzczony i to mi wystarczy. 
Izraelici przeszli przez Morze Czerwone i zwątpili, przestraszyli się. N ie w ystarczyło im  
wiary, zaufania. B o to sw oje w yjście z Egiptu, zanurzenie w  Czerwonym  Morzu chrztu 
m uszę odnawiać. W łaśnie wtedy, kiedy przychodzą trudności, kiedy wydaje się, że droga 
przez pustynią jest za ciężka, że nie dam rady. Kiedy umiera ktoś, kogo kochasz, albo 
zdradza i opuszcza, kiedy odwracają się od Ciebie dzieci i nie chcą cię słuchać, nie chcą  
szanować tego, czego  ich nauczyłeś, kiedy wyrzucają cię  z pracy, kiedy w szystko s ię  nie 
udaje -  wtedy, w łaśnie w tedy sprawdza się twoje zaufanie do Boga. W tedy On jest najbli
żej C iebie i chce przyjść Ci z pomocą. A le w cale nie chce zabrać ci tw ojego krzyża... ale 
z tego tw ojego krzyża wyprowadzić chwałę! ! ! Od najw cześniejszych w ieków  chrześcija
nie ozdabiają krzyże pięknym i kamieniami, klejnotami, ale nie po to, żeby go zasłonić, ale 
po to, żeby pokazać, że z krzyża można wyprowadzić chwałę, że z krzyża, ze śm ierci, 
z cierpienia m ożna zmartwychwstać. Tak często wydaje się nam, że odnajdziem y szczę
ście, gdy pozbędziem y się krzyża. Tak często myślimy: byłbym naprawdę szczęśliw y, gdy
bym miał zdrow ie, gdybym  miał lepszą pracę i więcej pieniędzy, gdybym  nie m usiał zaj
m ować się  obłożnie chorą matką, gdybym nie musiał m ęczyć się z dziećm i w  szkole... 
byłbym  szczęśliw y. Czy na pewno?

Po nocy czeka na nas radość poranka. Na końcu pustyni jest ziem ia obiecana. D lacze
go mamy zawracać, trwać w  mroku, dlaczego n ie zaufać Bogu?

Spróbujmy dzisiaj przeżyć na now o nasze spotkanie z Chrystusem Zmartwychwsta
łym , który nas w yzw ala i odejść od pustego grobu jak niewiasty z Ewangelii z  bojaźnią, 
ale i z  radością. Bo w yzw oleniu  towarzyszy w ielka radość, ale i bojaźń.

Tam w  półmroku, pod chórem, w  konfesjonale, dokonują s ię  nasze zmartwychwstania, 
nasze małe w yjścia z  niew oli. Odchodzimy... z  radością, ale też z bojaźnią i drżeniem -  czy  
podołam , czy dam radę się  zm ienić? Nadstaw ucho -  a usłyszysz Jezusowe: nie bójcie się, 
a jeżeli upadniecie... B óg ześle  wam mannę, przepiórki, wyprowadzi w odę ze skały, u le
czy rany przez spojrzenie na m iedzianego w ęża. Otworzy znowu m orze i da jeszcze jedną  
szansę. W końcu za rok też będzie W ielkanoc. A  m oże nie..

ks. Andrzej Jerie

WIELKANOC -  15 IV 2001

Przesłanie dla następnych pokoleń.

Oto pierwszy w ielkanocny poranek XXI wieku i trzeciego tysiąclecia. A le informacja 
od dw óch tysięcy lat niezm iennie ta sama: JEZUS ŻYJE! W ieść przechowywana w  K o
ściele z  najw iększym  pietyzmem: Ten, który stanął pośród nas, w niósł światło do jakże 
często m rocznego naszego życia, który udowodnił, że  droga „pod prąd”, wspinaczka ku
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szczytom  w  im ię sw oich  ideałów, ma sens -  nie zaw iódł. Ileż nadziei rodzi się tego Poran
ka w  ludzkich sercach. Ileż dobra chcem y przekazać zarówno najbliższym , jak i nieznajo
m ym. B o człow iek , w  którym rodzi s ię  radość, chce się  nią dzielić z  innymi.

Każdy z  nas w ie  jednak, jak trudno jest dotrzeć do takiej kondycji ducha. W iemy, że  
zniechęceni n iepow odzeniam i, zm ęczeni walką z  nerwami i nam iętnościam i chętnie daje
m y wiarę szatańskiem u podszeptowi: „to ponad m oje siły”. M oże dlatego B óg zechciał, 
abyśm y każdego roku w  liturgicznych celebracjach w ciąż na now o przypom inali sobie  
fakt, że Ten, który zm artwychwstał, jest z  nami „przez w szystk ie dni aż do skończenia  
świata” i że  z  N im  m ożem y w szystko. Powracanie do wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, 
rozpamiętywanie dramatu z G olgoty i zaskoczenia W ielkanocnego Brzasku chroni nas przed 
zgubnym m yśleniem , że w  brutalnym św iecie zdani jesteśm y w yłącznie na w łasne siły.

W  podsum ow aniach obchodów, zakończonego 6 stycznia Roku Jubileuszow ego prze
różni komentatorzy w ielokrotnie zastanawiali s ię  nad postaw ą m łodzieży. Choć przesiąk
nięta św iatem  konsumpcji i negacji w szelk ich  zasad moralnych, wzrastająca w  klim acie 
w yuzdanego liberalizmu -  przecież z  takim entuzjazmem i fascynacją słuchała Papieża, 
który m ów ił im o m iłości i staw iał wym agania. Spotkanie m łodych z Janem Pawłem  II 
chyba najlepiej pokazuje, jak  żyw otna jest w  nas treść W ielkanocnego Orędzia. To n ie
prawda, że  człow iek  chce się w yzw o lić  od D ziesięciu  Przykazań. To nieprawda, że  źle się  
czujemy, gdy K ościół -  nie bacząc na tanią popularność -  piętnuje w  nas grzech. Tak 
naprawdę, boim y się poczucia słabości, bezradności. Boim y się sytuacji, w  których drze
m iące w  nas dem ony zm ysłow ości, lenistwa, chciw ości, złośliw ości, egoizm u itd. biorą  
górę nad w szystkim , co w  nas piękne: nad naszymi ideałami i ambicjami; pragnieniem  
kochania i bycia kochanym. Bo wtedy wewnętrzne rozdarcie człow ieka sięga zenitu. C hce
my dobrze, a czynim y źle, często bardzo źle. W tej sytuacji zdrady m ałżeńskie, rozbite 
rodziny, kradzieże, rozboje, gwałty, narkomania, alkoholizm , w ojny stają s ię  w ielkim  
w ołaniem  człow ieka o ratunek.

Sięgając do tekstów wielkanocnej liturgii znajdziem y najlepsze rozwiązanie proble
mu. Jest nim  przyjęcie postaw y niewiast, które rano przyszły do grobu. W ich św iecie, jaki 
zdążyły sobie zbudować od czasu piątkowej Golgoty, Jezusa już nie było. Zrezygnowane 
i zasm ucone chciały tylko nam aścić Jego martwe Ciało. I trzeba było anielskiej interwen
cji, by uśw iadom iły sobie, że nie znajdą sw ego Mistrza wśród martwych, w  św iecie zw ąt
pienia i beznadziei, że na nic się  zda balsam owanie wspom nień o Nazarejczyku, a u siło 
wanie pójścia dalej bez N iego  jest zgubne. Potrzebujemy takiej refleksji, gdy życie nam  
się pogmatwa, ideały zbledną, sił do walki zabraknie, a ręce nie chcą składać się  do m odli
twy. Jakże cenne bywa w  takich sytuacjach obecność kogoś, kto nie potępi, nie wzgardzi, 
ale dyskretnie pom oże naprawić błędy i odzyskać nadzieję. Jakże byłoby pięknie, gdyby  
zaw sze byli to najbliżsi: mąż, żona, rodzice, w łasne dziecko, wypróbowany przyjaciel. 
Świadom ość, że B óg nie odwrócił się od nas, że  ciągle na nas liczy. Ta prawda, jak stru
m ień światła w  W ielkanocny Poranek w lewając się w  serca i um ysły jest w  stanie na nowo  
oprom ienić nasze m yśli.

Parafrazując słow a Piusa XII z orędzia „Oto jest dzień” z 17 kwietnia 1949 roku m oż
na stwierdzić:

Pow iedzieli światu, że religia jest ju ż  u schyłku, a oto przez świat niesiona jest Eucha
rystia, która jednoczy ludzi z najodleglejszych zakątków ziem skiego globu.



POMOCE DUSZPASTERSKIE 259

Pow iedzieli światu, że papiestwo jest już na wymarciu, a oto Jan Paweł II jest najwięk
szym  moralnym autorytetem rozpoczętego właśnie XXI wieku.

P ow iedzieli światu, że K ościół już nic nie znaczy, a oto, mimo najróżniejszych form  
prześladowań nadal żyje i s ię  rozwija.

P ow iedzieli światu, że pom oc, dobroć i pośw ięcenie należą już tylko do filantropii, 
której nie ożyw ia ju ż  m iłość Boga, a oto tysiące uczniów Chrystusa na całym  św iecie  
pośw ięca sw e życie , czasem  aż po śmierć, dla chorych i głodnych, uw ięzionych i cierpią
cych, w szędzie, gdzie tylko ciało cierpi, serce jęczy, a dusza jest w  utrapieniu.

K iedy w okół nas tyle dow odów  na potęgę Bożej m iłości, tylu ludzi, którzy nie zaw ie
dli się na N adziei, i my pozostawm y groby naszego zwątpienia, bezsilności i beznadziei. 
Porzućmy paraliżujący lęk. Nabierzm y odwagi i kolejny raz, w  bezrobociu i chorobie, w  
dostatku i radości, w  osamotnieniu i krzywdzie zaprośmy do siebie Nazarejczyka. N astęp
ne pokolenia czekają, byśm y naszym  życiem  przekazali im Dobrą N ow inę, że Chrystus 
Zmartwychwstał!

ks. Janusz Gorczyca

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  22 IV 2001

„Pan mój i Bóg mój! Jezu, ufam Tobie!”

1. W czasie gdy w  całym K ościele rozlega się okrzyk: „w idzieliśm y Pana”, a serca 
wiernych w ypełnia radość ze zmartwychwstania Pana, słyszym y dość prowokującą dekla
rację: „Jeżeli nie zobaczę, jeże li nie dotknę, nie uwierzę”. Słowa, z których powodu św. 
Tomasz A postoł otrzymał przydomek „niewiernego”, każą nam zastanowić s ię  nad naturą 
naszej wiary. Wydaje się nam czasami, że łatwiej byłoby nam wierzyć, gdybyśm y m ogli 
dotknąć Chrystusa Pan lub przynajmniej Go zobaczyć, bądź też być świadkami jakiegoś 
cudu. A  z  drugiej strony rodzi się pytanie: czy takie doświadczenie uśm ierciłoby w  nas 
w szystkie w ątpliw ości, jakie rodzą się zaw sze, ilekroć stajemy wobec tajemnicy Boga?  
Kogo w idział Tomasz Apostoł? Oczym a ciała w idział człow ieka, Jezusa z Nazaretu, w i
dział jego  przebite ręce, nogi i bok, ewidentne znaki ukrzyżowania. Jednakże widząc cz ło 
wieka, w yznał B oga i Pana. Dał świadectwo temu, co przekracza granice ludzkiego w zro
ku. Zatem wiara w ybiega poza ramy zw ykłego doświadczenia, domaga się czegoś więcej 
niż tylko świadectw a zm ysłów. Jest ona w  swojej istocie aktem wewnętrznego przekona
nia, ufności, jest osobistą decyzją, którą m ogą wzm ocnić, ale nigdy zastąpić przeżycia  
podobne do Tom aszowych. D latego św. Tomasz, mimo że w idział, m usiał także w ierzyć 
w  bóstw o Tego, Którego oglądał, m usiał uwierzyć, że to nie zjawa czy halucynacja jego  
udręczonego umysłu. Zastanawiające, dlaczego Zmartwychwstały nie ukazał się faryze
uszom , arcykapłanom, Piłatowi. Czyż nie dlatego, że nie było w  nich wiary, nie było w  nich 
dobrej w oli, gotow ości przyjęcia? Z pew nością w ym yśliliby oni jakąś teorię uzasadniają
cą niedorzeczność takiego doświadczenia. Próbkę sw ych umiejętności dali rozgłaszając, 
że to uczniow ie wykradli ciało.


