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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.
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O glądanie zatem „przedmiotu” wiary, nie zaw sze i niekoniecznie prowadzi do jej na
rodzin czy też um ocnienia. Stąd też Chrystus Pan w ygłasza wspaniałe błogosław ieństw o  
tych, „którzy nie w idzieli, a uw ierzyli”. N asza wiara bowiem  rodzi s ię  z ufnego przyjęcia  
św iadectw a ludzi, którzy w idzieli i uwierzyli pierwsi. Św. Jan kończy sw oją E w angelię  
stw ierdzeniem , że to w szystko, co  zostało zapisane, jest tylko częścią  znaków, jakie w ó w 
czas uczynił Jezus, te jednak zapisano, „abyśmy w ierzyli i w ierząc m ieli życ ie  w  im ię  
Jego”. W ierzym y zatem , ufając prawdom ówności B oga i w iarygodności jego  świadków, 
w iarygodności tych, którzy za prawdziwość przesłania pośw ięcili sw oje życie.

2. Chrystus Pan przychodząc do w ylęknionych uczniów  w ieczorem  ow ego p ierw sze
go  dnia tygodnia, przynosi im  pokój i radość. Przynosi także przebaczenie dla ich niewiary 
i posyła ich, aby tym przebaczeniem  dzielili się  z  innymi. A postołow ie zanurzeni zostali 
w  tajem nicę B ożego m iłosierdzia, wyrażoną w e w ładzy odpuszczania grzechów. Druga 
niedziela w ielkanocna obchodzona jest w  K ościele jako Św ięto M iłosierdzia B ożego . N aj
bardziej niepojętym  przejawem  tegoż M iłosierdzia jest  tajemnica B ożego  przebaczenia  
dla ludzkiego grzechu, dla człow ieczej niewiary. Przebaczenie to pozw ala wzrastać, pom i
mo św iadom ości popełnionego zła, braku zaufania, m iłości.

3. „W ieczorem, kiedy byłam  w  celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w  szacie białej. 
Jedna ręka w zniesiona do b łogosław ieństw a, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchy
lenia szaty na piersiach w ychodziły  dwa w ielkie prom ienie, jeden czerwony, a drugi blady. 
W  m ilczeniu wpatrywałam się w  Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością 
w ielką. Po chw ili pow iedział mi Jezus: Wymaluj ten obraz według rysunku, który widzisz, 
z podpisem: Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej 
i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję 
także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja 
sam bronić ją  będę jako swojej chwały. [...] Chcę, aby ten obraz, [...] był uroczyście po
święcony w pierwszą niedzielę Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia” . 
Słow a te usłyszała siostra Faustyna K owalska 22 lutego 1931 r. w  celi p łockiego klasztoru. 
W izja, którą otrzymała, w  kilka lat później została utrwalona na płótnie i dziś jest znana 
pod postacią Obrazu Jezusa M iłosiernego.

4. N iezw ykła  jest ow a zbieżność obrazów, na jakie K ościół daje nam spoglądać w  dzi
siejszą  n iedzielę. Obraz Jezusa M iłosiernego z  w idzenia św. Faustyny, wizja Syna C zło
w ieczego  z A pokalipsy św. Jana, której fragment znajdujemy w  II czytaniu oraz wizeru
nek Chrystusa Zmartwychwstałego, który staje pośród w ylękłych uczniów  w zaryglowanym  
w ieczerniku. Uderza podobieństwo przesłania, jakie płynie ku nam z każdego z  tych w ize
runków: „Przestań s ię  lękać! Jam jest Pierw szy i Ostatni, i żyjący. B yłem  umarły, a oto 
jestem  żyjący na w ieki w ieków  i mam klucze śm ierci i Otchłani” -  m ów i Syn C złow ieczy, 
którego oglądał św. Jan. „Pokój w am ” -  słyszą  A postołow ie w ieczorem  ow ego pierw sze
go  dnia tygodnia. „Jezu, ufam  Tobie” -  czytamy, patrząc na oblicze B ożego M iłosierdzia. 
W  każdym z przypadków jest to przesłanie niosące otuchę, m oc, siłę, pokrzepienie, bo taki 
jest z pew nością  zam ysł N iedzieli M iłosierdzia. „Otworzyłem  sw e serce jako żyw e źródło  
m iłosierdzia. N iech  z n iego czerpią życie w szystk ie dusze; niech się  zb liżą do tego morza 
m iłosierdzia z w ielką  ufnością, grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w  
dobrym utwierdzenia” -  pow iedział Pan Jezus św. siostrze Faustynie i m ówi do każdego z  
nas, bo każdy z nas potrzebuje tego n iezw ykłego doświadczenia m iłosierdzia pośród co 
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dziennie przeżywanej niemocy, pośród ow eg o , ju ż  nigdy w ięcej” i ow ego „znowu to samo”. 
Każdy z  nas niejednokrotnie „zamyka się z obawy” i jest jak w ieczernik sparaliżowany 
strachem, bo dla m nie nie wystarczy, bo mnie m ogą pominąć, bo okażę s ię  słabym , bo 
m nie zjedzą, bo będę ostatnim, bo...

5. M iłosierdzie B oże jest niewątpliwie darem, ale jak każdy B oży darjest także pow in
nością. Pow iedziano bowiem  „Błogosław ieni m iłosierni, albowiem  oni m iłosierdzia do
stąpią” (Mt 5,7). „Niech zniknie spośród was w szelka gorycz, uniesienie, gniew, zn iew a
żanie -  wraz z w szelką  złością  -  zachęca św. Paweł. -  Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy 
i m iłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i B óg wam przebaczył w  Chrystusie” (E f 4,31). 
M oże przy okazji przeżywanej dziś N iedzieli M iłosierdzia dobrze jest pom yśleć, w obec  
kogo byliśm y ostatnio najbardziej n iem iłosiern i..., m oże dobrze byłby także przypom nieć 
sobie, że w  małym  katechizm ie istnieje coś takiego jak uczynki m iłosierdzia.

ks. Mirosław Kiwka

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 29 -  IV 2001

Ożywione nadzieje

Po w ielk ich  wydarzeniach: G olgoty, W ieczernika, spotkań ze Zm artwychwstałym, 
A postołow ie wracają do spokojnej Galilei, nad jezioro Genezaret. Żyli przez ostatni czas 
w ogromnym napięciu ducha; doświadczyli bólu, załamania na duchu, zwątpienia; a po
tem przyszły chw ile podniosłej i niewypowiedzianej radości. To m inęło, odchodzą w  sw o
je  strony rodzinne. Zabierają się  do najprostszej pracy. W siadają do łodzi, by łow ić ryby.

To ich n iepow odzenie jest jednak tylko preludium do now ego w ielk iego wydarzenia. 
Przybył do nich Pan. W  nieco zm ienionej postaci, ale to On. Przez M agdalenę, której jako  
pierwszy ukazał się po opuszczeniu grobu, kazał im wracać do Galilei. U czynili to, a Jezus 
przybył tu za nimi, nad m orze Galilejskie. Poznali Go stojącego na brzegu będąc jeszcze  
w  łodzi, poniew aż kazał im zarzucić na nowo sieć do w ody i w yciągnęli dużo wielkich  
ryb, w liczb ie nigdy przedtem nie osiągniętej. Poznali Go. I spożyli z  N im  posiłek, przez 
N iego przygotowany na ognisku przy brzegu. To już trzeci raz s ię  im objawił od chw ili, 
gdy zmartwychwstał.

W spólne śniadanie nad brzegiem  jeziora to jeszcze n ie koniec. Celem  ukazania się  
Jezusa nad jeziorem  Genezaret nie było już w zm ocnienie wiary i ożyw ienie nadziei tych  
siedm iu Jego uczniów  -  rybaków. Szykuje się nowe, w ielkie wydarzenie, w  którego cen
trum stawia Chrystus Szym ona Piotra. D otyczy ono jednak nie tylko Piotra, ale w szyst
kich uczniów  Jezusowych, tych którzy wtedy byli, i tych wszystkich, którzy m ieli stać się  
nimi w przyszłości. D otyczy kształtowanego przez Chrystusa K ościoła, sam ych w idzial
nych jego  fundamentów, to znaczy najwyższej w  nim władzy.

Pytania kierowane do Piotra, czy  miłuje, m iały mu dać okazję do pewnej rehabilitacji 
ze w zględu na słabość, j aką okazał Jezusowi w  czasie m ęki przez zaparcie się, kiedy twier
dził, że  Go w  ogóle nie zna. A le Piotr już to opłakał i w ie, że  Pan mu przebaczył. Tu ma 
okazję do w ypow iedzenia, że Jezus nie tylko zna, ale kocha. A  to potrójne w yznanie czyni


