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6. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  20 V 2001

Duch Zmartwychwstałego Pana sprawcą mądrości i pokoju

1. Ku uroczystości Zesłania Ducha Świętego

Ostatnie dwie niedziele okresu w ielkanocnego uwydatniają nam działanie Ducha Św ię
tego w  K ościele i w  człow ieku. Przypadają zw ykle one w drugiej połow ie maja, gdy życ ie  
w przyrodzie rozkwita, gdy w  parafiach odbywają się  uroczystości pierwszej Komunii 
św., gdy biskupi udzielają sakramentu bierzmowania, gdy z  seminariów duchownych w y
ruszają na żniw o Pańskie nowo w yśw ięceni kapłani.

Gdy patrzymy na św ieżą, w iosenną zieleń i piękne kwiaty m ajowe, gdy doświadczam y  
jakby eksplozji życia  w  przyrodzie, K ościół ukazuje nam Ducha Św iętego, jako Tego, kto 
jest duszą naszego życia w ewnętrznego, jako Tego, kto w  nas rozpala życie B oże, życie  
Łaski. W dzisiejszą n iedzielę jest nam ukazany ten Duch jako Pocieszyciel, jako dawca  
mądrości, dawca pokoju i odwagi.

2. Duch Św ięty sprawcą mądrości

W okresie w ielkanocnym , gdy podejmujemy w  liturgii lekturę D ziejów  Apostolskich, 
ciągle przyglądam y się pierwotnemu, apostolskiemu K ościołow i. W  czytanym  dziś frag
m encie tej K sięgi zostało nam przypomniane, że  w  tymże K ościele pierwotnym  nie było  
tak idealnie. B yły  różne spory i zatargi. Kiedy takie spory ujawniły s ię  w  A ntiochii, w ów 
czas w ysłano Pawła i Barnabę do Jerozolimy do A postołów  i starszych, by wyjaśnić pew 
ne sprawy zw iązane z  zachowywaniem  dawnych przepisów prawa żydow skiego. W  Li
ście przesłanym do Antiochii znalazły się znamienne słowa: „Postanow iliśm y bowiem , 
Duch Św ięty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co  konieczne” (D z  
1 5 ,2 8 ),

K ościół pierwotny bardzo w ierzył w  działanie Ducha Świętego. Gdy trzeba było w y
brać now ego A postoła na m iejsce Judasza, w tedy m odlono się do Ducha Św iętego. W  
wielu innych sytuacjach przywoływano Ducha Świętego. Pamiętano o słowach Jezusa, 
które znajdują się w dziś czytanym fragmencie Janowej Ewangelii: „A P ocieszyciel, Duch  
Święty, którego Ojciec pośle w  moim imieniu, On was w szystkiego nauczy i przypomni 
wam w szystko, co wam  pow iedziałem ” (J 14, 26 ).

3. Duch Św ięty sprawcą pokoju i odwagi

We fragm encie dzisiejszej Ewangelii są też słow a Jezusa: „Pokój zostawiam  wam, 
pokój mój daję wam. N ie tak jak daje świat, Ja wam daję. N iech się nie trwoży serce w asze 
ani nie lęka” (J 14 ,2 7 ). C złow iek potrzebuje wewnętrznego pokoju. Taki pokój jest darem  
Boga. M oże w ięc go dać tylko Bóg. O wszem , o pokoju m ówi także świat. Jezus mówi: 
„Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”. Taki pokój jest nam udzielany w  czasie M szy św. 
Płynie on od Chrystusa. O takim pokoju m yślał też Jan Paweł II, gdy w  r. 1983 rozpoczy
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nał drugą pielgrzym ką do O jczyzny od słów: „Pokój tobie O jczyzno, moja, pokój tobie”. 
B yło to pow iedziane, gdy trwał jeszcze  w  Polsce stan wojenny, gdy sporo ludzi znajdowa
ło  się jeszcze  w  obozach internowania.

Inny dar Ducha Św iętego, o którym jest wzmianka w  dzisiejszej Ew angelii, to dar 
odwagi: „N iech  się nie trw oży serce w asze ani nie lęka!” (J 14, 27b). C złow iek  Chrystusa 
odznacza s ię  odwagą. Była ona bardzo widoczna u m ęczenników. U czeń  Chrystusa nie 
m oże być lękliwy. Lęk jest zw iązany z brakiem wystarczającej wiary.

Te w szystk ie dary, o których m ówimy, są nam udzielane na Eucharystii. D latego pro
śm y o nie, sprawując dziś tę Eucharystię.

ks. Ignacy Dec

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE -  24 V 2001

Nasza Ojczyzna jest w Niebie.

1. Codziennie umierają ludzie. Schodzą z  tego świata na zaw sze. N ieczęsto  obserwuje
m y moment śmierci. Częściej odprowadzamy ciało zmarłych na cmentarz, na m iejsce w iecz
nego spoczynku.

Od czasu do czasu dowiadujem y się  o śmierci ludzi nam znanych, ludzi w ybitnych, 
zasłużonych, podziw ianych. N ie  w yw iera to już na nas w iększego w pływ u. M ówim y: 
zw yczajna kolej rzeczy. Ż ycie ludzkie kończy się, kiedyś skończyć s ię  musi.

B yw ająjednak zejścia z tego świata zupełnie nagłe i niespodziewane. Ktoś gin ie w  w y 
padku drogow ym , katastrofie kolejowej czy  lotniczej. N ie m ógł nawet pożegnać się  z naj
b liższym i. Pozostaw ił po sob ie w iele  niedokończonych spraw. N ie przekazał swej ostat
niej w oli, n ie zrobił żadnego testamentu. B olesne jest takie odejście.

A le są  i inne zejścia. Spokojne, po dokonaniu zam ierzonych prac, po spełnieniu zadań. 
O dchodzący pozostaw ił ostatnie dyspozycje, pożegnał się ze  światem . Pogodził s ię  z  ko
n iecznością  odejścia.

Każde jednak odejście, zw łaszcza kogoś b lisk iego, napawa nas żalem  i smutkiem.

2. W ew angelicznym  op isie odejścia Chrystusa nie ma śladu smutku. Przeciw nie, do
minuje radość. Ew angelia notuje nawet taką uwagę, że  kiedy Jezus odszedł „uniesiony do 
N ieba”, Jego uczn iow ie „z w ielką  radością wrócili do Jerozolim y”. Czem u przypisać ten 
nastrój daleki od smutku zw iązanego z  każdym rozstaniem?

Z pew nością  odejście Jezusa nie było niespodziewane. Chrystus po sw ym  Zmartwych
wstaniu nie przebywał stale z Apostołam i, lecz ukazywał się im od czasu do czasu. Przy
zw yczajał ich w  ten sposób, że  wkrótce odejdzie od nich całkow icie. O biecał im też, iż nie 
zostaną sam i, że  nadal pozostanie pom iędzy nimi w  wymiarach m istycznych, że  ześle  
sw ego Ducha Św iętego Pocieszyciela.

Widzialne odejście Chrystusa do nieba stało się też znakiem i zapowiedzią Jego przyszłego, 
w  nieznanym dla nas czasie, widzialnego powrotu. Będzie on związany ze wskrzeszeniem z 
martwych i wprowadzeniem do ojczyzny niebieskiej, do domu Ojca wszystkich zbawionych.


