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i do nawrócenia szczególn ie tych, którzy myślą, że  nawracać się nie bardzo m ają z  czego; 
że B ó g  od  sw ojego ludu wym aga w ięcej, niż od innych.

N ie zniechęcajmy się jednak, nawet jeśli dziś musimy odkryć w  sobie samych niew dzięcz
ność i zło: „czyńcie dobrze i pożyczajcie, n iczego się za to nie spodziewając; a w asza  
nagroda będzie w ielka, i będziecie synami N ajw yższego, poniew aż O n jest  dobry dla n ie
w dzięcznych  i złych” .

4. Miłość nieprzyjaciół w służbie Nowej Ewangelizacji

Jan Paweł II w  liście apostolskim  „Tertio M illennio Adveniente” wyznaczył całemu K o
ściołow i na rok 1998 pewne zadanie duchowe. M any, po pierwsze, pozw olić Duchow i Św ię
temu, aby „wyłonił z pamięci K ościoła to, co dokonało się w  pełni czasów ” (TM A  44). Słowa  
Jezusa, objawione Słow o B oga samego, w yłoni się z pamięci K ościoła zw łaszcza wtedy, gdy 
przyjmujemy je  z  w iarą gdy głoszone jest na M szy św. całemu Ludowi Bożem u.

M oże po w ielu  latach ktoś pow ie, wspom inając św iadectwo tw ojego chrześcijańskiego  
życia, z  którym się zetknął, że dzięki tem u zbliżył się do Boga. M oże powie: „w iecie, 
dlaczego zostałem  chrześcijaninem? B o  zobaczyłem , że ktoś próbował kochać złego, n ie
przyjaciela. Po raz pierwszy zobaczyłem  coś takiego w  m oim  życiu!”

ks. Andrzej Siemieniewski

ŚRODA POPIELCOWA -  25 II 1998

Odrzucić udawanie

1. Wyznanie starszego człowieka

„Kiedy byłem  młody, chciałem  zm ienić cały świat. W krótce jednak zrozumiałem, iż  
wystarczy, jeże li uda mi się zm ienić ludzi w  m oim  m ieście. D ługo się nad tym  trudziłem, 
ale bez skutku. Pojąłem  w ów czas, że podjąłem  się rzeczy zbyt w ielkich. Zw róciłem  się 
przeto tylko ku m oim  najbliższym  -  ale ich  także nie udało mi się nawrócić. W reszcie 
doszedłem  do wniosku, że pow inienem  starać się jedynie o to, abym  ja  sam  się nawrócił 
i służył uczciw ie B ogu  i ludziom . N aw rócenie siebie sam ego jest jednak najtrudniejsze. Od 
niego zależy przemiana świata i innych ludzi”.

2. Wezwanie dla wszystkich

K ażdego roku słyszymy w  Środę Popielcow ą w ezwanie do nawrócenia zapisane w  K się
dze proroka Joela: „N awróćcie się do mnie całym  sw ym  sercem, przez post i płacz, i la
ment. N aw róćcie się do Pana, B oga  w aszego!” Prorok Joel kierował te słow a do całego  
ludu: kapłanów, starców, m łodych, dzieci. Podobnie dzisiaj, g łos B ożego  w ezw ania do 
nawrócenia jest  skierowany do nas w szystk ich  b ez wyjątku. Trzeba zaczynać ciągle na 
nowo przem ieniać siebie, aby zm ieniać też świat, w  którym żyjemy.
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3. Rozdzieranie serca

Prorok Joel woła: „Rozdzierajcie jednak w asze serca, a nie szaty!” R ozdzieranie szat 
było oznaką bólu, żalu i żałoby. Ten zewnętrzny znak ma być zastąpiony wewnętrznym  
żalem  i skruchą za  w yrządzone zło. W arunkiem żalu  serca je st  św iadom ość grzechu.

K iedyś w  czasie urlopu pracow ałem  z siostrami benedyktynkami w  ogrodzie. P lew ili
śmy grządki. Siostry pokazały mi m ojądziałkę i odeszły w  inne m iejsce. Z ochotą zabrałem  
się do pracy. Po pew nym  czasie zrodziła się w e mnie wątpliwość: czy  to, co wyrywam, jest  
chwastem, czy tylko czym ś do niego bardzo podobnym ? W krótce sprawa się wyjaśniła. 
Otóż zam iast chw astów  wyryw ałem  posadzone niedawno przez siostry pory. Trzeba w ięc  
m ieć dobre rozeznanie i w iedzieć, co  jest  chwastem, a co nim  nie jest. R ozeznanie zła, 
które rodzi się w  sercu, dokonuje się dzięki sumieniu. Sum ienie je s t  głosem  B oga, który 
przez światło sw ojego słow a pozw ala człow iekow i dostrzec jego  grzech. Dostrzeżenie w  so 
b ie zła prowadzi do żalu i skruchy.

4. Oczyszczenie intencji

Grzech rodzi się w  sercu. Nawet dobre uczynki, jałmużna czy modlitwa m ogą być złe, jeśli 
intencja człowieka nie jest właściwa. Pan Jezus mówi o ludziach, którzy wykonują dobre czyny, 
modlą się i poszczą po to, aby ludzie ich w idzieli i chwalili. Pragną otrzymać pochwałę od ludzi 
i uchodzić za dobrych i pobożnych. W  istocie, nie chodzi im  o chwałę B ożą  i prawdziwą służbę 
ludziom  Słowa Jezusa wzyw ająnas wszystkich do pytania o intencję i motywację m oich czy
nów. Czy bardziej zależy mi na tym, co powiedzą o mnie inni ludzie, czy będą mnie chwalić?

N aw rócenie zaczyna się wtedy, gdy czynię dobro nie po to, aby mnie w idzieli, lecz dla 
m ojego Ojca, który w idzi w  ukryciu. M oże w ięc trzeba na nowo oczyścić sw oje intencje?

ks. Włodzimierz Wołyniec

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  1 III 1998

Sytuacja pokusy

Kilka dni temu znajomi opowiadali mi o dość szczególnym spotkaniu, na którym byli. Za
prosiła ich przyjaciółka ofemjąc dobrze i owocnie spędzony dzień. Spotkanie miało miejsce 
w  szkole, za wstęp trzeba było zapłacić, a następnie podpisać zobowiązanie, że nikomu nic nie 
powiedzą się o tym, co będą słyszeć. D o obiadu czas wypełniły trochę przynudnawe prelekcje 
wygłaszane w  amerykańskim stylu. „Nasza wiedza jest w  stanie zapewnić ci prawdziwy sukces. 
Dzięki temu, co ci proponujemy, nie tylko zdobędziesz dobrąpracę, pieniądze ale poczujesz się 
lepszy, zrealizowany, szczęśliwy!!!” zachęcał prowadzący. Były świadectwa, opowiadania o suk
cesach. Po obiedzie przyszedł czas na konkrety. Jedyne 700 nowych złotych za jeden z kilku 
kursów. Oczywiście bez m ożliwości wycofania się, tzn. zwrotu pieniędzy.

To tylko jedna z  w ielu  historii, jakie znany. Często słyszym y o ludziach oszukanych 
przez domokrążców, naciągaczy oferujących kokosow e interesy. Żyjemy w  świecie, w  któ


