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WIELKA NIEDZIELA: A-B-C

Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4;  J 20,1-9 albo Mt 28,1-10

Pascha naszego Pana

	 Zanim	 Izraelici	wyruszyli	 pod	wodzą	Mojżesza	 i	Aarona	 z	 ziemi	 egipskiej	 do	
ziemi	obiecanej,	usłyszeli	od	Mojżesza:	Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. 
Będzie pierwszym miesiącem roku (Wj	12,2).	Wyjście	z	niewoli	egipskiej	oznaczało	dla	
narodu	wybranego	nowy	początek	jego	dziejów.
	 Dla	 nas	 nowy	 początek	 historii	 wyznacza	 czas	 Jezusa	Chrystusa,	 kiedy słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami.	Na	ziemi	pojawił	się	Syn	Boży,	który	raz	
wszedłszy	pomiędzy	ludzi,	pozostał	z	nimi:	wczoraj,	dziś	i	na	wieki	‑	ten	sam.	Histo‑
ria	 Jezusa	Chrystusa	nabrała	pełnego	wymiaru	 i	 sensu	wtedy,	kiedy	On	powiedział	 z	
wysokości	krzyża:	Wykonało się	i,	kiedy	oddając	swoje	życie	za	nas,	dał	Ducha	swojemu	
Kościołowi.	Dlatego	możemy	mówić	z	radością	i	z	ogromną	wdzięcznością,	że	był	to	dla	
nas	początek	czasu.	Zaczęła	się	historia	zwycięskiego	Słowa,	które	się	nie	przedawnia,	
ale	trwa	na	wieki.
	 Do	uroczystego	świętowania	Zmartwychwstania	Pańskiego	wprowadza	nas	każ‑
dego	roku	liturgia	Wigilii	wielkanocnej.	To	jest	liturgia	czuwania	z	Jezusem	Chrystusem	
spoczywającym	w	grobie	i	wychodzącym	z	darem	nowego	życia.	Śmierć i życie starły 
się w boju, o dziwy, zmarły Wódz życia króluje znów żywy.	Dlatego	też	wszystko	to,	co	
niesie	z	sobą	przesłanie	dnia	Zmartwychwstania	Pańskiego,	rozumiemy	jako	dar	życia,	
które	zostało	nam	udzielone	w	momencie	naszego	chrztu.	Stąd	czerpiemy	całą	naszą	moc	
życia	chrześcijańskiego,	tu	jest	źródło	naszej	chrześcijańskiej	nadziei.
	 Apostoł	Paweł	każdego	roku	przypomina	nam,	że	naszą	Paschą	jest	Chrystus.	Już	
nie	trzeba	zastępczych	ofiar,	nawet	widowiskowej	ceremonii	zabijania	i	spożywania	ba‑
ranka	paschalnego.	Jako	baranek	paschalny	ofiarowany	został	Chrystus.	Kościół	wzywa	
do	przeżywania	głębokiej	wdzięczności	nie	 tylko	za	dar	wejścia	Chrystusa	w	historię	
człowieka,	ale	za	dar	pozostania	z	człowiekiem.	Kościół	żyje	mocą	Chrystusa	Zmart‑
wychwstałego.

SiL-2000
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Chrystus pawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
	 Chrystus	 zmartwychwstał!	Radujmy	 się!	Śmierć	bowiem	nie	mogła	opanować	
Tego,	 który	 jest	 samym	 Życiem.	 Zmartwychwstał,	 bo	 tak	 przyrzekł	 swoim	 ucz‑ 
niom.	Zmartwychwstał,	 bo	 sam	wskrzeszał	 drugich	 i	 powiedział	 o	 sobie:	 “Ja	 jestem	
zmartwychwsta	niem	i	życiem.	Kto	we	Mnie	wierzy,	choćby	i	umarł	żyć	będzie”	(J	11,25). 
Zmartwychwstał,	bo	jest	Bogiem	i	naszym	Zbawcą.
	 Powinniśmy	 cieszyć	 się	 dzisiaj	 i	 radować	 jeszcze	 z	 in	nego	 powodu.	Chrystus	
zmartwychwstały	nie	tylko	gwarantuje	nam	nasze	zmartwychwstanie	w	przy	szłości,	po	
śmierci,	ale	również	udziela	nam	swojej	boskiej	mocy	do	duchowego	zmartwychwstania	
i	odrodzenia,	dzisiaj,	tu	i	teraz!	Jest	bowiem	wiele	rodzajów	grobów	i	wiele	rodzajów	
zmartwychwstania.	Każdy	z	nas	może	rozerwać	więzy	grobu	dzisiaj	i	rozpocząć	lepsze,		
szlachetniejsze	życie.
	 W	dzisiejszej	Ewangelii	czytamy,	że	wczesnym	rankiem	“Maria Magdalena udała 
się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”.	Swoją	boską	mocą	może	również	
Pan	Jezus	odsunąć	kamień	zła	i	grzechu,	który	nas	przygniata	i	czyni	duchowo	umarłymi.
	 Każdy	z	nas	obecnych	tu	w	świątyni	może	odgadnąć	rodzaj	grobowego	kamienia,	
który	go	przygniata	i	nie	pozwala	mu	duchowo	się	odrodzić.	Dla	niektórych	z	nas	jest	to	
kamień	gniewu	i	nienawiści.	Dla	innych	kamień	egoizmu,	dbania	tylko	o	własne	dobro.	
Dla	jeszcze	innych	jest	to	kamień	pychy,	chciwości,	nieczystości,	pijaństwa...	Tak	jak	
użył	Chrystus	 swojej	 boskiej	mocy	 zmartwy	chwstając	 z	 grobu	do	nowego	 życia,	 tak	
również	pragnie,	abyśmy	i	my	uczynili	dziś	podobnie.	Pragnie,	abyśmy	wykorzystując	
Jego	boską	moc,	której	udziela	nam	po	przez	uczestnictwo	w	tej	Mszy	św.,	powstali	z	
grobu	naszych	nałogów	i	grzechów.	On	gotów	jest	czynić	w	naszym	życiu	cuda,	jeśli	Mu	
tylko	na	to	pozwolimy.
	 Zmartwychwstały	Chrystus,	który	jest	dziś	pośrodku	nas,	tu	w	kościele,	zapewnia	
nas,	że	tak	jak	On	przez	wyciężył	zło	i	śmierć,	my	również	zło	i	śmierć	przez	wyciężymy,	
jeżeli	tylko	otworzymy	dla	Niego	nasze	serca.	Dlatego	mówi	dziś	do	nas:	nie	bójcie	się!	
Nie	bójcie	się	chorób,	smutku,	cierpienia,	odrzucenia,	a	nawet	śmierci...!	Przy	Jego	po‑
mocy	nie	ma	takiej	sytuacji,	z	której	nie	moglibyśmy	się	podźwignąć!
	 Borykający	się	z	różnymi	problemami	współczesny	świat	potrzebuje	tej	radosnej	
nowiny.	 Potrzebuje	 świadków	 zmartwychwstania.	 Potrzebuje	 mnie	 i	 ciebie.	 Głośmy	
zatem,	że	Chrystus	zmartwychwstał!	Głośmy,	że	miłość	jest	mocniejsza	od	nienawiści.	
Życie	od	śmierci.	Głośmy,	że	tak	jak	Chrystus	zmartwychwstał	i	my	zmartwychwsta‑
niemy.	Radujmy	się	zatem	z	całego	serca,	śpiewajac	tę	radosną	pieśń:

 “Nie	zna	śmierci	Pan	żywota,	chociaż	przeszedł	przez	jej	wrota;	
	 Rozerwała	grobu	pęta,	ręka	święta.	Alleluja!
	 Przez	Twe	święte	zmartwychwstanie,	
	 Z	grzechów	powstać	daj	nam	Panie,
	 Potem	z	Tobą	królowanie.	Alleluja!”.

SiL-2004
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Chrystus - nasze życie

	 Słusznie	mówi	się,	że	u	źródła	całego	fenomenu	chrześcijaństwa,	jak	i	u	źródła	
osobistych	biografii	 poszczególnych	 chrześcijan	 leży	doświadczenie	 “pustego	grobu”	
Chrystusa,	albo	‑	mówiąc	ściślej	‑	głęboka	wiara	w	Jego	zmartwychwstanie.	Z	pewnością	
nie	jest	to	wiara	łatwa,	skoro	nawet	specjalnie	przygotowywani	do	tego	doświadczenia	
uczniowie	Jezusa,	według	Ewangelii,	wydają	się	być	tym	faktem	zaskoczeni:	“Nie	rozu‑
mieli	jeszcze	Pisma,	które	mówi,	że	On	ma	powstać	z	martwych”.	Są	bowiem	Tajemnice,	
które	trudno	zrozumieć	i	których	trudno	się	“nauczyć”,	dopóki	się	nie	staną	przedmiotem	
osobistego	doświadczenia.	W	tę	Wielką	Noc	Zmartwychwstania,	rzeczywistość	poszła	
znacznie	dalej	niż	 ludzka	wyobraźnia.	 Jedynym	bezpośrednim,	 choć	 jeszcze	niemym	
świadkiem	tego	Wydarzenia	okazał	się	pusty	grób	i	kilka	zwracających	na	siebie	uwagę	
rekwizytów:	odsunięty	kamień,	płótna	oraz	chusta	‑	nie	bezładnie	porzucona,	lecz	od- 
dzielnie zwinięta.	Nie	był	to	więc	zwykły	ślad,	lecz	znak	dla	pierwszych	żywych	świ‑
adków	Zmartwychwstania.	Znak	niewątpliwie	skromny,	ale	wiele	mówiący	tym,	którzy	
znali całą sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą,	
który	przeszedł	przez	ziemię	dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła.	Jeśli	więc	w	zetknięciu	z	pustym	grobem	Szymon	Piotr	ujrzał i uwie-
rzył,	to	nie	tylko	dlatego,	że	grób	był	pusty,	ale	dlatego,	że	już	wcześniej	był	świadkiem	
wszystkiego,	co	Jezus	zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie.	Ci,	którzy	osobiście	
doświadczyli	 obecności	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	 zostali	 przez	Niego	wezwani	
do	dawania	świadectwa	innym.	Mieli	iść	i	ogłosić ludowi	nie	tylko	to,	że	nie	udało	się	
Chrystusa	unicestwić	przez	krzyż,	straż,	pieczęć	i	skałę	na	Jego	grobie.	Bo	treścią	ra‑
dosnej	nowiny	o	Zmartwychwstaniu	nie	jest	tylko	prawda,	że	Jezus	został	ocalony,	ale	
również	to,	że	ocalony	został	świat,	ocalona	została	ludzkość,	ocalony	może	zostać	każdy, 
kto w Niego uwierzy.	Albowiem	wierząc	w	Zmartwychwstanie	Jezusa	Chrystusa,	w	Jego	
Imię	otrzymuje	zbawienie,	odpuszczenie	grzechów,	wyniesienie	do	chwały.	
	 Wszystko,	czego	 ‑	w	odniesieniu	do	każdego	z	nas	 ‑	dokonuje	Chrystus	w	 ta‑
jemnicy	swojej	Paschy,	dobrze	ilustruje	anegdota.	Pewien	człowiek	wpadł	do	głębokiej	
studni,	z	której	o	własnych	siłach	nie	mógł	się	wydostać.	Wołał	więc	o	pomoc.	Przecho‑
dził	tamtędy	Budda.	Wytłumaczył	mu,	że	całe	ludzkie	życie	jest	cierpieniem	i	trzeba	się	
z	tą	sytuacją	pogodzić.	Sytuacja	jest	wprawdzie	bez	wyjścia,	ale	gdy	się	z	nią	cierpliwie	
zgodzimy,	będzie	nam	lżej.	Przechodził	także	Konfucjusz.	Pochylił	się	nad	wołającym	o	
pomoc,	wyciągnął	nawet	ku	niemu	swoją	rękę	i	powiedział:	Pomogę	ci,	ale	pod	warun‑
kiem,	że	ty	sam	mnie	dosięgniesz.	Człowiek	ów	spróbował	podskoczyć,	ale	nie	sięgnął.	
Przechodził	 wreszcie	 tamtędy	 Chrystus.	 Słysząc	 wołanie	 o	 pomoc	 zdjął	 świąteczny	
płaszcz,	zszedł	“do	otchłani”	studni,	wziął	biedaka	na	swe	ramiona	i	wyniósł	go	z	głębok‑
iej	czeluści,	ku	światłu,	w	krainę	życia.	Dokładnie	to	miał	na	myśli	św.	Paweł,	gdy	pisał	
do	Kolosan:	Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się 
ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

SiL-2007
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

	 Zmartwychwstanie	‑	trudne	słowo	do	wypowiedzenia,	ale	jeszcze	trudniejsze	do	
uwierzenia!	Codziennie	bowiem	doświadczamy	potęgi	śmierci	zabierającej	z	grona	osób	
nam	najbliższych	 tych,	których	kochamy.	 Jakże	 trudno	 jest	pogodzić	 się	ze	 śmiercią,	
jakże	trudno	spojrzeć	dalej	niż	grób.	Dlatego	wiara	w	Zmartwychwstanie	nie	jest	sprawą	
łatwą	dla	nikogo	z	nas.	Lecz	mimo	tej	trudności	ma	to	być	doświadczenie	centralne	w	
całym	naszym	chrześcijańskim	życiu!
	 Za	każdym	razem,	gdy	czytamy	o	Zmartwychwstaniu,	Ewangelie	opowiadają	nam	
o	strachu	jaki	zapanował	wśród	osób	bliskich	Jezusowi.	Bali	się	apostołowie,	bały	się	
również	niewiasty.	Zmartwychwstały	Jezus	jakby	wiedząc	o	tym	wszystkim	mówi	do	
apostołów	i	niewiast:	Nie bójcie się!	Są	to	pierwsze	słowa	wypowiedziane	przez	Jezusa	
zaraz	po	Zmartwychwstaniu.	
	 Słowa	te	często	pojawiają	się	w	Ewangeliach.	Anioł	w	Przybytku	Pańskim	mówi	
do	Zachariasza:	Nie bój się Zachariaszu,	w	dniu	Zwiastowania	Anioł	zwraca	się	do	prze‑
straszonej	Maryi:	Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga,	w	śnie	Anioł	mówi	
do	Józefa:	Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”.	
	 Ale	i	sam	Jezus	często	w	ten	sposób	zwraca	się	do	swoich	uczniów.	Gdy	zobaczyli	
Go	kroczącego	po	jeziorze,	zlękli	się	myśląc,	że	to	zjawa	i	aż	krzyknęli	ze	strachu!	Je‑
zus	ich	uspakaja:	Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się,	gdy	z	powodu	obfitego	połowu	ryb	
apostołowie	wpadli	w	zdumienie,	Jezus	przemówił	do	Szymona:	Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił”.
	 Dzisiaj	z	powodu	tego	niewiarygodnego	wydarzenia	Jezus	zwraca	się	do	każdego	
z	nas:	‑	Nie	bój	się	uwierzyć!	Ja	Zmartwychwstałem!	Drogi	człowieku,	odtąd	już	się	nie	
bój!	Lęk	bowiem	kojarzy	się	z	karą,	a	kara	jest	skutkiem	grzechu.	Ja	zmartwychwstając	
zwyciężyłem	grzech,	a	zwyciężając	go	darowałem	ci	karę!	Nie	bój	się	więc	uwierzyć,	że	
to	stało	się	rzeczywistością!
	 Nasz	grzech	został	odkupiony	za	cenę	śmierci	Syna	Bożego	Jezusa	Chrystusa.	
Im	rzecz	cenniejsza,	tym	posiada	większą	cenę.	Bóg	mógłby	odkupić	nas	jednym	aktem	
Swojej	woli,	zechciał	jednak,	aby	ceną	naszego	odkupienia	była	śmierć	Jego	Syna.	Jakże	
cenni	musimy	być	w	oczach	Boga,	skoro	nie	wahał	się	On	poświęcić	swego	Jednorodzo‑
nego	Syna!	Za	taką	cenę	odkupił	każdego	z	nas	Bóg!
	 Gdzie	jesteś	o	śmierci?!	Gdzie	jest	twoja	moc?!	Wczoraj	Jezus	na	krzyżu	zawołał:	
“Wykonało	się!”	i	były	to	ostatnie	słowa	Jezusa	na	tym	świecie.	Z	jednej	strony	zamknęły	
one	całe	doczesne	życie	Chrystusa,	z	drugiej	zaś	dały	początek	nowemu	życiu	w	Zmar‑
twychwstaniu.	Dla	nas	 również	przyjdzie	 tak	chwila,	gdy	wypowiemy	ostatnie	słowa	
naszego	życia,	gdy	wydamy	ostatni	oddech	na	tym	świecie.	Musimy	jednak	wierzyć,	że	
będą	to	również	słowa	pierwsze	na	tamtym	świecie,	że	będzie	to	nasz	pierwszy	oddech	
na	świecie,	gdzie	nie	ma	juz	śmierci,	bólu	i	łez.	
	 “Wykonało	się”,	to	również	podpis	Jezusa	pod	słowem	całego	Starego	Testamentu.	
To	podpis	pod	tym	wszystkim,	o	czym	mówili	prorocy	Izraela.	A	mówili	oni,	że	Mesjasz	
przeszedłszy	mękę	i	śmierć,	zmartwychwstanie	na	trzeci	dzień.	Te	trzy	dni	to	czas	bardzo	
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krótki.	Chrystus	Zmartwychwstał	trzeciego	dnia,	Zmartwychwstał	przed	świtem,	jakby	
chciał	uprzedzić	ranek	swoim	światłem.
	 Zmartwychwstanie	Chrystusa	domaga	się	od	każdego	z	nas	wiary.	Bowiem	Zmar‑
twychwstały	Jezus	ukazywać	się	będzie	tylko	nielicznym	‑	i	zawsze	już	tylko	wierzącym.	
Nie	można	więc	zatrzymać	się	na	krzyżu,	trzeba	iść	dalej.	Trzeba	w	wierze	przejść	śmierć	
Jego,	by	zobaczyć	Zmartwychwstałego	Chrystusa.	“Wszyscy	wierzą,	że	Chrystus	umarł,	
także	poganie.	Że	zmartwychwstał	wierzą	tylko	chrześcijanie.”	św.	Augustyn.

SiL-2007

Dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma

	 Święta	 Zmartwychwstania	 pozwalają	 spojrzeć	 na	 miniony	 czas	 i	 odbudować	
nadzieję.	Jak	uczniowie	biegnący	do	grobu,	idący	do	Emaus	czy	niewierny	Tomasz	‑	od‑
krywamy,	że	Chrystus	spełnia	swoje	obietnice,	że	naprawdę	żyje.
 „Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno...”
	 Bywają	 takie	 dni,	 które	 wprawiają	 człowieka	 w	 zdziwienie,	 zakłopotanie,	
przynoszą	smutek,	wewnętrzny	niepokój.	Dla	osób	o	słabszej	psychice	jest	to	czas	frus‑
tracji,	a	niekiedy	nawet	załamania.	To	właśnie	wtedy	pojawia	się	u	nich	pytanie,	co	dalej?	
Jak	dalej	żyć?	Dla	innych,	tych,	co	mają	większy	dystans	do	spraw,	wydarzeń	i	siebie	
samych,	rozpoczyna	się	czas	intensywniejszej	pracy,	mobilizacji.	Podejmują	wysiłek,	by	
przezwyciężyć	rodzące	się	trudności.
	 Dla	Szymona	Piotra	 i	drugiego	ucznia,	którego	Jezus	miłował,	poranek	owego	
pierwszego	dnia	po	 szabacie,	mógł	być	czasem	załamania.	Wydawało	 się,	 że	po	 tym	
piątku,	który	dziś	nazywamy	Wielkim,	już	nic	więcej	nie	może	się	wydarzyć...	A	jed‑
nak!	Nie	tylko	piątek	okazał	się	Wielki.	Oto	jest	także	Wielka	Noc	i	Wielka	Niedziela	
‑	Niedziela	Zmartwychwstania.	Początek	nowej	drogi.
	 Wiadomość,	że	zabrano	Pana	z	grobu,	spada	na	Szymona	i	drugiego	ucznia	zu‑
pełnie	niespodziewanie.	Gdy	biegną	do	grobu,	zdaje	się	 jednak,	że	w	głębi	 serca	coś	
przeczuwają,	że	 już	wówczas	zaczynają	coś	rozumieć.	Być	może	z	każdym	krokiem,	
który	przybliża	ich	do	grobu,	pojawia	się	coraz	więcej	wspomnień	dni,	gdy	Pan	był	z	
nimi.	Może	powracają	Jego	słowa:	Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go 
zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie.	W	każdym	razie,	gdy	przybiegają	
do	grobu,	wchodzą	do	środka	i	widzą	jego	puste	wnętrze,	da	się	powiedzieć	tylko	dwa	
słowa:	„Ujrzał	i	uwierzył”.	Wydaje	się,	że	obaj	czekali	na	tę	chwilę.	Jedno	krótkie	spo‑
jrzenie	na	pusty	grób	wystarczyło,	by	wszystko	zrozumieć.	Dotąd bowiem nie rozumieli 
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
	 Wielkanoc	to	czas	rozumienia	i	wiary.	Niech	więc	te	Święta	pomogą	nam	spojrzeć	
na	wszystkie	sprawy,	wydarzenia	i	na	nas	samych	w	świetle	zmartwychwstania.	Bo	to	
Chrystus	Zmartwychwstały	pozwala	lepiej	rozumieć	i	mocniej	wierzyć.

 SiL-2007
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Rzeczywiście zmartwychwstał

“Pan rzeczywiście zmartwychwstał” (Łk 24,34).
	 Oto	radosna	nowina,	która	dzięki	pierwszym	świadkom	Zmartwychwstania	roz‑
brzmiewa	w	naszych	kościołach	i	w	na	szych	sercach.	Pan	prawdziwie	zmartwychwstał	
po	doświadczeniu	cierpienia	 i	śmierci.	Nie	 tylko	powrócił	do	życia,	które	zostało	mu	
odebrane	w	okrutny	sposób	przez	oprawców,	ale	przeszedł	do	życia	nowego	dzięki	mocy	
Boga,	otwierając	drogę	 i	nam.	Swoim	Zmartwychwsta	niem	Chrystus	skruszył	okowy	
naszego	lęku	i	niewoli	i	wprowa	dził	nas	w	świat	wolności	i	wesela.	Oto	radosne	orędzie	
paschalne,	które	dzisiaj	Kościół	ogłasza	z	nową	siłą	i	świętuje	przed	całym	światem.	
	 Kiedy	czytamy	opis	zmartwychwstania	Pana	Jezusa,	to	widać	wyraźnie,	że	Jego	
uczniowie	po	stwierdzeniu	pustego	grobu	i	po	spotkaniach	ze	Zmartwychwsta	łym	byli	
przekonani,	że	On	rzeczywiście	żyje,	jak	wcześniej	nie	wątpili	w	Jego	śmierć.	Św.	Paweł	
do	mieszkańców	Koryntu	mówił:	Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrze bany, że zmar-
twychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi (tzn. Piotro-
wi), a potem Dwunastu (Apostołom), a później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 
równocześ nie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się 
Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i 
mnie (1	Kor	15,3‑8).
	 Pewność	 apostołów	 co	 do	 Zmartwychwstania	 Jezusa	 nie	 po	zostawia	 żadnej	
wątpliwości.	Oni	wierzyli	w	prawdę	i	realność	tego	wydarzenia,	świadczyli	o	Nim	aż	do	
oddania	własnego	życia.	
	 Wielu	było	przeciwników	zmartwychwstania	Jezusa	 i	 jest	aż	do	dzisiaj.	 Już	w	
Ewangelii	według	św.	Mateusza	czytamy,	że	władze	żydowskie,	skoro	tylko	doszła	do	
nich	wiadomość	o	pustym	grobie,	dały	sporo	pieniędzy	rzymskim	żołnierzom	i	obiecały	
bronić	ich	przed	namiestnikiem	rzymskim,	aby	tylko	utrzymywali,	że	uczniowie	Jezusa	
przyszli	nocą	i	wykradli	Jego	ciało.
	 Ewangelie	powta	rzają	wiele	 razy,	że	uczniowie	nie	od	 razu	wierzyli	w	Zmart‑
wychwstanie	Jezusa	i	że	On	wyrzucał	im	tę	niewiarę.	Po	śmierci	Chrystusa	nie	oczeki‑
wali	więcej	niczego.	Uwa	żali	sprawę	Jezusa	za	zamkniętą	i	myśleli	o	powrocie	do	swych	
wiosek	i	wcześniejszych	zajęć.	A	potem	niespodziewanie	nastąpiła	radykalna	odmiana	
stanu	ich	duszy	i	zaczęli	głosić	otwarcie	Chrystusa	Zmartwychwstałego.	
	 Idea	 powszechnego	 zmartwychwstania	 przy	 końcu	 czasów	 była	 wprawdzie	
uznawana	przez	większość	 Izraelitów,	 lecz	po	wrót	do	życia	w	obecnym	świecie	mu‑
siał	budzić	zakłopotanie.	A	nie	brak	było	w	Izraelu	i	takich,	którzy	odrzucali	wszelką	
myśl	o	zmartwychwstaniu,	jak	na	przykład	saduceusze.	Dla	Greków	zmartwychwstanie	
było	niedorzecznością,	ponie	waż	ciało	uważali	oni	za	więzienie	nieśmiertelnej	duszy,	z	
którego	wyzwalała	się	w	chwili	śmierci.	Kazać	jej	na	nowo	wracać	do	ciała,	choćby	na‑
jbardziej	subtelnego,	zna	czyło	skazać	ją	znów	na	więzienie.	Kiedy	św.	Paweł	napomknął	
o	zmartwychwstaniu	w	mowie	do	wykształconej	elity	w	Atenach,	został	wyśmiany.	W	
takiej	sytuacji	byłoby	roz	sądnie	odłożyć	na	bok	sprawę	zmartwychwstania	lub	zastąpić	
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ją	ideą	nieśmiertelności	duszy,	aby	ułatwić	Grekom	przyjęcie	Ewan	gelii.	Paweł	jednak	
z	dziwnym	uporem	nie	sięgał	po	takie	rozwią	zanie.	Wbrew	ludzkim	kalkulacjom	głosił	
dalej	Chrystusa	Zmar	twychwstałego,	co	oznacza	jasno,	że	prawda	o	Zmartwychwstaniu	
była	dla	niego,	podobnie	jak	i	dla	innych	apostołów,	prawdą	pod	stawową,	nie	mogącą	
ulec	zmianie.	Widzimy	więc,	że	głosząc	Zmartwychwstanie	pierwsi	uczniowie	nie	szli	
całkiem	za	pow	szechnymi	opiniami,	często	musieli	iść	raczej	pod	prąd.
	 Pan	rzeczywiście	zmartwychwstał	i	pozostał	ze	swymi	ucznia	mi,	którzy	wyczuwa‑
li	Jego	bliskość,	chociaż	nie	potrafili	Go	uchwycić	ani	opisać	dokładnie	Jego	obecności.	
Chrystus	Zmar	twychwstały	wykracza	poza	granice	świata,	który	można	bezpoś	rednio	
ująć	zmysłami.	Stąd	niedokładności	i	pozorne	sprzeczności	w	opowiadaniach	ewange‑ 
lijnych	o	spotkaniach	Zmartwychwstałe	go	ze	swymi	uczniami,	w	czasie	których	Jezus	
wydaje	 się	 jedno	cześnie	“być	 i	nie	być”.	Ten	dyskretny	 sposób	opisu	zdaje	 się	 także	
przemawiać	za	prawdziwością	Zmartwychwstania	Chrystusa.
	 Pan	rzeczywiście	zmartwychwstał	i	jest	obecny	w	historii	jako	pierwszy	jej	autor.	
Dzięki	Jego	mocy	i	światłu	mógł	narodzić	się	Kościół.	Zaiste,	jeżeli	zaneguje	się	histo‑
ryczny	charakter	Zmar	twychwstania,	odbierze	mu	walor	realnego	wydarzenia,	narodziny	
Kościoła	i	wiary	stają	się	tajemnicą	bardziej	niewytłumaczalną	niż	samo	Zmartwychw‑
stanie.
	 Módlmy	 się	 i	 życzmy	 sobie	 dzisiaj,	 aby	Chrystus	 obdarzył	 nas	wiarą	w	 Jego	
Zmartwychwstanie	 i	 pozwolił	 doświadczyć	 Jego	 obecności.	W	 ten	 sposób	 będziemy	
mogli	przezwyciężyć	każdą	roz	pacz	i	smutek	i	być	zwiastunami	nadziei	i	budowniczymi	
cywiliza	cji	życia.	Amen.

SiL-2008
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Niedziela Wielkanocna

 Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do 
grobu. Ujrzał i uwierzył	(J	20,8).	Oto	Apostołowie	przybyli	do	grobu	Jezusa.	O	świcie	
kobiety	doniosły	im,	że	nie	ma	Pana	w	grobie.	Niektóre	z	nich	mówiły,	że	Go	widziały	
i	 przekazały	Apostołom	 posłanie,	 że	 i	 oni	 Go	wkrótce	 zobaczą.	 Żeby	 się	 przekonać	
o	 prawdziwości	 tych	 słów,	 Piotr	 i	 Jan	 („drugi	 uczeń”)	 pobiegli	 do	 grobu.	 Grób	 był	
rzeczywiście	pusty.	Tego	 samego	dnia,	wieczorem,	 spotkają	 się	 ze	Zmartwychstałym	
i	uwierzą.	Dzień	 ten	był	dla	nich,	dla	nas	 i	dla	całego	świata	dniem	najważniejszego	
wydarzenia,	dniem,	który	zadecyduje	o	losie	miliardów	ludzi	wszystkich	wieków.
	 «Wtedy	wszedł	do	wnętrza	 także	 i	ów	drugi	uczeń,	który	przybył	pierwszy	do	
grobu.	Ujrzał	i	uwierzył».	Janowi	wystarczyło	do	uwierzenia,	że	Pan	zmartwychwstał	to,	
że	ujrzał	pusty	grób	i	pozos	tawione	prześcieradła.	O	czym	mówi	pusty	grób	Jezusa?	W	
Panteonie,	w	Paryżu	możemy	przeczytać:	,,To	jest	grób	Napoleona	Wielkiego”.	Na	placu	
Czerwonym	w	Moskwie	pokażą	nam	mauzoleum	Lenina.	Wieczny	znicz	na	cmentarzu	
Arlingtona	wskazuje	gdzie	został	po	chowany	John	Kennedy.	Na	wszystkich	tych	grobach	
są	napisy:	„Tu	spoczywa...”	Tylko	na	jednym	grobie,	na	grobie	Jezusa	Chrystusa	w	Jero‑
zolimie	napisano:	„Stąd	powstał...”	Wszelka	ludzka	wielkość	i	sława	kończy	się	w	grobie.	
Wielkość	i	chwała	Chrystusa	od	grobu	w	dzień	Zmartwychwstania	bierze	początek.
	 W	 Wielki	 Piątek	 wydawało	 się,	 że	 z	 Jezusem	 wszystko	 na	 zawsze	 zostało	
skończone.	 Żydowska	 nienawiść	 i	 okrutne	 ręce	 żołnierzy	 mocno	 przybiły	 Syna	
Człowieczego	do	 haniebnego	drzewa.	Wydawało	 się,	 że	 to	 jest	 już	 straszny	 koniec	 i	
tragiczny	epilog	 jeszcze	 jednego	wspaniałego	życia	 i	 cudownej	nauki.	Nieprzyjaciele	
Jezusa	byli	pewni,	że	umrze	na	krzyżu	i	pozostanie	w	grobie	On,	Jego	nauka	i	wszyst‑
kie	Jego	cuda.	Jego	przyjaciele	byli	zawiedzeni,	gdyż	rozwiała	się	ich	wiara	i	nadzieja.	
Ukrzyżowany	 w	 wielkanocny	 poranek	 zaskoczył	 zarówno	 jednych,	 jak	 i	 drugich.	
Powrócił	z	grobu	do	nieśmiertelnego	i	wiecznego	życia	i	udowodnił	wszystkim,	także	i	
tym,	którzy	się	dopiero	narodzą,	że	nie	jest	jakimś	słabym	człowiekiem,	ale	mocniejszym	
od	śmierci	Synem	Bożym.
	 «Bóg	 wskrzesił	 Go	 trzeciego	 dnia	 i	 pozwolił	 Mu	 ukazać	 się...»	 (Dz	 10,40).	
Zmartwychwstanie	 Chrystusa	 jest	 Bożym	 podpisem	 pod	 Jego	 życiem	 i	 nauką.	 Ono	
uwierzytelnia	i	potwierdza	każde	Jego	słowo	i	każdy	Jego	krok.	Każdy,	kto	nie	zamyka	
uparcie	oczu	i	serca,	może	odczytać	ten	Boży	podpis,	zaakceptować	Jezusa	Chrystusa	i	
Jego	krzyż,	uchwycić	się	Jego	dłoni	i	iść	z	Nim	przez	życie	do	domu	Ojca.	Zmartwych‑
wstanie	Chrystusa	jest	boską	legitymacją	dla	Ukrzyżowa	nego.	Skoro	zmartwychwstał,	
możemy	wierzyć	Jemu	i	Jego	słowu,	wiemy	bowiem,	że	nie	idziemy	za	słabeuszem	i	
niewidomym.	Wiemy,	że	naszym	końcem	nie	jest	grobowa	ciemność,	ale	wieczne	światło	
zmartwychwstania.	Gwarancją	tego	jest	dzisiejszy	dzień	i	Zmartwych	wstały	Chrystus.
	 W	 Bazylice	 Grobu	 Pańskiego	 w	 Jerozolimie	 co	 wieczór	 odbywa	 się	 procesja	
ze	świecami.	Kiedy	dojdzie	do	świętego	Grobu,	rozpoczyna	się	śpiew:	„Z	tego	grobu	
powstał	Pan.	Tu	 jest	miejsce,	gdzie	anioł	powiedział	niewiastom:	Nie	bójcie	 się!	Wy	
szukacie	Jezusa	z	Nazaretu:	On	zmartwychwstał	—	Alleluja”.	Ewangelia	przypomina	
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nam	każ	dego	dnia,	 że	 jeden	grób	pozostał	bez	 swego	 łupu	 i	 jest	pusty.	Pewnego	zaś	
dnia	wszystkie	nasze	groby	pozostaną	puste.	Chrystus	Pan	wszystkim	przywróci	życie,	
ale	inne	niż	ta	nasza	krótka	ziemska	szarpanina,	którą	nazwaliśmy	życiem;	życie	wiec‑
zne,	podobne	do	życia	Bożego,	życie	w	wiecznej	miłości.	Takie	życie	obiecał	Zmart‑
wychwstały	Pan	tym,	którzy	w	Niego	wierzą.
	 Alleluja	—	Chwalcie	Pana!	To	okrzyk	radości	w	dzień	Zmartwych	wstania.	Dzisiaj	
jest	miejsce	tylko	na	radość.	Zmartwychwstały	jest	Zwiastunem	radości	dla	umęczonej	zi‑
emi,	dla	złamanych	serc,	dla	dusz	na	granicy	rozpaczy,	dla	wielkiego	orszaku	cierpiących	
i	opusz	czonych.	Jego	Zmartwychwstanie	głosi,	że	cierpienie	naszego	ciała,	serca	i	du‑
cha	ma	swój	głęboki	sens	i	swój	radosny	epilog,	który	będzie	wieczny.	Ukrzyżowany	
Mąż	Boleści,	zamknięty	w	grobie,	a	teraz	Zmartwychwstały	Pan,	woła	do	wszystkich	
ukrzyżowanych	i	po	grzebanych:	czeka	was	zmartwychwstanie	i	życie!
	 «Wszyscy	prorocy	świadczą	o	tym,	że	każdy,	kto	w	Niego	wierzy,	przez	Jego	imię	
otrzymuje	odpuszczenie	grzechów,	którego	sami	nie	potrafimy	usunąć,	i	wybawienie	od	
śmierci.	Wszyscy,	którzy	w	Niego	wierzą,	chociażby	byli	źli	i	wyklęci,	mogą	stać	się	do‑
brymi	i	świętymi.	Kościół	zaprasza	w	tych	dniach,	abyśmy	nasze	dusze	zanurzyli	w	cier‑
pieniach	Chrystusa	i	w	Jego	przelanej	za	nas	Krwi.	Z	tej	kąpieli	wynurzą	się	do	nowego	
życia	jako	święte,	jasne,	czyste,	białe,	uwielbione	od	zła,	odrodzone,	zmartwychwstałe,	
jak	jaśniejąca		światłem	postać	Zmartwychwstałego	Chrystusa.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut; SiL-2008
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Wielkanocne zwycięstwo Chrystusa 

	 Droga	do	grobu	już	za	nami.	Teraz	pora	stanąć	przy	grobie	jakże	innym,	niż	te	na	
naszych	cmentarzach,	do	których	przywykło	nasze	oko	i	serce.	Grób	pusty...	Długo	czekał	
na	Józefa	z	Arymatei	–	pożyczono	go	dla	Chrystusa...	Teraz	znów	jest	pusty.	Właśnie	
tutaj		zaczyna	się	tajemnica	Zmartwychwstania.	Nikt	nie	miał	i	nie	ma	wątpliwości	co	
do	śmierci	Zbawiciela.	Umarł,	‑	tak,	ale	tylko	na	trzy	dni.	
									W	czasie	umierania	buntuje	się	serce,	często	bezsilne	widząc	jakby	bezsens	tej	wiel‑
kiej	straty,	czuje	się	ograbione	ze	szczęścia.	Tak	wszyscy	myśleli	od	wieczoru	Wielkiego	
Piątku.	Z	niewiastami	trzeba	nam	iść	dalej...	patrzeć	oczyma	wiary	–	dalej,	a	w	drodze	do	
grobu	dostrzec	już	nie	stratę,	ale	wymianę,	nowe	życie	Chrystusa	zmartwychwstałego.	
Pan	Jezus	jako	człowiek	musiał	i	chciał	z	uwagi	na	nas	i	na	nasze	zbawienie,	pokonać	
lęk,	przyjąć	godzinę	bolesnego	doświadczenia,	śmierć.	A	dzisiaj,	 trzeciego	dnia,	Jego	
zmartwychwstanie	umacnia	nas,	dodaje	chęci	do	życia,	pokazuje	że	życie	ma	sens,	wi‑
ara	ma	sens,	a	miłość	nawet	ta	ukrzyżowana	owocuje	życiem,	triumfem,	ułatwia	nam	
tę	trudna	zamianę	tego	co	doczesne,	na	wieczne.	Zburzcie tę świątynię – a Ja w trzy dni 
ja odbuduję...	i	odbudował.	Na	grobie	naszego	Pana	,	Jezusa	Chrystusa	czytamy:	,,Nie	
masz	Go	tu	–	zmartwychwstał!”		Pusty	grób	–	fundament	naszej	wiary,	nadziei	i	miłości	
–	grób,	przy	którym	przez	wieki	czuwa	Miłość.		Z	różnych	powodów	zmartwychwstanie	
Pana	Jezusa	jest	i	pozostanie	dla	nas	tajemnicą.	Jeśli	bogactwo	życia	jest	tajemnicą,	skoro	
śmierć	jest	zagadką,	tym	bardziej	powrót	do	życia	jawi	się	jako	tajemnica.
	 Przed	Chrystusem	i	po	Chrystusie	historia	nie	zna	przypadku,	aby	ktoś	własną	
mocą	powstał	z	martwych.	Śmierć	miała	Pana	Jezusa	w	swoim	władaniu	jedynie	trzy	
dni.	W	wielkanocny	poranek	Pan	Jezus	odniósł	nad	nią	zwycięstwo	–	raz	na	zawsze.	
Odtąd	jest	jej	Panem.	Obiecał	nam	i	nasze	zwycięstwo	nad	śmiercią,	mimo	iż	przyjdzie	
nam	przejść	przez	próg	śmierci	cielesnej.	Jednak	Bogu	wiadomej	godzinie	powstaniemy,	
aby	uczestniczyć	w	chwale	Zmartwychwstałego	Pana,	już	na	zawsze,	na	wieki.	Idąc	za	
Chrystusem	–	idziemy	ku	pełnemu	zwycięstwu	nad	śmiercią.
	 Pusty	grób	Chrystusa	woła:	Jam	jest...	Jam	zwyciężył	śmierć,	piekło	i	szatana.	Jest	
sprawiedliwość,	dosięgnie	ona	każdego,	kto	popełnia	zło.	Wołania	Chrystusa	znad	pu‑
stego	grobu	wobec	tylu	zagrożeń	współczesnego	świata,	–	nie	da	się	zagłuszyć.	Miejmy	
niezłomną	wiarę,	wytrwałą	nadzieję	i	miłość	wciąż	gorącą.	
	 Ufajcie,	jam	zwyciężył	świat!	Nastał	czas	myślenia	po	katolicku,	trzeba	chcieć	
spojrzeć	na	Oblicze	Chrystusa	w	duchu	i	prawdzie,	prawdy	wiary	ułożone	nie	według	
tego,	co	nam	się	podoba,	co	nam	pasuje	–	ale	według	porządku	Mądrości	Boskiej.	Jeśli	
oko	sięga	tylko	po	szczyt	Golgoty	i	dalej	nie	potrafi,	to	zobaczy	tylko	dwie	skrzyżowane	
belki,	nie	dostrzeże	tajemnicy	krzyża.	Krzyż	Chrystusa	nie	był	celem	drogi,	drzwi	domu	
nie	są	celem	–	one	prowadzą	dalej...	poza	Golgotę.	Stąd	pora	zawołać	słowami	pieśni	
wielkanocnej:	Otrzyjcież	już	łzy,	płaczący...	na	nic	grób,	pieczęć	i	skała	na	grobie	Chrys‑
tusa	się	zdała.
	 Maria	Magdalena	poszła	do	grobu,	gdy	było	jeszcze	ciemno,	gdy	jeszcze	mrok	
pałał	w	jej	duszy,	gdy	trudno	było	jeszcze	wyrzucić	smutek	i	rozpacz	w	czasie	szukania	
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Umarłego.	Mrok	został	pokonany	przez	spotkanie	oko	w	oko	z	Chrystusem.	Oto	jawi	się	
Ktoś,	wskazuje	drogę,	pomaga	wyjść	z	impasu,	rodzi	się	nadzieja,	wraca	wiara,	życie	
nabiera	sensu!	Ale	trzeba	było	iść	do	grobu,	dotknąć	go	niejako,	poddać	się	temu	Światłu.	
Pora	iść	jak	Piotr	i	Jan	–	wytrwale,	iść	do	grobu		na	spotkanie	Żyjącego,	iść	ku	Życiu.	
								Kamień	Węgielny	odrzucili	budowniczowie	innego	świata.	Ziemia	się	zatrzęsła,	
runęło	to	co	ludzie	zbudowali.	Boski	fundament	został	nienaruszony.	Na	Nim	powstała	
nowa	świątynia,	w	której	my	jesteśmy	żywymi	kamieniami.	
	 Dzień	Zmartwychwstania	–	to	dzień	świadków,	którzy	zobaczyli,	zawrócili,	aby	
pójść	i	oznajmić	braciom.	Zerwali	się	na	nogi...	Piotr	wiedział,	że	Nauczyciel	go	bardzo	
kochał,	Jan	tym	bardziej.	Biegli,	bo	mieli	nadzieję,	zobaczyli	i	uwierzyli.	Pusty	grób	to	
zapalony	promień,	który	dla	nich	zgasł	w	Wielki	Piątek.	Liczba	świadków	była	różna:	
będą	oglądać	nadal,	będą	z	Nim	jedli	i	pili,	będą	wkładać	rękę	w	bok	Jego	jak	Tomasz,	
będą	dawać	świadectwo	o	tym,	że	Jezus	żyje,	będą	za	wiarę	w	Niego	umierać	na	arenach	
cyrkowych,	na	placach,	na	ulicach	różnych	krajów	świata.	
	 Wielki	myśliciel	 –	Ukkallegoon	 –	 pisze:	 Ile	 dobra	 zaprzepaszczamy,	 ile	 złego	
robimy	–	dlatego,	że	nie	mamy	odwagi	postąpić	zgodnie	z	naszym	sumieniem.	Wiemy,	
że	robimy	głupio,	a	jednak	nie	stać	nas	na	odwagę	–	być	mądrym.	
	 Taka	jest	nasza	Wielkanoc	–	optymizm	wbrew	nadziei.	Mieszkańcy	Aten	słuchając		
mowy	Apostoła	Pawła	o	zmartwychwstaniu	rzekli	–	posłuchamy	cię	innym	razem.	Tak	
rzekli	mędrcy	ateńscy.	Bali	się	iść	dalej,	przełamać	uprzedzenia,	minąć	bramę,	aby	iść	
dalej,	 otworzyć	drzwi,	 aby	odkryć	nieskończoność.	A	 jaka	 jest	 nasza	postawa	wobec	
zmartwychwstania?			Może	Pan	Jezus	dla	nas	zmartwychwstał	po	naszemu!	To	znaczy	
w	uroczystości	religijne	nie	wkładamy	Boga,	ile	raczej	swoje	dole	i	niedole,	nasz	los,	
siebie	samych.	Wielkanoc	bez		autentycznego	zaangażowania	się	w	sprawy	wiary,	bez	
przebudzenia,	na	prawach	zwyczaju,	tradycji,	bez	entuzjazmu!	Chrystus	nie	zapomniał	
o	nas,	chce	iść	z	nami	w	dalsza	drogę	życia...
	 W	,,Dzienniczku	duszy”	W.	Sopora	napisał:	Chryste zmartwychwstały, prowadź 
tych, co nie znają drogi. Spraw, niech w końcu z Tobą się spotkają. Otwórz tym, co w 
drzwi Twe pukać przestali. Obdarz siłą słabych, którzy nie wytrwali. Wstrząśnij Panie 
tymi, którzy Cię nie słyszą, bądź im niepokojem, nigdy – martwą cisza! Oświeć tych, co 
wątpią w prawdę Twej miłości. Daj, by jasny promień w sercach ich zagościł . Przebacz 
wszystkim grzechy, okaż zmiłowanie. Niech w nas życie Twoje znowu  zmartwychwsta-
nie! 
								Zanieście	–	drodzy	Bracia	i	siostry	to	orędzie	radości	wplecione	w	modlitwę	do	
domów	waszych,	do	wszystkich,	którym	wydaje	się,	że	Chrystus	jeszcze	pozostaje	w	
mroku	grobu.	Powiedzcie	–	Chrystus	zmartwychwstał	!	A	my	za	słowami	prastarej	pieśni	
wielkanocnej:	"Bądźmyż	więc	weseli,	jak	w	niebie	anieli.	Czegośmy	pożądali,	tegośmy	
doczekali.	Alleluja.	Amen	.		

SiL-2008
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Jezus z Nazaretu żyje wśród nas

	 W	naszych	 uszach	 brzmią	 jeszcze	 słowa	 św.	Piotra	Apostoła:	“Znacie sprawę 
Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą”	 (Dz	10,38).	Czy	
jednak	rzeczywiście	znamy	do	końca	“sprawę	Jezusa	z	Nazaretu”?	Wszyscy	wiemy,	że	
dziś	jest	Wielkanoc,	że	dziś	Pan	Jezus	powstał	z	martwych.	Przyszliśmy	uczestniczyć	
w	radości,	którą	niesie	Zmartwychwstanie	Pańskie.	Fakt	ten	ma	dla	nas	najwyższe	zna‑ 
czenie,	ponieważ	jesteśmy	chrześcijanami.	Czekaliśmy	na	czas	świąteczny,	aby	w	chwili	
spokoju	móc	spojrzeć	na	nowo	w	nasze	sumienia,	by	sprawdzić,	czy	wszystko	zostało	
przygotowane	na	przyjęcie	Jezusa	do	naszych	rodzin.
	 Może	 trochę	 dziwi	 nas	 postawa	 uczniów,	 którzy	 nie	 potrafili	 rozpoznać	 Pana.	
Może	i	my	się	zastanawiamy,	jak	to	się	stało,	że	ci,	którzy	Go	słuchali,	którzy	stale	Mu	
towarzyszyli,	 nie	 potrafili	Go	 rozpoznać.	Dopiero	w	 znaku	 łamania	 chleba	wszystko	
stało	się	oczywiste,	zobaczyli,	że	to	jest	On,	Jezus	z	Nazaretu,	Syn	Boży.	Uczniowie,	
mimo	że	znali	naukę	Mistrza,	oczekiwali	chyba	czegoś	 innego,	być	może	oczekiwali	
potężniejszego	znaku.	Postanowili	odejść	z	Jerozolimy.
	 Ale	chociaż	opuścili	Jezusa,	to	Jezus	ich	nie	opuścił.	Rozma	wiał	z	nimi,	a	właści‑
wie	 wyjaśniał	 im	 Pisma,	 czyli	 wszystkie	 pro	roctwa	 zawarte	 w	 Starym	 Testamencie	
mówiące	o	Mesjaszu.	Jed	nak	nie	od	razu	byli	gotowi	przyjąć	to,	co	“ten	obcy”	do	nich	
mówi.	Słychać	było	głos	rozżalenia:	a myśmy się spodziewali...	Trudno	było	im	uwierzyć	
w	to,	co	mówił	Jezus,	ponieważ	czekali	na	coś	innego.	Jednak	rozmowa	ta	ich	zacieka‑ 
wiła.	Popro	sili	Jezusa,	aby	został	z	nimi,	chcieli	Go	nadal	słuchać.	Prosili,	aby	został	i	
spożył	razem	z	nimi	posiłek.	Wtedy	dopiero	rozpoznali	Jezusa,	zrozumieli,	że	to	jest	ich	
Mistrz.	Nie	mieli	już	wątpliwości:	On	zmartwychwstał.	W	jednym	momencie	wszystko	
się	zmieniło,	wrócili,	aby	głosić	to,	czego	doświadczyli;	to	stało	się	dla	nich	najważnie‑
jsze.	W tej samej godzinie wybrali się i wrócili	‑	jak	pisze	św.	Łukasz.
	 Myślę,	że	każdy	z	nas	potrafi	i	w	sobie	odnaleźć	pewne	rysy	upodobniające	go	do	
uczniów.	Każdy	z	nas	chyba	zastanawia	się	nad	obecnością	Boga	w	swoim	życiu.	Może	
szczególnie	myślimy	o	tym	właśnie	w	czasie	Świąt.	Często	nie	dostrzegamy	Boga,	choć	
jest	On	bardzo	blisko	nas.	Wypatrujemy	Go	w	wielkich	wydarze	niach,	a	On	‑	zwyczajnie	
‑	podchodzi	do	nas	w	postaci	drugiego	człowieka,	w	jego	życzliwych	słowach,	radosnym	
uśmiechu,	przy	jaznym	geście.	Jeden	z	bardzo	popularnych	kanonów,	śpiewany	często	
przez	młodzież,	brzmi:	“Ubi caritas, Deus ibi est”	‑	“Gdzie	miłość,	tam	jest	Bóg”.	Nawet	
jeśli	sami	się	oddalamy,	to	On	i	tak	jest	bardzo	blisko	nas.	Czeka,	ponieważ	szanuje	naszą	
wolną	wolę.	Czeka,	aż	my	podejdziemy;	dopiero	wtedy	‑	podobnie	jak	w	przy	padku	ucz‑
niów	‑	w	jednej	godzinie	rozpala	nasze	serca.
	 A	jeśli	chcemy	zacząć	z	Nim	żyć	już	teraz,	to	musimy	szukać	Go	podczas	Eu‑
charystii.	 Jeszcze	 raz	 odwołajmy	 się	 do	 słów	 św.	 Piotra:	 “My jesteśmy świadkami 
wszystkiego, co zdziałał”	 (Dz	10,39).	To	świadectwo	św.	Piotr	 i	pierwsi	chrześcijanie	
przypie	czętowali	własną	krwią.	Dlatego	możemy	zaufać	temu	świadectwu	i	‑	na	wzór	św.	
Piotra	‑	spróbować	świadczyć,	że	Chrystus	zmartwychwstał,	żyje	i	jest	obecny	w	naszych	
ser	cach.

SiL-2008
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Spotkać Zmartwychwstałego

 Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei … Znacie sprawę Jezusa 
z Nazaretu … A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w 
Jerozolimie.
	 Co	roku	w	Niedzielę	Zmartwychwstania	Pańskiego	słuchamy	świadectwa	apostoła	
Piotra	opisanego	w	Dziejach	Apostolskich.	To	kazanie	św.	Piotra	ma	szczególne	znacze‑
nie	w	rozwoju	misji	apostolskiej	w	pierwszych	latach	życia	Kościoła.	Zostało	bowiem	
wygłoszone	w	domu	setnika	Korneliusza	w	Cezarei,	Rzymianina,	który	był	religijny,	ale	
nie	znał	Jezusa	Chrystusa.	Jemu	objawił	się	Anioł	Pana	i	polecił	sprowadzić	do	Ceza‑
rei	Piotra	Apostoła.	Do	tej	pory	św.	Piotr	głosił	orędzie	zmartwychwstania	jedynie	we	
wspólnotach	żydowskich.	Kazanie	wygłoszone	w	domu	Korneliusza	było	przekroczeniem	
ważnej	granicy	w	życiu	wspólnoty	Kościoła.	Było	otwarciem	drogi	dla	Ewangelii	do	
wszystkich	narodów	świata.
	 Dzisiaj	Kościół	przypomina	to	świadectwo	św.	Piotra,	aby	ukazać	nam	moc	zmart‑
wychwstania.	Jezus	wychodząc	z	grobu	przekracza	wszelkie	ludzkie	granice.	Orędzie	
zmartwychwstania	 uwalnia	 ludzi	 od	 wszelkich	 lęków.	 Jezus	 Chrystus	 wychodząc	 z	
grobu	uwalnia	nas	od	lęku	przed	śmiercią,	a	tym	samym	uwalnia	od	wszelkich	ludzkich	
lęków:	 przed	 chorobą,	 nieszczęściem,	 doświadczeniem	 niezrozumiałego	 cierpienia,	
krzywdy.	Pozwala	też	przekraczać	granice	w	naszym	życiu	religijnym.	Każdego	z	nas	
prześladuje	 jakiś	 grzech,	 ciężki	 lub	powszedni,	 z	 którym	 już	dawno	chcemy	zerwać.	
Zmartwychwstały	Pana	daje	nam	moc	i	nadzieje	zwycięstwa.
	 Długa	była	droga	wiary	Piotra	do	odkrycia	tajemnicy	i	mocy	zmartwychwstania.	
Jezus	przez	trzy	lata	wychowywał	Szymona‑Piotra	do	wiary.	Cierpliwie	czekał	na	jego	
dojrzewanie.	Dzisiejsza	Ewangelia	ukazuje	nam,	iż	na	tej	drodze	wiary	był	też	bieg	do	
pustego	grobu	i	trudności	w	przyjęciu	prawdy	o	zmartwychwstaniu.
	 Śladem	Zmartwychwstałego	podążali	pisarze	podejmując	dzieła	poświęcone	życiu	
Jezusa,	ale	również	wtedy,	gdy	stawiali	Go	na	drogach	swoich	literackich	postaci.	Dobrze	
znane	jest	nam	spotkanie	Piotra	apostoła	ze	Zmartwychwstałym	Chrystusem	na	drodze	
prowadzącej	do	Rzymu	w	Quo	vadis?	Henryka	Sienkiewicza.	Ciekawym	podążaniem	
śladami	Jezusa	jest	powieść	Tajemnica	królestwa,	pierwsza	część	Trylogii	Rzymskiej,	
której	autorem	 jest	Mika	Waltari.	Ten	najpopularniejszy	fiński	pisarz	XX	wieku	uka‑
zuje	 historię	 pewnego	Rzymianina,	 który	 od	 dnia	 zmartwychwstania	 Jezusa	wędruje	
jego	śladem	po	całej	Palestynie,	odnajduje	wszystkich,	którzy	zetknęli	się	z	Mistrzem	z	
Nazaretu,	rozmawia	z	uczniami,	z	apostołami,	odnajduje	Marię	Magdalenę,	Szymona	z	
Cyreny.	Spotkania	ze	świadkami	życia	Jezusa	ostatecznie	doprowadzają	go	do	poznania	
i	spotkania	Zmartwychwstałego	Pana.
	 Święta	–	to	okazja,	aby	podobnie	spotykać	świadków	zmartwychwstania.	Czas	
wielkanocny	winien	być	sposobnością	do	religijnych	rozmów	przy	świątecznym	stole.	
By	podzielić	się	doświadczeniem	wiary	wśród	krewnych,	by	w	znakach	i	zwyczajach	
wielkanocnych	przekazywać	wiarę	młodemu	pokoleniu.	By	uczyć	wierności	Bogu	na	
każdej	drodze	życia.
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	 A	 my	 jesteśmy	 świadkami	 wszystkiego,	 co	 zdziałał	 w	 ziemi	 żydowskiej	 i	 w	
Jerozolimie.	Jak	wygląda	to	polecenie	i	zadanie	chrześcijańskie:	głosić	orędzie	zmart‑
wychwstania.	Wiele	wypowiadamy	słów	o	Kościele,	o	wydarzeniach	w	życiu	Kościoła,	
o	trudnościach	i	problemach	trudnych	w	naszej	rzeczywistości.	Często	jednak	pozostaje‑
my	 w	 kręgu	 ciekawości,	 nowych	 faktów,	 oskarżeń,	 powtarzania	 domysłów.	 Rzadko	
stajemy	twarzą	w	twarz	z	przeciwnością,	aby	wziąć	za	nią	odpowiedzialność	w	duchu	
chrześcijańskiej	wiary.
	 Zmartwychwstanie	Chrystusa	 daje	 nam	 nadzieję,	 iż	 nie	ma	 problemów	 ponad	
moc	Bożej	prawdy	i	łaski.	Wszystkie	trudne	zjawiska	trzeba	powierzyć	Panu	i	od	Niego	
zaczerpnąć	rady,	w	jaki	sposób	je	podjąć,	jak	ocenić.	Przez	zmartwychwstanie	Jezus	daje	
nam	nadzieję	przekroczenia	dotychczasowych	granic	naszego	myślenia,	naszych	ocen	i	
postaw.

SiL 2009

Wołanie kamieni

	 W	tym	dniu	wspaniałym	wszyscy	się	weselmy	–	tak	nam	podpowiada	dzisiejsza	
liturgia.	Tak	śpiewaliśmy	przed	chwilą.	Pytamy	się	słusznie	o	motywy	naszej	radości.	Ten	
motyw	radości	jest	wyznaczony	przez	coś	bardzo	konkretnego.	Kiedy	Pan	Jezus	wjeżdżał	
do	Jerozolimy	na	osiołku	i	tłumy	wiwatowały	na	Jego	cześć	ku	zgorszeniu	przywódców,	
faryzeuszów	i	arcykapłanów	mówiących	Jezusowi,	aby	tego	zabronił,	On	powiedział:	
jeżeli	oni	zamilkną,	kamienie	wołać	będą.	Nasza	radość	dzisiaj	jest	wyznaczona	właśnie	
przez	to	wołanie	kamieni.	W	ten	dzień	Zmartwychwstania	Pana	naszego	Jezusa	Chrys‑
tusa,	kamienie	wołają.	Woła	najpierw	kamień	odsunięty	od	grobu,	wzywając	do	poszuki‑
wania.	Kamień	był	ogromny	i	opieczętowany,	i	przydano	mu	jeszcze	strażników.	W	tym	
kamieniu	mieściła	 się	 cała	 ludzka	 złość	 skierowana	ku	 Jezusowi.	Kamień,	w	którym	
był	ludzki	gniew,	obłuda	i	lęk.	To	wszystko	pragnęło	przygwoździć	i	zamknąć	Jezusa	w	
sposób	nieuchronny.
	 I	oto,	Moi	Drodzy,	ten	kamień	leży	odsunięty	i	woła	o	swojej	porażce,	o	klęsce	
tego	wszystkiego,	co	usiłowało	Jezusa	wcisnąć	w	grób,	w	śmierć.	Jak	kamień,	który	wyjął	
Dawid	ze	swojej	 torby	pasterskiej	ugodził	w	Goliata	i	zabił	go	(1	Sm	17,	45‑50),	 jak	
kamień,	o	którym	mamy	wspomniane	w	księdze	Daniela,	kiedy	Nabuhodonozor	śni	swój	
sen	o	wielkim	i	wspaniałym	posągu	ze	złota,	srebra,	żelaza,	miedzi	i	gliny	–	I	w	pewnym	
momencie,	mimo	że	nie	dotknęła	go	żadna	ludzka	ręka	odłączył	się	kamień,	który	ugodził	
posąg,	a	ten	się	rozpadł,	a	sam	kamień	rozrósł	się	w	wielką	górę	i	wypełnił	całą	ziemię	
(Dn	2,	34‑35)	–	tak	kamień,	którym	jest	Chrystus	Pan,	wyszedł	z	grobu,	odwalając	ten	
kamień	grobowy,	przygotowany	przez	ludzką	złość	nienawiść	i	strach.
	 My	radujemy	się	z	powodu	tego	kamienia,	którym	jest	sam	Jezus.	O	tym	kamieniu	
wyraźnie	mówił	prorok	Izajasz,	który	przywoływał	słowa	Boga:	Oto	Ja	kładę	na	Syjonie	
kamień,	kamień	dobrany,	węgielny,	cenny,	położony	jako	fundament.	Kto	wierzy,	nie	
potknie	się	(Iz	28,	16).	I	dalej	mówił	Bóg	o	tym	kamieniu	przez	proroka	Izajasza:	On 
będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem 
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dla mieszkańców Jeruzalem. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije, będą usidleni i 
w niewolę wzięci.
	 To	o	nim	prorokował	starzec	Symeon,	kiedy	spotkał	w	świątyni	 jerozolimskiej	
Maryję,	Józefa	i	małego	Jezusa,	mówiąc:	Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powsta- 
nie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.	I	wreszcie	sam	Pan	Jezus	
identyfikuje	się	z	tym	kamieniem,	kiedy	opowiada	swoim	przeciwnikom	przypowieść	
o	przewrotnych	dzierżawcach	winnicy	i	wprost	się	ich	pyta:	czy nigdy nie czytaliście w 
Piśmie, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.	To	są	słowa	
psalmu,	który	dziś	śpiewaliśmy.	Pan	to	uczynił	i	jest	cudem	w	naszych	oczach.	Kto	up‑
adnie	na	ten	kamień,	rozbije	się,	a	na	kogo	on	spadnie,	zmiażdży	go.
	 Dlatego	nie	dziwimy	się,	że	cała	radość	i	całe	przesłanie	starożytnego	Kościoła	
Apostolskiego	są	oparte	na	tym	kamieniu.	Dlatego	św.	Paweł	mówi:	Niech każdy jednak 
baczy jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest 
położony, a którym jest Jezus Chrystus.	A	św.	Piotr	podsumuje	to	pięknym	fragmentem	
swojej	 katechezy:	 Zbliżając	 się	 do	Tego,	 który	 jest	 żywym	 kamieniem,	 odrzuconym	
wprawdzie	przez	ludzi,	ale	u	Boga	wybranym	i	drogocennym,	wy	również,	niby	żywe	
kamienie,	jesteście	budowani	jako	duchowa	świątynia,	by	stanowić	święte	kapłaństwo,	
dla	składania	duchowych	ofiar,	przyjemnych	Bogu	przez	Jezusa	Chrystusa.	To	bowiem	
zawiera	się	w	Piśmie:	Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, drogocenny, a kto wierzy w 
niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.	Wam	zatem,	którzy	wierzycie,	cześć.	Dla	tych	
zaś,	którzy	nie	wierzą,	właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą 
węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia.	Ci	nieposłuszni	słowu	upadają,	do	czego	
zresztą	są	przeznaczeni.	Wy	zaś	jesteście	wybranym plemieniem, królewskim kapłańst-
wem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali 
dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, 
którzyście byli „nie-ludem”, teraz zaś „jesteście ludem Bożym”, którzyście „nie dostąpili 
miłosierdzia”, teraz zaś jako ci, którzy „miłosierdzia doznali”	(1	P	2,	4‑10).
	 Moi	Drodzy,	jak	fantastyczna	jest	historia	tego	kamienia	węgielnego,	drogocen‑
nego,	wybranego	przez	samego	Boga	i	rzuconego	w	ziemię	tego	świata.	Oto	kamień,	
który	 został	 odrzucony	 przez	wielu	 i	 który	 jest	 nieustannie	 odrzucany	 przez	 innych.	
Kamień,	który	woła,	który	jest	żywy,	którego	się	nie	da	unicestwić.	Kamień,	który	może	
zostać	przeze	mnie	wybrany	jako	drogocenny.	Kamień,	który	może	stanowić	fundament	
mojego	życia.	To	jest	źródło	naszej	dzisiejszej	radości.	Odnaleźliśmy	źródło	i	podstawę	i	
fundament	naszego	życia.	Wiemy,	na	czym	budujemy.	Rozumiemy,	co	stanie	się	z	nami,	
kiedy	nie	będziemy	budowali	na	Chrystusie.
	 Dziękujmy	za	to	jeszcze	jedno	przypomnienie	w	naszym	życiu,	niech	ono	nami	
kieruje.	Niech	nasza	radość	nie	tylko	nie	maleje,	ale	nieustannie	rośnie.	Radość	z	tego,	
że	Jezus	–	żywy	kamień,	próbuje	budować	nas,	niby	żywe	kamienie,	na	swoim	funda‑
mencie.	Z	tego	ma	się	utworzyć	świątynia.	Taka	jest	radość	dzisiejszego	dnia.	Niech	ona	
nas	prowadzi.

SiL 2009
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Oto dzień, który Pan uczynił

	 W	liturgii	dzisiejszej	Uroczystości,	największej	w	roku	 liturgicznym,	powtarza	
się	jak	refren	wołanie:	Oto	dzień,	który	Pan	uczynił;	radujmy	się	w	nim	i	weselmy.”	Ale	
nie	zrozumiemy	dostatecznie	sensu	tego	święta,	jeśli	okres	wielkanocny	rozważamy	ty‑
lko	jako	czas,	w	którym	potwierdzamy	naszą	wiarę	w	Zmartwychwstanie.	Historyczny	
fakt	Zmartwychwstania	‑		klucz	sklepienia	całej	struktury	wiary	chrześcijańskiej	—	nie	
wystarcza	do	tego,	by	uczynić	z	Wielkiejnocy	tak	wielkie	święto,	jakim	ona	jest	rzeczy‑
wiście.
	 Wiara	w	Zmartwychwstanie	Chrystusa	każe	nam	przyjąć	nie	tylko	prawdę	o	tym,	
czego	On	dokonał,	ale	także	rzeczywistość	Jego	Osoby.	Wiara	w	Chrystusa	nie	zadowala	
się	tym,	aby	przekazać	nam	o	Nim	wiadomości,	ona	Jego	nam	daje	i	nas	Jemu	oddaje.	
Czyni	nas	ona	uczniami	Chrystusa,	przyjaciółmi	Chrystusa,	członkami	Chrystusa.	Żywa	
wiara	w	Chrystusa	jest	nieodłączna	od	miłości	Chrystusa.
	 Misterium	 paschalne	 jest	 odnowieniem	 tajemnicy	 Chrystusa,	 który	 zniszczył	
królestwo	śmierci	na	tym	świecie	i	w	nas;	jest	to	żywy	i	chwalebny	Chrystus	wychodzą‑
cy	ze	swojego	grobu	w	naszych	duszach;	Chrystus,	który	się	nam	ukazuje	w	głębszych	
pokładach	 naszego	 ducha,	 jak	 zjawił	 się	 swoim	Apostołom,	 kiedy	 przez	 zamknięte	
drzwi	 przyszedł	 im	 oznajmić	 swoje	 posłanie	 pokoju.	Wielkanoc	 to	 przyjęcie	 zmart‑
wychwstałego	Chrystusa	indywidualnie	w	sanktuarium	naszego	serca,	a	publicznie	we	
wszystkich	zgromadzeniach,	w	jakich	wierni	biorą	udział,	aby	Go	uczcić	w	świątyniach	
albo	wielbić	i	zgłębiać	Go,	jemu	służyć	w	świecie	lub	w	swoich	domowych	ogniskach.
	 Wielkanoc	jest	zatem	zmartwychwstaniem	Chrystusa	w	nas,	w	naszych	duszach	
i	w	naszej	społeczności,	aby	nas	wyzwolić	od	śmierci	 i	od	szatana,	z	ciała	i	z	prawa.	
Łaska	Wielkiejnocy	jest	łaską	mądrości,	wolności	i	przekształcenia.	Jest	łaską	światła	
tryskającego	od	jutrzenki	nowego	życia,	oświetlającego	nasze	serca,	abyśmy	wiedzieli	
“czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród 
świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących — na podstawie 
działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych”.
	 Wielkanoc	nie	zadowala	się	przypomnieniem	czynu,	który	przyniósł	nam	wyzwo‑
lenie,	lecz	powiększa	naszą	wolność	przez	odnowienie	tajemnicy	która	uczyniła	ją	dla	nas	
możliwą.	Zresztą	nie	tylko	na	Wielkanoc	obchodzimy	misterium	paschalne,	lecz	każdego	
dnia	w	roku	liturgicznym	podczas	Mszy	świętej,	która	jest	tym	samym	misterium.
	 Polsce	zawsze	przyświecała	wiara	w	zmartwychwstanie	i	życie.	Wiarę	teologiczną,	
dotyczącą	naszego	zmartwychwstania	przenieśliśmy	na	Naród.	Chociaż	zmartwych‑wst‑
anie	ma	wymiary	 teologiczne	—	 pochodzi	 z	 wiary,	 z	 oświadczenia	 Chrystusa	—	w	
Polsce	ten	dogmat	był	tłumaczony	także	narodowo.	Czynili	to	najwspanialsi	mężowie	
Narodu,	wkładający	wiele	energii	w	kulturę	narodową.	Wspomnijmy	tylko	Mickiewicza,	
Krasińskiego.	to	był	ten	przedziwnie	mocny	argument,	o	którym	Apostoł	w	pierwszym	
Liście	do	Tesaloniczan	mówi:	“Nie	chcemy,	bracia,	waszego	trwania	w	niewiedzy	co	do	
tych,	którzy	umierają,	abyście	się	nie	smucili,	jak	ci,	którzy	nie	mają	nadziei.	Jeśli	bow‑
iem	wierzymy,	że	Jezus	istotnie	umarł	i	zmartwychwstał,	to	również	tych,	którzy	umarli	
w	Jezusie,	Bóg	wyprowadzi	razem	z	Nim!”	(4,13).
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	 Miało	to	olbrzymie	znaczenie	dla	całej	ideologü	i	nadziei	zmartwychwstania	Naro‑
du.	Żywimy	nieustannie	nadzieję,	że	trzeba	pracować	nie	tylko	na	dzisiaj,	ale	trzeba	też	
myśleć	o	przyszłości...	Człowiekowi	potrzeba	wielkich	nadziei	i	duchowych	poruszeń	(...)	
jeśli	chce	zbudować	dom	na	trwałych	fundamentach.	A	przecież	my	w	naszej	Ojczyźnie	
i	w	Kościele	Chrystusowym,	przez	wiarę	i	modlitwę,	przez	codzienny	trud	życia,	budu‑
jemy	taki	właśnie	dom	przyszłości!	(kard.	S.	Wyszyński).
	 Naród,	który	posiada	zmysł	rzeczywistości,	docenia	sens	życia	istnienia,	rozwoju,	
wolności	myśli	i	słowa,	wolności	działania.	Naród	któremu	jako	ślady	dziejowe	pozos‑
tały	rany	po	łańcuchach	i	okowach	—	ten	Naród	rozumie	głębokie	znaczenie	i	wielką	
potrzebę	istnienia	Kościoła,	głoszącego	nieprzemijającą	wartość	nauki	Chrystusa	w	życiu	
Narodu.	Musi	istnieć	ktoś,	kto	w	imię	wyższych	racji	powie	możnym	tego	świata:	Nie	
będziesz	zabijał	—	czy	w	więzieniu,	czy	w	łonie	matki,	czy	w	obozie!	Nie	będziesz	kradł	
ani	swojego,	ani	cudzego!	Nie	będziesz	złorzeczył,	nie	będziesz	ręki	podnosił	na	nikogo!	
Nie	będziesz	nieżyczliwie	spoglądał	na	człowieka!	Nie	będziesz	wrogo	otwierał	swoich	
ust	nawet	przeciwko	nieprzyjaciołom	—	“bo	Ja	wam	powiadam”.
	 To,	co	mieści	się	w	osłonie	tych	zwięzłych	wyrazów:	“Ja	wam	powiadam”,	jest	
często	trudne,	zda	się	krępujące	wolność	człowieka.	A	jednak	wyczuwa	się	instynktown‑
ie,	że	to	są	przecież	słowa	żywota:	Za	tę	cenę	ratunek	jego	serca	i	myśli,	całej	osobowości	
człowieka,	jego	rodziny,	Ojczyzny,	Narodu	i	państwa,	całych	naszych	dziejów,	odkupi‑
onych	potokami	wylanej	krwi	pokoleń.	To	jest	jedyne	rozwiązanie.
	 Kto	zna	dobrze	dzieje	Polski	porozbiorowej,	ten	zna	również	zmagania	Kościoła	
w	Polsce	o	wolność	Narodu	i	wiążącą	się	z	nią	—	wolność	apostołowania.	Czy	to	był	
“kajzer”,	czy	car,	zawsze	usłyszał,	jak	od	arcybiskupa	Felińskiego:	Nie	godzi	się	tego	
robić,	jak	od	kardynała	Ledóchowskiego	w	Gnieźnie	—	a	Ja	wam	powiadam.
	 “Gdy	 zabraknie	 wiary	 w	 zmartwychwstanie	 i	 życie,	 wygasa	 obraz	 godności	
człowieka,	wygasają	kołyski,	w	których	więcej	nie	słychać	płaczu	rodzących	się	na	świat	
ludzi.	Wygasają	w	sercach	nadzieje.	Człowiek	nie	widzi	możliwości	zmartwychwstania	i	
wiecznego	życia,	choć	go	pragnie.	Wygasają	też	kultury,	ustroje	polityczne,	(skuteczne)	
programy	budowania	świata	doczesnego	i	materialnego,	wygasają	całe	narody.	Przemija	
postać	świata”.
	 Ale	wszędzie,	gdzie	ostoi	się	choćby	odrobina	wiary	w	zmartwychwstanie	i	życie,	
tam	jest	nadzieja	na	to,	że	jeśli	Chrystus	zmartwychwstał,	to	i	my	zmartwychwstaniemy,	
bo	On	jest	prawzorem	naszego	zmartwychwstania.	On	stworzył	nową	wspólnotę	wie‑ 
rzących	w	zmartwychwstanie	i	życie.
	 (...)	Mogą	 się	 zwalić	 kolumny	Akropolu	 i	 Palatynu...,	 ale	Chrystus	więcej	 nie	
umiera.	On	jest	ciągle	potrzebny	Rodzinie	ludzkiej.	My	to	dobrze	czujemy	i	w	wymiarze	
ogólnoświatowym	i	w	wymiarze	naszej	Ojczyzny...	Dlatego	nieustannie	dźwiga	się	i	nasz	
Naród,	przezwyciężając	coraz	 to	nowe	 trudności	 i	klęski,	wady,	które	godzą	w	nasze	
życie,	w	ład	moralny	i	społeczny.
	 Wszystkim	tym	wartościom	potrzebny	jest	zmartwychwstały	Chrystus.	Potrzeb‑ 
ny	 jest	 naszym	 sercom,	 naszym	 rodzinom,	 Narodowi	 i	 Kościołowi,	 naszemu	 życiu	
społecznemu,	gospodarczemu,	a	nawet	kulturalnemu	i	politycznemu.	Bo	On	dany	jest	na	
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znak,	któremu	wprawdzie	sprzeciwiać	się	będą,	ale	który	jest	również	na	powstanie,	na	
podźwignięcie	się	wszystkiego,	co,	zda	się,	legło	beznadziejnie	już	w	gruzach,	bo	duch	
wiary	i	miłości	dźwiga	wszystko	z	popiołów.	I	was	podźwignie,	chociaż	byście	już	upadli	
na	duchu	i	zwątpili	w	lepsze	życie.	Podźwignie	Was	nie	kto	inny,	tylko	Zwycięzca	śmier‑
ci,	piekła	i	szatana	—	Jezus	Chrystus	i	współdziałająca	z	Nim,	obecna	w	każdej	ludzkiej	
niedoli,	Bogurodzica	Dziewica,	Królowa	nieba	i	ziemi,	Bogiem	sławiona	Maryja!”	(z	
przemówienia	kard.	S.	Wyszyńskiego).	

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

Nowe życie

	 “Dlaczego	 szukacie	żyjącego	wśród	umarłych?	Nie	ma	Go	 tutaj!...Oto	kamień	
jest	odsunięty,	grób	pusty.	Powstał	z	martwych!”	(Łk	24,4;	Mt	28,1).	Od	tego	momentu	
rozpoczyna	się	gorączkowy	ruch.	“Idźcie	szybko	i	powiedzcie	Jego	uczniom	Powstał	z	
martwych	i	oto	udaje	się	przed	wami	do	Galilei.	Tam	Go	ujrzycie”	(Mt	28,9).
 Po	Wielkim	Piątku,	po	cierpieniu	na	Golgocie	następuje	radość	i	nadzieja	“trzeciego	
dnia”.	Zwycięstwo	nad	śmiercią,	powrót	do	życia!	Chrystus	powstał	z	martwych!	Jedynie	
Bóg	może	narodzić	się	z	grobu.	Bóg,	którego	nie	można	uwięzić	w	grobie	uczynionym	
przez	człowieka	choćby	wykutym	w	skale	i	przywalonym	wielkim	kamieniem.
	 Przecieramy	 oczy	 nie	 dowierzając.	W	 ten	 poranek	 wielkanocny	 patrzymy	 na	
te	 same	 rzeczy,	 co	wczoraj,	 na	 światło,	wodę,	 słońce,	 chleb,	ulice..	Ale	 to	nie	 są	 już	
te	 same	 rzeczy.	Wszystko	 jest	 nowe!	Czy	naprawdę?...	Nikt	 nie	 zrozumie,	 czym	 jest	
Zmartwychwstanie,	jeśli	sobie	niczego	nie	odmawiał	w	Wielkim	Poście,	jeśli	w	ogóle	
nie	potrafi	sobie	wiele	odmówić.	Bo	życie	chrześcijanina,	życie	prawdziwie	ludzkie	nie	
polega	na	zaspokojeniu	wszystkich	swoich	zachcianek,	które	wielu	często	czyni	za	cenę	
krzywdy,	kosztem	drugiego	człowieka.
	 Kiedy	Chrystus	ratował	życie	świata,	nie	sięgał	po	cudze	życie,	ale	składał	swo‑
je	życie	w	ofierze	miłości.	Podobnie	każde	ziarno	musi	obumrzeć,	aby	mogło	wydać	
prawdziwy	 owoc.	 Dopiero	 wtedy	 można	 zrozumieć	Wielkanoc	 jako	 wielką	 liturgię,	
świętowanie	misterium	życia!	Całe	chrześcijaństwo	jest	afirmacją	życia,	a	nie	śmierci!	
Jest	 radosnym	uroczystym	obchodem	życia,	które	nigdy	się	nie	zgodzi	być	miernotą,	
nędzną	wegetacją	niegodną	człowieka.	Kościół	jest	wiecznie	trwającą	rewolucją	miłości,	
rewolucją	nie	niszczącą	innych,	ale	walką	przeciw	egoizmowi.
	 Dlatego	 radość	Wielkiejnocy	nie	może	nas	paraliżować.	Nie	ma	na	 to	 czasu...	
Trzeba	natychmiast	wyruszyć	na	spotkanie.	Oto	bowiem	Chrystus	udaje	się	przed	nami	
do	Galilei.	Tam	go	ujrzymy!
	 Bóg	nas	uprzedza.	Jest	przed	nami.	Chrześcijanin	jest	człowiekiem	którego	Chrys‑
tus	uprzedził	i	wciąż	na	niego	czeka.	Chrystus	po	dzień	dzisiejszy	przyłącza	się	do	nas	
idących	drogami	naszego	życia.	Czy	pozwalamy	Mu	iść	razem?	Czy	wolimy	iść	sami,	
bo	tak	rzekomo	wygodniej?!	—	Nie	bójcie	się	otworzyć	drzwi	Chrystusowi.	On	jedynie	
zna	tajemnicę	człowieka	i	objawia	nam	tę	tajemnicę.
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	 Wielkanoc	 przynosi	 nam	 życzenia	 pokoju.	 “Pokój	 wam”	—	 powtarza	 zmart‑
wych‑wstały	Chrystus	wszystkim	napotkanym.	Ale	przynosi	również	niepokój.	Moglib‑
yśmy	powtórzyć	za	czarnym	alumnem	amerykańskiego	seminarium:	“Niepokój	Chrystu‑
sa	niech	zawsze	będzie	z	wami.”	Jeżeli	Chrystus	zawsze	nas	uprzedza,	zawsze	jest	przed	
nami	—	nie	wolno	nam	żyć	spokojnie.	Trzeba	ustawicznie	czuwać.
	 Skąd	wobec	 tego	 zakrada	 się	 czasem	w	nasze	 życie	 ociężałość?	Dlaczego	 tak	
wolno	niekiedy	idziemy	naprzód?
	 Z	pewnością	nasze	serca	nie	nadążają.	Spoczywa	na	nich	ciężki	nagrobny	kamień.	
Nie	mamy	siły	ani	odwagi,	by	usunąć	ten	kamień.	Boimy	się	spojrzeć	na	to,	co	się	pod	
nim	kryje?	Potrzebny	 jest	nam	Zmartwychwstały	Chrystus	 i	 Jego	 ręce	noszące	 ślady	
gwoździ.	On	uniesie	ten	kamień,	sam	zajrzy	do	naszego	wnętrza.	On	się	tego	nie	boi.	
Jego	miłość	jest	większa	niż	nasze	grzechy.
	 Wielkanoc	jest	dla	nas	spotkaniem	z	Bogiem,	który	jest	Miłością	mocniejszą	niż	
śmierć.	Z	Bogiem,	który	przeszedł	dobrze	czyniąc	(Dz	10,38).	Być	chrześcijaninem,	to	
być	świadkiem	Zmartwychwstania.	My	wszyscy	zanurzani	w	sakramencie	Chrztu	i	po‑
jednania	jesteśmy	świadkami	tego	wydarzenia,	o	którym	świadczyli	uczniowie	Chrystusa	
i	za	co	wszyscy	oddali	swoje	życie.
	 Jesteśmy	świadkami	tego	wydarzenia.	Jesteśmy	głosem,	który	z	roku	na	rok	utrwa‑
la	się	w	historii.	Jesteśmy	głosem,	który	coraz	szerszymi	falami	rozchodzi	się	po	świecie.	
Jesteśmy	głosem	powtarzającym	nieodparte	świadectwo	tych,	którzy	byli	pierwszymi	
świadkami	Zmartwychwstania...	Z	pokolenia	na	pokolenie,	od	jednego	narodu	do	dru‑
giego	przekazujemy	orędzie	Zmartwychwstałego	Chrystusa.	Jesteśmy	głosem	Kościoła,	
który	On	założył	i	w	którym	On	żyje!
	 Jaki	 stąd	 wniosek?	 Chcemy	wziąć	 jeden,	 najważniejszy	 promień	 paschalnego	
światła	dla	wszystkich,	którzy	zechcą	go	przyjąć	jako	życzenie,	jako	dar,	jako	znak	wiel‑
kiej	Miłości.	Tym	promieniem	jest	radość!	Chrystianizm	to	radość!	Wiara	to	radość,	nie	
smutek!	Pamiętajcie	o	tym	‑	mówi	Ojciec	święty,	Paweł	VI.	Chrystus	to	radość!	Prawdzi‑
wa	radość	świata!	Poza	Nim	bezsens,	śmierć,	smutek!
	 Radość	Wielkiejnocy	—	 pisze	 Louis	 Evely	—	 polega	 na	 tym,	 żeśmy	 znowu	
znaleźli	Boga.	Że	poznaliśmy	Go,	jakim	On	jest	i	jakim	był	zawsze	nawet	wtedy,	gdyśmy	
Go	obrażali.	Wielkanoc	to	znaczy	przyjść	do	Boga	wrócić	do	Boga!	Nieustannie	wracać	
do	Niego!
	 Święta	 to	 nie	 tylko	 sposobność	 do	 odpoczynku,	 intensywnego	 kultywowania	
życia	 rodzinno‑towarzyskiego.	To	 również	 szansa.	We	wtorek	 powróci	 już	 normalny	
dzień	roboczy,	ale	nie	będę	już	taki	sam	jak	w	sobotę.	Będę	lepszy	lub	gorszy,	zależnie	
od	tego,	czy	i	jak	wykorzystałem	bądź	zmarnowałem	tę	świąteczną	wielkanocną	szansę.,	
Czy	otwarłem	się	bardziej	na	Boga	i	człowieka?	Czy	tylko	przybyło	mi	ileś	tam	“żywej	
wagi”	i	kilka	nieistotnych	drobiazgów?
	 Dlatego	tak	zawsze	aktualne	są	słowa	św.	Pawła:	“Jeśli	powstaliście	z	martwych,	
szukajcie	przede	wszystkim	tego,	co	z	Boga	jest,	aby,	gdy	powróci	Chrystus,	przemienił	
to	co	śmiertelne	w	nieśmiertelne	i	uwolnił	od	wszelkiego	smutku.”
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	 Szukajcie	tego,	co	w	Bogu	jest,	nie	co	na	ziemi.	Chrystus	ukrzyżowany	był	tylko	
jeden	raz.	Potem	zmartwychwstał	i	zasiadł	po	prawicy	Ojca	w	wiecznej	teraźniejszości,	
gdzie	nie	ma	żadnych	tajemnic	i	niespodzianek,	i	z	perspektywy	swojej	wszechwiedzy	
i	pokoju	usiłuje	ustawić	nasze	życie	na	ostateczne	dobro,	pokój	 i	 zbawienie	każdego	
ludzkiego	serca.

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

Chrystus w nas zmartwychwstaje

	 Głosem	dzwonów	i	radosnym	Alleluja	ogłosiliśmy	wczoraj	zwycięstwo	Chrys‑
tusa	nad	szatanem,	grzechem	i	śmiercią.	Dziś	podejmujemy	ten	śpiew	radości,	gdyż	nie	
możemy	tej	prawdy	zatrzymać	tylko	dla	siebie.	Pragniemy	ją	dzielić	z	innymi	i	głosić	
całemu	światu.	Wychodzimy	zatem	z	kościoła	w	rezurekcyjnej	procesji,	by	uczcić	cud	
zmartwychwstania,	który	dokonał	się	kiedyś	i	dokonuje	nieustannie	dla	człowieka	i	ze	
względu	na	niego.	Pragniemy	biec	przez	świat	z	radosną	wieścią	zmartwychwstania	jak	
Maria	Magdalena,	jak	Piotr	i	Jan,	którzy	nie	znalazłszy	Jezusa	w	grobie	biegli,	by	pow‑
iedzieć	o	tym	pozostałym	(por.	Łk	24).
	 Ileż	radości	przynosi	światu	Chrystusowe	zwycięstwo!	Jak	wiosna	budzi	wszystko	
do	życia,	tak	i	ono	ożywia	świat	i	człowieka.	Uschłe	drzewo	nie	rozwija	pąków,	podobnie	
i	człowiek	staje	się	uschły,	gdy	nie	przyjmuje	zmartwychwstania.
	 Jak	zatem	przeżyć	Wielkanoc,	by	nie	stracić	nic	z	tego	zbawczego,	ożyw	czego	
wydarzenia?	Oczywiście	nie	wystarczy	odwiedzić	grób	Pański,	przyjść	na	rezurekcję,	
poświęcić	pokarmy.	Istotą	Wielkanocy	jest	przyjęcie	Boga	w	Jezusie	Chrystusie.
	 Większość	 Żydów	 nie	 skorzystała	 ze	 zmartwychwstania,	 nie	 uczestniczyła	 w	
nim,	bo	nie	przyjęła	Jezusa	Chrystusa.	Napełniło	ich	trwogą,	bo	wiem	udział	w	zmart‑
wychwstaniu	ma	tylko	ten,	kto	łączy	się	z	Chrystusem,	przyjmuje	Go	i	napełnia	Nim	sie‑
bie.	Dokonuje	się	to	przez	wiarę	i	sakra	menty.	Na	zmartwychwstanie	nie	można	patrzeć	
jak	kibic,	który	cieszy	się	i	klaszcze.	To	nic	nie	daje.	Nie	można	też	nim	bawić	się	jak	
Judasz.	Sprze	dał	swojego	Mistrza,	bo	myślał,	że	nie	pozwoli	się	ukrzyżować.	Kochając	
pieniądze	nie	mógł	żyć	Chrystusem,	nie	potrafił.
	 Warto	zatem	zapytać,	czy	byłeś	u	spowiedzi.	Czy	masz	wiarę,	która	pozwala	ci	
choć	raz	na	Wielkanoc	uklęknąć,	by	powiedzieć	“Ojcze, zgrze szyłem”.	To	bardzo	ważne!	
Nie	umierając	dla	grzechu,	nie	można	narodzić	się	do	nowego	życia,	życia	wiecznego.	
Nie	możemy	 zmartwychwstać	 z	Chrystusem,	 bo	 grzechy	 nie	 pozwolą.	Trzeba	 ujrzeć	
krzyż,	na	nim	Chrystusa,	uświadomić	sobie	swoją	małość	i	swe	grzechy,	aby	zwrócić	się	
do	Nie	go	ze	słowami	dobrego	łotra: “Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 
Królestwa”	i	aby	usłyszeć	to	pełne	otuchy	zapewnienie:	“Dziś ze Mną będziesz w raju” 
.	Krzyż	jest	dla	nas	znakiem	Boże	go	Miłosierdzia,	przebaczenia,	znakiem	miłości	i	nie	
można	przejść	obok	niego	obojętnie.	On	prowadzi	do	Zmartwychwstania.	Często	nie	jest	
to	łatwe.	Człowiek	mocno	wiąże	się	z	ziemią	i	z	ciałem	i	tym	co	dla	ciała.	Oderwanie	jest	
jednak	konieczne.
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	 Wśród	Żydów,	którzy	wyszli	z	niewoli	egipskiej,	wielu	było	takich,	któ	rzy	iść	nie	
chcieli,	bo	żal	im	było	garnków	z	cebulą	i	czosnkiem.	Woleli	zo	stać	w	niewoli,	byle	tylko	
garnki	były	pełne.
	 Człowiek,	którego	Bogiem	jest	przyjemność,	brzuch,	nie	przeżyje	Wielkanocy,	
nie	przeżyje	zmartwychwstania.	Dla	“pełnego	garnka”	przyj	mie	każdą	niewolę	i	w	niej	
pozostanie.
	 Co	jest	dla	mnie	takim	“ciężkim	garnkiem”	nie	pozwalającym	przeżyć	przygody	
spotkania	z	Bogiem?	‑	pieniądze?	powodzenie?	obawa	co	po	wiedzą	ludzie?	“Spacerek”	
do	kościoła	na	Wielkanoc	niczego	nie	rozwiąże,	to	zbyt	mało.
	 Człowiek	o	duszy	niewolnika	nie	przeżyje	głębiej	Wielkanocy,	bo	Wiel	kanoc	to	
wyzwolenie.	Św.	Augustyn	wołał	kiedyś:	“Boję się Boga przecho dzącego obok”.	Bój	się	
Boga,	z	którym	się	umyślnie	rozmijasz,	bo	kochasz	grzech,	złoto	tego	świata,	wygodę,	
przyjemność.
	 Przyjmij	Chrystusa	jak	przyjęli	Go	apostołowie!	Ileż	On	dał	im	siły.	Byli	gotowi	
umrzeć	dla	Niego.	Zwycięski	Chrystus	jaśnieje	dziś	przed	tobą	i	mówi:	“Nie bójcie się!” 
(Mt	28,10),	“Jam zwyciężył świat”	(J	6,33),	Jam	zwyciężył	śmierć,	szatana,	grzech.	To	
wielkie	 zwycięstwo	Boga‑Człowieka	 jaśnieje	 dziś	 przed	 tobą,	 byś	wiele	 poznał,	 byś	
wiele	zrozumiał	i	wiele	pokochał	z	tego,	co	jest	praw	dą,	co	jest	więcej	niż	złotem	i	co	
jest	prawdziwym	szczęściem.	Byś	zrozu	miał,	jakie	wartości	się	liczą,	jakie	przynoszą	
korzyść,	a	jakie	okazują	się	tylko	ułudą.
	 Przed	tobą	więc	łaknącym	prawdy	staje	dziś	zmartwychwstały	Chrystus	i	mówi	ci:	
nie	lękaj	się,	“Ja jestem (...) prawdą”,	trwaj	przy	mnie,	abyś	w	morzu	okazji	do	kłamstwa	
nie	zagubił	siebie	i	sam	nie	kłamał.
	 Przed	tobą	poszukującym	drogi	życia	staje	Chrystus	i	mówi,”ja jestem drogą” 
prowadzącą	przez	krzyż	do	zmartwychwstania.	Dla	ciebie	pragnącego	cieszyć	się	życiem	
przychodzi	Chrystus,	aby	cię	zapewnić,	że	On	jest	Życiem.	Z	Nim	żyć	możesz	na	wieki.
	 Przed	tobą	pragnącym	wolności	zmartwychwstały	Chrystus	mówi:	“Nie	lękaj	się”	
przyszedłem	uciśnionych	wypuścić	na	wolność.	Nie	lękaj	się,	Bóg	jest	mocen	z	grobu	
wyprowadzić	 to,	 co	 jest	pogrzebane,	 a	 czymże	 jest	dla	Boga	 rozwiązać	 twoje	więzy,	
słabości	i	grzechy.	Ufaj	Mu.
	 Mocne	i	trudne	są	słowa,	które	wypowiadam	dziś	do	was,	ale	przecież	takie	jest	
zmartwychwstanie.	 Żołnierzy	 napełniło	 lękiem	 i	 uciekli.	 Żydów	 ‑	 niepokojem,	 więc	
kombinowali;	dla	 ludzi	zaś	dobrej	woli	dało	okazję	do	 radości	 i	nadziei.	Pozostańcie	
więc	tymi	ostatnimi,	ludźmi	dobrej	woli,	którzy	cieszą	się	wysłużonym	przez	Chrystusa	
bogactwem	zmartwychwstania.
	 Chrystus	zmarwychwstał!		Nie	lękajcie	się!		Kochajcie	prawdę,	napeł	niajcie	się	
świętością,	dążcie	do	pełnej	wolności,	bo	tam	gdzie	jest	prawda,	świętość	i	wolność	jest	
Bóg	Zmartwychwstały.	Warto	pomyśleć	nad	swoim	życiem,	nad	swoją	wiarą,	abyśmy	w	
tragicznym	szlochu	nie	musieli	opłakiwać	utraconego	raju.

SiL-2003
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Kto uwierzył, ten zmartwychwstaje

	 Zmartwychwstanie	 Pańskie	 jest	 źródłem	 życia	 Kościoła.	 Ten	 sam	 Syn	 Boży,	
który	przeszedł	dobrze	czyniąc,	dzisiaj	żyje	w	liturgii	Kościoła.	Dlatego	liturgia	nie	jest	
dziełem	człowieka,	darem	człowieka	dla	Boga,	ale	odwrotnie;	to	Jezus	Chrystus	dzisiaj	
tak	właśnie	dla	nas	istnieje.	Uwierzyć	w	zmartwychwstanie	Syna	Bożego,	to	uwierzyć	
w	Jego	realną	obecność	w	życiu	Kościoła;	Uwierzyć	w	zmartwychwstanie,	to	uwierzyć,	
że	współdziałając	z	Chrystusem	człowiek	siebie	uczłowiecza,	odzyskuje	chwałę	Bożego	
stworzenia	i	Bożego	dziecka.
	 W	zasadzie	 istnieje	 jedynie	Zmartwychwstanie	Pańskie,	Wielkanoc.	Wszystkie	
niedziele	i	święta,	uroczystości,	wspomnienia	obowiązkowe	i	dowolne	są	nadbudową;	
rozwinięciem	Zmartwychwstania.	Bez	Zmartwychwstania	liturgia	byłaby	jednym	wiel‑
kim	oszustwem,	a	w	najlepszym	wypadku	byłaby	jeszcze	jednym	“sposobem	na	Boga”,	
byłaby	jeszcze	jedną	z	wielu,	magiczną	techniką	zdobywania	życzliwości	bożka,	który	
tylko	tym	się	różni	od	innych	bożków,	że	nosi	imię	Boga,	Biblii	czy	też	imię	człowieka,	
który	w	Kościele	jest	uznawany	za	świętego,	a	więc	za	kogoś,	w	kim	Bóg	ukazał,	objawił	
swoją	moc	miłości.
	 Nie	jest	jednak	prawdą,	że	zmartwychwstanie	potrzebne	jest,	aby	uzasadnić	litur‑
gię,	bo	liturgia	 jest	pewną	koniecznością,	 jest	rzeczywistością,	wobec	której	 jesteśmy	
bezradni.	Nic	na	to	bowiem	nie	poradzimy,	że	Syn	Boży	właśnie	tak,	przez	liturgię	dzi‑
siaj	i	aż	do	dnia	odrodzenia,	powszechnego	zmartwychwstania,	objawia	siebie	ludziom.	
Liturgia	jest	więc	dzisiejszym	sposobem	życia	Zmartwychwstałego	Syna	Człowiecze‑
go,	Syna	Bożego.	Obchodząc	Zwiastowanie,	Nawiedzenie,	Narodzenie	Pańskie,	Prze‑
mienienie	zawsze	spotykamy	 tego	samego	Zmartwychwstałego	 już	Jezusa	Chrystusa.	
Wspominając	Bogurodzicę	 czy	 też	 kogoś	 ze	 świętych,	w	 rzeczywistości	 też	 stajemy	
wobec	Zmartwychwstałego,	 gdyż	 to	nie	kto	 inny,	 ale	On	 sam	odniósł	 zwycięstwo	w	
tym	danym	człowieku	nazywanym	świętym,	odniósł	zwycięstwo	nad	przemocą,	zła	 i	
nad	śmiercią,	która	będąc	złem	największym,	najbardziej	człowieka	przeraża.	Podobnie	
ma	się	rzecz	z	sakramentami.	Przez	nie	Jezus	nam	siebie	objawia.	Czego	więc	byśmy	
w	Kościele	nie	dotknęli,	wszystko	nam	mówi	o	obecności	Syna	Bożego,	Syna	Człow‑
ieczego,	Zmartwychwstałego,	obecnego	 tutaj	 i	 teraz.	Od	 tej	strony	patrząc	na	 liturgię	
Kościoła	trzeba	powiedzieć,	że	jest	ona	darem	Boga	dla	nas,	jest	Ona	darem	obecności	
Zmartwychwstałego	Jezusa	Chrystusa,	jest	Jego	obecnością.
	 Dlaczego	Jezus	Chrystus	zmartwychwstał?	Odpowiedź	jest	prosta,	daje	nam	ją	
dzisiaj	św.	Piotr.	Chrystus	zmartwychwstał	“dlatego,	że	Bóg	był	z	Nim”.	Inaczej	stać	się	
nie	mogło,	byłoby	to	sprzeczne	z	sprawiedliwością,	którą	Bóg	pojmuje	jako	wierność	
temu,	kto	pokochał,	kogo	się	kocha.	Bóg	jest	sprawiedliwy,	ponieważ	jest	wierny	i	tej	
wierności	dotrzymał	względem	swojego	Syna.	Chrystus	zmartwychwstał,	gdyż	oddając	
siebie	Bogu,	to	znaczy	uwierzywszy	i	zawierzywszy	swojemu	Ojcu,	rozmiłowawszy	się	
w	Nim,	współdziałał	z	Nim,	pełnił	Jego	wolę.	Piotr	Apostoł	mówi:	“Przeszedł	dobrze	
czyniąc”.	A	ponieważ	dzieło	zbawiania	trwa,	dzieło	gromadzenia	dzieci	Bożych	w	jedną	
rodzinę	trwa,	dlatego	Syn	Boży	nie	mógł	pozostać	w	grobie.	On	nadal	przecież	potrzebny	
jest	Bogu,	potrzebny	z	konieczności,	jaką	jest	miłość	i	dlatego	Bóg	ustanawia	Go	sędzią	
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żywych	i	umarłych,	sędzią,	od	którego	‑	jeśli	Mu	człowiek	uwierzy	‑	otrzymuje	odpusz‑ 
czenie	grzechów.
	 Wiele	pojęć	przez	nas	używanych,	w	Biblii	posiada	swoje	odmienne	znaczenia,	
jak	to	widzimy	w	wypadku	sprawiedliwości.	Otrzymać	odpuszczenie	grzechów	na	sądzie	
Bożym,	Chrystusowym	‑	co	to	znaczy?	To	znaczy,	że	już	dzisiaj	‑	teraz,	w	czasie	‑	żyją‑
cy	Chrystus	tym,	którzy	w	Niego	wierzą,	daje	możliwość	sprawiedliwego	rozsądzenia	
nieustannego	konfliktu	pomiędzy	dobrem	i	złem.	Sąd	Chrystusowy	przejawia	się	w	tym,	
że	żyje	On	nadal	w	świecie,	aby	przywracać	sprawiedliwość,	a	więc	aby	umożliwić	Bogu	
przystęp	do	ludzkiego	umysłu	i	przez	to	do	serca.	Otrzymać	odpuszczenie	grzechów	być	
może	jest	przede	wszystkim	nie	tyle	jakimś	wymazaniem	z	pamięci	Bożej	czy	naszej	
naszych	złych	czynów,	ale	przede	wszystkim	naprawieniem	ludzkiego	umysłu,	ludzkiej	
duszy.	Chodzi	o	takie	naprawienie,	dzięki	któremu	człowiek	myśli	i	kocha	po	Bożemu,	
to	znaczy	za	najwyższe	dobro	uważa	miłość	do	Boga	i	w	świetle	tej	miłości	dostrzega	i	
rozsądza	sprawy	tej	ziemi.
	 Z	tego	Chrystusowego	posłannictwa	Piotr	wyprowadza	posłannictwo	apostołów.	
Mają	oni	ogłosić	ludowi	i	dać	świadectwo,	że	to	Chrystus	jest	Tym,	który	potrafi	zapro‑
ponować	człowiekowi	wyzwolenie	z	uwikłań	w	zło,	grzech,	głupotę	i dać	człowiekowi	
mądrość	jako	źródło	mocy.	Sprawiedliwość	Boża	nie	jest	więc	sprawiedliwością	jurydy‑
czną,	sądową,	pojmowaną	jako	odpowiednia	kara	za	odpowiedni	czyn.	Boża	sprawied‑
liwość	jest	przejawem	Bożego	miłosierdzia.	Przecież	śmierć	Syna	Człowieczego	była	
odepchnięciem	przez	nas,	ludzi,	Jego	samego	i	Jego	miłości	do	nas.	Nie	kocha	nas	Bóg	
dlatego,	że	my	Go	kochamy,	ale	dlatego,	że	jest	naszym	Ojcem	nie	umiejącym	inaczej	
nas	traktować,	jak	tylko	z	sercem.”
	 Miłość	jest	czasem,	w	którym	człowiek	dokonuje	sądu	nad	innymi,	nad	sobą,	nad	
światem	i	wreszcie	nad	Bogiem	i	całą	Bożą	rzeczywistością.	Nie	wolno	człowiekowi	tej	
szansy	stracić,	bo	w	przeciwnym	wypadku	może	przez	całe	życie	być	praktykującym	
katolikiem,	 ale	 nie	 wierzącym.	 Takie	 niebezpieczeństwo:	 istnieje	 z‑całą	 pewnością.	
Przecież	Syna	Bożego	na	śmierć	skazali	 i	wymusili	 tę	śmierć	nie	kto	inny;	ale	ludzie	
bardzo	skrupulatnie	praktykujący	setki	nakazów,	jak	mniemali	‑	religijnych.	Młodość	jest	
więc	czasem	zmartwychwstania	przez	to,	że	Chrystusowa	mądrość	pokazuje	człowiekowi	
grzech	jego	życia	i	wielkość	tego	życia.
	 Mówiono	 dawniej:	 “w	 niedziele	 i	 święta	Mszy	 św.	 ‑	wysłuchać”.	 Za	 naszych	
czasów	zmieniono:	“we	Mszy	św.	uczestniczyć”.	Może	trzeba	te	dwie	formy	połączyć	i	
mówić:	we	Mszy	św.	czynnie	uczestniczyć,	to	znaczy	pozwolić	Chrystusowi,	aby	do	nas	
mówił	‑	jeśli	chcemy,	aby	nami	kierował.	Trudno	bowiem	kochać	kogoś,	kogo	znamy	
tylko	ze	słyszenia.
	 Uwierzyć,	że	Jezus	Chrystus	zmartwychwstały	jest	tutaj	obecny	swoim	Ciałem	i	
Krwią	i	mówi	do	nas	swoim	Słowem,	to	początek	odpuszczenia	grzechów.	Dzieje	się	to	
naprawdę,	przecież	we	Mszy	św.	i	w	całej	liturgii	Kościoła	tylu	ludzi	zmartwych‑wstało	
do	życia!

SiL-2004
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Grób miłością rozsadzony

	 Bóg,	miłość,	śmierć	‑	to	są	trzy	tajemnice,	wokół	których	organizuje	się	ten	świat.	
Każda	z	nich	‑	w	sobie	właściwy	sposób	‑	jest	przebudzeniem	i	nowym	życiem.	Kluczem	
do	zrozumienia	tych	tajemnic	jest	miłość	Boga,	objawiona	w	Krzyżu	Jednorodzonego	
Syna.	W	nim	możemy	dostrzec	wypełnienie	trudnych	“spraw	Ojca”	i	objawienie	się	całej	
Ewangelii	życia.	Dramat	Golgoty	‑	wraz	z	niezrozumiałym	po	ludzku	krzykiem:	“Boże	
mój,	Boże	mój,	czemuś	mnie	opuścił?”	‑	nie	jest	bezsensownym	finałem	“spraw	Ojca”,	
lecz	zaproszeniem	każdego	człowieka	do	współuczestnictwa	w	życiu	Boga,	który	jest	
Ojcem	Wszechmogącym	 i	który	 jest	Panem	Życia	 i	Śmierci.	Dlatego	światło	Krzyża	
Jezusa	nie	zostaje	przesłonięte	przez	mrok	śmierci,	ale	“na	jego	tle	Krzyż	jaśnieje	coraz	
mocniej	i	wyraźniej,	jawi	się	jako	centrum,	sens	i	cel	całej	historii	i	każdego	ludzkiego	
życia”	(EV	50).	Dla	głębszego	zrozumienia	tajemnicy	Boga,	a	zarazem	zagadki	życia	
człowieka,	nie	wystarczy	samo	spotkanie	z	Ukrzyżowanym.	Wiemy	dobrze	‑	choćby	z	
relacji	św.	Mateusza	‑	że	ci,	którzy	przechodzili	obok	Jezusa	wiszącego	na	krzyżu,	prze‑
klinali	Go	mówiąc:	“Ty,	który	burzysz	przybytek	i	w	trzech	dniach	go	odbudowujesz,	
wybaw	sam	siebie,	jeśli	jesteś	Synem	Bożym,	zejdź	z	krzyża”	i	“Zaufał	Bogu:	niechże	
Go	teraz	wybawi,	jeśli	Go	miłuje”	(Mt	27,40.43).	Spotkanie	z	Ukrzyżowanym	domaga	
się	 aktu	wiary	w	miłość	 potężniejszą	 od	 śmierci	 i	 “rozsadzającą	 grób”.	 “Dlatego	 też	
zmartwychwstanie	Jezusa	nie	może	być	ukazywane	tylko	jako	pobożne	życzenie	uczniów	
Chrystusa	czy	owoc	ich	sfrustrowanej	wyobraźni.	To	jest	fakt	historyczny	i	wydarzenie	
zbawcze.	Dobitnym	 tego	dowodem	 jest	postawa	arcykapłanów	 i	 faryzeuszów,	którzy	
zebrali	się	u	Piłata	i	mówili:	“Panie,	przypomnieliśmy	sobie,	że	ów	oszust	powiedział	
jeszcze	za	życia:	Po	trzech	dniach	powstanę.	Każ	więc	zabezpieczyć	grób	aż	do	trzeciego	
dnia,	żeby	przypadkiem	nie	przyszli	Jego	uczniowie,	nie	wykradli	Go	i	nie	powiedzieli	
ludowi:	Powstał	z	martwych.	I	będzie	ostatnie	oszustwo	gorsze	niż	pierwsze”.	Oni	poszli	
i	zabezpieczyli	grób,	opieczętowując	kamień	i	stawiając	straż”.	
	 Zmartwychwstanie	Jezusa	Chrystusa	nie	tylko	warunkuje	sens	życia	tych,	którzy	
w	Niego	wierzą,	ale	również	obraz	samego	Boga,	którego	On	objawia.	Pomylić	się	co	
do	prawdy	o	Ukrzyżowanym	Jezusie,	który	jest	Zmartwychwstałym	Mesjaszem,	oznac‑
za	pomylić	się	co	do	samego	Boga.	Od	owego	poranka	“pierwszego	dnia	po	szabacie”	
Bóg	jest	Bogiem	Zmartwychwstania,	“Tym,	który	ożywia	umarłych	i	to,	co	nie	istnieje,	
powołuje	do	życia”	 (Rz	4,17),	 “Tym,	który	wskrzesił	 Jezusa	z	martwych”	 (Rz	8,11).	
Klasycznym	tekstem	orędzia	wielkanocnego	są	słowa	św.	Pawła,	zapisane	w	Pierwszym	
Liście	do	Koryntian:	“Jeśli	Chrystus	nie	zmartwychwstał,	daremne	jest	nasze	nauczanie,	
próżna	jest	także	nasza	wiara.	Okazuje	się	bowiem,	żeśmy	byli	fałszywymi	świadkami	
Boga,	 skoro	umarli	 nie	 zmartwychwstają,	 przeciwko	Bogu	 świadczyliśmy,	 że	 z	mar‑
twych	wskrzesił	Chrystusa”	(15,14‑15).	Od	wydarzenia	pustego	grobu	Chrystusa,	który	
“rozsadzony	został	miłością	Boga”,	pojawiła	się	nowa	optyka	patrzenia,	myślenia	i	wi‑
ary	chrześcijańskiej.	Opiera	się	ona	zawsze	na	centralnej	tezie,	że	w	Zmartwychwstaniu	
Jezusa	Chrystusa	spotykają	się	w	nieprzenikniony	sposób	‑	“czas	i	wieczność,	śmierć	i	
nieśmiertelność,	świat	obecny	i	świat	przyszły,	człowiek	z	Bogiem.	Zmartwychwstanie	
‑	będące	świadectwem	miłości	Boga	Ojca	ku	Synowi	w	Duchu	Świętym	‑	jest	niejako	
w	prostej	linii	spełnieniem	się	Wcielenia	Syna	Bożego	w	Jezusa”.	Te	dwa	wydarzenia	
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zbawcze	w	sposób	niepowtarzalny	objawiają	nam	bliskość	i	miłość	Boga,	który	wybrał	
nas	i	umiłował	w	swoim	Synu,	a	którego	nam	dał	jako	“pierworodnego	wszelkiego	st‑
worzenia”,	jak	również	jako	“pierworodnego	spośród	tych,	którzy	umarli”	(Kol	1,18;	1	
Kor	15,20).	Ta	miłość	promieniuje	na	każdego	człowieka	i	cały	świat	doczesny.	Jest	nie	
tylko	cudownym	działaniem	Boga,	ale	czymś	“nieskończenie	więcej	niż	cudem”	‑	sięga‑
jąc	w	nieskończoność	życia	i	miłości	Trójjedynego	Boga:	Ojca	i	Syna,	i	Ducha	Świętego.	
To	On	Sam	‑	przez	Krzyż	i	Zmartwychwstanie	Syna	‑	wzywa	nas	dzisiaj	razem	i	każdego	
z	osobna	do	współuczestnictwa	w	tym	życiu	i	miłości.

ks. Wacw Depo; SiL-2006

Nie poddać się złudzeniu

	 Fasada	 	Bazyliki	 św.	 Jana	 na	Lateranie,	 czyli	Katedry	Papieża,	 a	 przez	 to	 na‑
jważniej‑szego	i	najczcigodniejszego	kościoła	na	świecie,	zwieńczona	jest	ogromną	fig‑
urą	Chrystusa	Zmartwych	wstałego.	Zbawiciel	w	lewej	ręce	trzyma	krzyż,	a	prawą	unosi	
w	geście	błogosławieństwa.	Dopiero	poniżej	Jego	stóp	widzimy	figury	Świętych:	Jana	
Chrzciciela	i	Jana	Apostoła	oraz	najważniejszych	Doktorów	Kościoła.	Gdy	patrzymy	na	
figurę	Jezusa	z	perspektywy	ziemi,	wydaje	się	ona	niewiele	większa	od	zwykłej	ludz‑
kiej	postaci.	W	rzeczywistości	mierzy	siedem	metrów,	czyli	czterokrotnie	przewyższa	
przeciętny	 wzrost	 dorosłego	 człowieka.	 Im	 bardziej	 oddalamy	 się	 od	 Bazyliki,	 tym	
bardziej	złudzenie	“małości”	przybiera	na	sile.	Prawa	perspektywy	i	ludzkiego	wzroku	
są	nieubłagane!
	 Czym	 jest	Zmartwychwstanie	Chrystusa?	Jest	najważniejszą	prawdą	 i	gwaran‑
tem	naszej	wiary.	Jest	jedynym	i	niepowtarzalnym	wydarzeniem	w	dziejach	ludzkości	i	
wszechświata.	Jest	fundamentem	życia	sakramentalnego	Kościoła.	Jest	moim	oso	bistym	
źródłem	nadziei,	że	także	ja	zmartwychwstanę.	Jest	tym,	co	św.	Paweł	ujął	w	krótkim	
zdaniu:	“Jeżeli Chrystus nie zmartwych wstał, daremna jest wasza wiara”	(1	Kor	15,17).
	 Nie	 dziwi	 więc	 fakt,	 iż	 od	 samego	 początku	 przeciwnicy	 Chrystusa	 i	 Jego	
Ewangelii	starali	się	ukazać	zmartwychwstanie	jako	jedno	wielkie	złudzenie	tych,	którzy,	
straciwszy	swojego	Mistrza	w	sposób	fizyczny,	za	wszelką	cenę	chcieli	ocalić	od	śmierci	
jego	duchowy	wizerunek.	Tymczasem	Ewangeliści	opisując	pusty	grób,	zwracają	uwagę	
na	najdrobniejsze	 szczegóły,	 aby	 stać	 się	wiarygodnymi	 świadkami	 rzeczywistości,	 a	
nie	idei,	za	którą	później	gotowi	będą	cierpieć	i	oddać	życie.	Umrzeć	bowiem	za	wiarę	
w	zmartwychwstanie	znaczy	więcej	niż	żyć	będąc	przekonanym,	iż	Ktoś	kiedyś	zmar‑
twychwstał.	 Nie	 tylko	 współcześni	Apostołom	 kontestowali	 fakt	 zmartwychwstania.	
Czynią	to	i	będą	nadal	czynić	całe	zastępy	tzw.	racjonalistów,	którzy	uwierzą	w	mgnieniu	
oka	w	umierające	i	rodzące	się	na	powrót	galaktyki,	nie	wierząc	w	nieśmiertelność	człow‑
ieka,	której	źródłem	jest	Zmartwychwstanie	Jezusa.	Nie	oni	jednak	stanowią	prawdziwe	
niebezpieczeństwo.	Niebezpieczeństwo	tkwi	w	czymś	innym.	Tkwi	w	nas	samych,	kiedy	
zaczynamy	postrzegać	zmartwychwstanie	jako	coś	bardzo	odległego.	To	historyczne,	bo	
dokonało	się	dwa	tysiące	lat	temu	i	to	personal	ne,	eschatologiczne,	bo	nikt	nie	wie,	kiedy	
nastąpi.	W	ten	sposób	ranga	prawdy	o	zmartwychwstaniu	ulega	ciągłemu	pomniejszaniu	
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i	w	pewnym	momencie	staje	się	czymś	mało	istotnym,	nie	dostrze	galnym	w	życiu,	choć	
ciągle	nadal	świętowanym.
	 Tymczasem	zmartwychwstanie,	i	to	historyczne,	i	to	eschatolo	giczne,	jest	rzeczy‑
wistością	jak	najbardziej	aktualną.	Pierwsze	dokonuje	się	w	sposób	mistyczny	podczas	
Eucharystii.	Każda	Msza	święta	jest	naszym	wejściem	do	pustego	grobu	i	równocześnie	
spotkaniem	z	Tym,	który	dał	się	poznać	uczniom	przy	łamaniu	chleba.	Jeśli	uważasz,	że	
wystarczy	raz	w	roku	przyjść	na	Wielka	noc	do	kościoła	na	Mszę	św.,	to	znak,	że	jeszcze	
jesteś	w	drodze	do	grobu	Jezusa,	że	jeszcze	Go	nie	poznałeś	przy	łamaniu	chleba,	że	
jeszcze	po	prostu	nie	uwierzyłeś.
	 Równie	aktualne	jest	zmartwychwstanie	eschatologiczne,	które	dokona	się	na	koń‑
cu	czasów.	To	zmartwychwstanie	musi	zostać	przygotowane	i	niejako	przeżyte	już	teraz.	
O	tym	właśnie	mówi	św.	Paweł	Apostoł	w	dzisiejszym	drugim	czytaniu.	“Jeśliście razem 
z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrys-
tus”	(Kol	3,1).	Sakramentalnym	znakiem	tego	zmartwychwstania	jest	przyjęty	przez	nas	
chrzest	i	każdorazowy	sakrament	pokuty.	Złudzeniem	jest	wiara	w	zmartwychwstanie	
ciała	w	Dniu	Ostatecznym,	jeśli	nie	towarzyszy	jej	ciągła	potrzeba	odnowy,	odrodzenia	
duchowego	w	ciągu	całego	naszego	ziemskiego	życia.	Nie	bez	powodu	św.	Piotr	Apostoł	
kończy	swój	wywód	o	Zmartwychwstaniu	Jezusa	słowami:	“kto w Niego wierzy, w Jego 
imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”	(Dz	10,43).	Kościół	zaś	modli	się	dzisiaj:	“Boże,	
spraw,	abyśmy	obchodząc	uroczystość	Zmartwychwstania	Pańskiego,	zostali	odnowieni	
przez	Ducha	Świętego	i	mogli	zmartwychwstać	do	nowego	życia”	(Kolekta).
	 Jasne	i	wyraziste	spojrzenie	na	prawdę	o	zmartwychwstaniu	jest	konieczne	nie	
tylko	dla	nas	osobiście,	ale	 również	dla	 tych,	którzy	przyjdą	po	nas	 i	 zechcą	znaleźć	
świadków	 zmartwych	wstania	 bardziej	 im	współczesnych	 niż	 ewangeliczne	 niewiasty	
czy	męczennicy	pierwszych	wieków.	Czy	nasza	cywilizacja	naznaczona	masowym	zabi‑
janiem	nienarodzonych	dzieci,	terroryzmem,	eutanazją,	ludobójstwem,	wyścigiem	zbro‑
jeń,	głodową	śmiercią	milionów	ludzkich	istnień	będzie	mogła	zaświadczyć	o	istniejącej	
jeszcze	wierze	w	Zmartwychwstanie?	Czy	można	wierzyć	w	zmartwychwstanie	tworząc	
coraz	bardziej	cywilizację	śmierci?	Jeśli	ktoś	ma	takie	złudzenie,	to	znaczy,	iż	stracił	już	
z	oczu	duszy	postać	Zmartwychwstałego	Zbawiciela.
	 Nie	 można	 jednak	 zakończyć	 pesymistycznie	 wielkanocnej	 refleksji.	 Wszak:	
“zmartwychwstał	już	Chrystus,	Pan	mój	i	nadzieja”	(Sekwencja).	Zmartwychwstał,	po‑
nieważ	mnie	kocha.	Nie	zmartwychwstał	dla	siebie,	bo	jako	Bóg	nigdy	nie	umarł.	Zmar‑
twychwstał	dla	mnie,	bym	nigdy	nie	umarł	jako	człowiek.	Jeśli	naprawdę	w	to	uwierzę	i	
życiem	potwierdzę	moją	wiarę,	mogę	być	pewny,	że	i	dla	mnie	w	dzień	zmartwychwsta‑
nia	wszystkie	dzwony	kościołów	i	wszystkie	polne	dzwonki	zagrają	najpiękniejsze	na	
świecie:	Alleluja.

SiL - 2000
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Spotkanie ze Zmartwychwstałym

	 1.	Zmartwychwstał!	Żyje!	Tak	głoszą	uroczyste	rezurekcyjne	dzwony.	Można	ucie‑ 
kać	daleko,	aby	nie	słyszeć	dzwoniącego	“Alleluja”,	ale	wszędzie	dogoni	nas	prawda,	
że	Chrystusa	nie	można	zabić,	nie	można	przywalić	w	grobie,	choćby	i	największym	
głazem,	nie	można	się	Go	pozbyć...	Można	nająć	kłamliwych	ludzi,	aby	głosili,	że	Jezusa	
wykradli	uczniowie,	że	go	nie	ma,	nie	żyje...	Można	Jego	Imię	wymazać	z	podręczników,	
wyrzucić	Jego	symbole	i	wizerunki...	Można	“wydarzenie	Jezusa”	sprowadzić	do	mitu,	
zmyślonej	historii.	Można	prasę,	radio,	telewizję	zaprogramować	na	propagowanie	kultu‑
ry	świeckiej,	bez	Boga,	bez	Jego	Prawa...	Tak,	wszystko	można,	ale	te	działania	ostatecz‑ 
nie	okażą	się	bezskuteczne,	jak	straż	i	kamień	przy	grobie.	Boga	nie	można	wykreślić	z	
dziejów	człowieka,	bo	On	jest	naszym	Stwórcą	i	Zbawicielem.	Tylko	Bóg	jest	wieczny.	
Ten	sam	“wczoraj”	i	“dziś”,	“początek”	i	“koniec”.
	 2.	Niedzielny	poranek	ogłosił	całemu	światu,	że	Jezus	żyje.	Sprawdziły	się	zapow‑
iedzi	Jezusa,	że	trzeciego	dnia	zmartwychwstanie.	Poranek	wielkanocny	przynosi	radosne	
orędzie	o	życiu	i	nadziei,	jest	głoszeniem	Dobrej	Nowiny,	że:	“życie	jest	mocniejsze	niż	
śmierć,	prawda	potężniejsza	niż	 fałsz,	dobro	większe	niż	zło,	miłość	potężniejsza	niż	
nienawiść,	sprawiedliwość	skuteczniejsza	niż	przemoc”.
	 Chrystus	żyje,	i	tak	jak	przed	ukrzyżowaniem,	tak	i	teraz	wychodzi	na	spotkanie	
z	człowiekiem	biednym	 i	płaczącym,	 smutnym	 i	 załamanym,	zastraszonym	 i	wątpią‑
cym,	 człowiekiem	 pogrążonym	 w	 jakiejś	 beznadziei.	Wystarczyło	 jedno	 słowo,	 aby	
obeschły	łzy	i	ustał	płacz.	Wystarczyło		‑	“Pokój	wam”	‑	aby	zamiast	bojaźni	w	serca	
uczniów	wstąpiła	 odwaga	 i	 radość.	 Spotkanie	 ze	 Zmartwychwstałym	 zmieniło	 życie	
Apostołów:	znikła	bojaźń	‑	uciekli	przecież	w	Wielki	Piątek,	rozproszyli	się;	zniknął	lęk	
o	siebie	‑	Piotr,	który	przestraszył	się	kobiety,	teraz	odważnie	występuje,	głosząc:	“Tego	
Męża...	przybiliście	rękami	bezbożnych	do	krzyża	i	zabiliście.	Lecz	Bóg	Go	wskrzesił,	
zerwawszy	więzy	śmierci”.
	 Jak	 to	się	stało,	że	ci,	którzy	nie	umieli	zaświadczyć	o	Nim	kiedy	 jeszcze	żył,	
głoszą	Jego	panowanie	i	bóstwo	po	śmierci?	Jeżeli	nie	zmartwychwstał,	czy	mogli	świ‑
adczyć	o	umarłym	śmiałym	słowem,	zdecydowanym	stylem	życia	i	wreszcie	męczeńst‑
wem?	Wszyscy	 oni	 widzieli	 Zmartwychwstałego	 i	 uwierzyli,	 że	 Jezus	 Chrystus	 jest	
rzeczywiście	Synem	Bożym	i	ich	Mistrzem.	Uwierzyli	we	wspaniałą	perspektywę,	że	
On	również	i	ich	kiedyś	wskrzesi,	aby	na	własne	oczy	zobaczyli	końcowy	triumf	miłości	
Bożej	w	wieczności.	Wszyscy	widzieli	Zmartwychwstałego	‑	Maria	Magdalena,	Szymon	
Piotr	i	pozostali	Apostołowie...	Widzieli	go,	Zmartwychwstałego,	i	odtąd	głównym	za‑
daniem	i	celem	ich	życia	stało	się	odtąd	głównym	zadaniem	i	celem	ich	życia	stało	się	
dawanie	świadectwa	o	Jego	nauce,	o	Jego	czynach,	o	Jego	Bóstwie.	Kto	spotkał	Zmart‑
wychwstałego,	staje	się	Jego	świadkiem,	świadkiem	zwycięstwa	życia	nad	śmiercią.
	 3.	 Przed	 nami	 stoi	 tylko	 jedna	możliwość:	 oddać	 swoje	 życie	 na	 świadectwo	
Zmartwychwstałemu,	jak	uczynili	to	Apostołowie,	bowiem	inna	droga	prowadzi	tylko	
do	przekreślenia	własnego	życia.	Zmartwychwstanie	zobowiązuje!
	 Być	może	chcielibyśmy,	aby	zmartwychwstanie	Pana	Jezusa	dokonało	się	bardziej	
po	ludzku	‑	żeby	przekonało	niewierzących,	a	trochę	i	nas.	Żałujemy,	że	Pan	Jezus	nie	
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zniszczył	wrogów	 i	prześladowców.	 Jeżeli	 tak	myślimy,	 to	nie	 rozumiemy,	że	zmart‑
wychwstanie	nie	jest	pognębieniem	kogokolwiek,	ale	szansą	wiary	i	życia,	i	to	pełnego	
i	prawdziwego	życia.
	 Trudno	 nam	nieraz	 uwierzyć	w	 zmartwychwstanie,	 bo	 trudno	 nam	uwierzyć	 ‑	
patrząc	na	to,	co	nas	otacza	‑	że	może	i	musi	zwyciężyć	sprawiedliwość,	że	musi	zwy‑
ciężyć	miłość	i	to	w	nas	i	wokół	nas.	Tylko	nie	zapominajmy,	że	sprawiedliwość	i	miłość	
zwyciężają	przez	krzyż!
	 Dla	naszych	rodaków	w	XIX	w.	zmartwychwstanie	Chrystusa	było	źródłem	na‑
dziei	na	odzyskanie	wolności	i	niepodległości.	Nasi	ojcowie	byli	głęboko	przekonani,	
że	jak	Chrystus	zmartwychwstał	z	grobu,	tak	też	i	Polska	zmartwychwstanie	z	grobu,	w	
którym	pogrzebały	ją	wrogie	siły	bezwzględnych	sąsiadów.
	 Wrogowie	już	ukrzyżowali,	już	pogrzebali	naszą	ojczyznę,	już	położyli	pieczęcie	
na	jej	grobie,	ale	ona	nie	zginęła.	Zmartwychwstała	i	żyje.	Jako	ludzie	wiary,	wierzymy	i	
dajemy	temu	świadectwo,	że	zawsze	w	ostateczności	dobro	zwycięży	nad	złem,	prawda	
pokona	kłamstwa,	a	sprawiedliwość	zatriumfuje	nad	przemocą.
	 Nie	ma	zmartwychwstania	bez	Wielkiego	Piątku,	nie	ma	chwały	bez	trudu	i	cier‑
pienia.	Zatem,	ci	wszyscy,	dla	których	każdy	dzień	jest	Wielkim	Piątkiem,	dla	których	
obecne	dni	są	bardziej	czasem	powolnego	konania	niż	życia,	niech	ożywią	swoje	nadzie‑
je,	gdyż	Chrystus	zmartwychwstał!
	 Wbrew	wszelkim	rachubom	i	obliczeniom,	wbrew	pozorom	i	kłamstwom	‑	ufa‑
jmy!	Ufajmy,	że	Pan	da	siłę	ludowi	swojemu,	że	Pan	da	swojemu	ludowi	błogosławieńst‑
wo	pokoju.	Ufajmy,	nadejdzie	“wesoły	dzień,	którego	każdy	z	nas	żąda”.

Słowo i Liturgia - 1996
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Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

   “Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szu kajcie tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiada jąc po prawicy Boga “ (Kol 3, I )

	 Franciszek	 Wolter	 (	 1694‑1778),	 filozof	 niechętny	 chrześcijaństwu,	 na	 pyta‑
nie	‑	“czym	jest	Zmartwychwsta	nie?”	‑	udzielił	odpowiedzi,	której	nikt	się	po	nim	nie	
spodziewał.	 ‑	 Jak	 to	możliwe	mistrzu,	 ‑	 zagadnęła	go	 znajoma	dama	 ‑	 że	 są	 ludzie,	
którzy	wierzą	w	Zmartwychwstanie?	Być	może	zdenerwowany	faktem,	że	dama	cze‑
kała	na	skwapliwe	potwierdzenie	swojego	sądu	o	rzekomej	głu	pocie	chrześcijan,	Wolter	
odpowiedział:	‑	Madame,	Zmar	twychwstanie	jest	najprostszą	sprawą	na	świecie.	Ten,	
który	stworzył	człowieka,	może	go	również	po	raz	drugi	powołać	do	życia.
	 Podobne	słowa	można	by	było	powiedzieć	o	Zmar	twychwstaniu	Chrystusa.	Zmar‑
twychwstanie	Chrystusa	jest	najprostszą	sprawą	na	świecie.	Śmierć	nie	mogła	zatrzymać	
na	zawsze	w	grobie	tego,	który	jest	źródłem	i	początkiem	wszelkiego	życia,	Chrystusa,	
Syna	Bożego.	Dlatego	Chry	stus	Zmartwychwstał!
	 Jego	 Zmartwychwstanie	 potwierdza	 wiele	 faktów,	 ta	kich	 jak:	 pusty	 grób,	
wielokrotne	ukazywanie	się	Jezusa	apostołom	po	Zmartwychwstaniu,	a	przede	wszyst‑
kim	cudowna	przemiana,	jakiej	doznali	apostołowie	z	chwilą	Jego	Zmartwychwstania.	
Szczególnie	nad	tym	trzecim	faktem,	cudowną	przemianą	apostołów,	warto	się	dłużej	
zatrzymać.
	 Tragiczne	wydarzenia	Wielkiego	Czwartku	i	Piątku,	zdrada	Judasza,	zaparcie	się	
Piotra,	niesprawiedliwy	pro	ces,	wreszcie	straszliwa	męka	i	śmierć	Chrystusa	na	krzyżu,	
zdruzgotały	 i	przybiły	duchowo	apostołów.	Zaufali	Chrystusowi.	W	Nim	złożyli	całą	
swoją	nadzieję.	Dla	Niego	poświęcili	wszystko:	swoje	domy,	rodziny,	prace.	A	tu	naraz	
spotkał	ich	taki	zawód.	Wszystko	stracone.	Prysła	nadzieja	lepszej	przyszłości	i	szczęścia.	
Czuli	się	załamani	i	stracili	ochotę	do	dalszego	życia.
	 I	w	takim	oto	momencie	otrzymują	wiadomość,	że	nie	tylko	grób	jest	pusty,	ale	że	
Chrystus	zmartwychwstał	i	żyje,	ponieważ	ukazał	się	niewiastom,	które	poszły	odwiedzić	
grób	(Mt	28,9‑10),	ukazał	się	uczniom	zdąża	jącym	do	Emaus	(Łk	24,13‑33),	ukazał	się	
wiele	razy,	wielu	ludziom	po	swoim	Zmartwychwstaniu	(1	Kor	15,3‑8)
	 To	co	po	ludzku	rzecz	biorąc	wydawało	się	być	niemożliwe,	stało	się	możliwe.	W	
pewnym	momencie	ci	załamani	i	przybici	duchowo	ludzie	doznali	cudownej	przemiany.	
Razem	z	Chrystusem	duchowo	zmartwych	wstali.	Eksplodowali	szczęściem	i	radością.	
Wyszli	na	ulice,	aby	opowiadać	wszystkim	radosną	nowinę,	że	Chry	stus	zmartwychwstał	
i	żyje.	Tak	bardzo	w	to	wierzyli	i	tak	bardzo	byli	o	tym	przekonani,	że	niczego	się	już	nie	
obawiali.	Od	tej	pory	gotowi	byli	cierpieć	największe	prześladowania,	niż	zaprzeczyć	
temu,	 że	Chrystus	 zmar	twychwstał.	 Śmiało	można	 powiedzieć,	 że	 nauczanie	 i	 świa‑
dectwo	tych	ludzi	zmieniło	bieg	historii.
	 Czyste	logiczne	myślenie	podpowiada	nam,	że	nie	ma	innego	rozsądnego	wytłu‑
maczenia	tej	nadzwyczajnej	du	chowej	przemiany	apostołów	poza	tym,	że	musieli	oni	
naprawdę	widzieć	Chrystusa	Zmartwychwstałego	 i	żywe	go.	Gdyby	bowiem	ci	prości	
ludzie	umówili	się,	aby	kłamać	o	Chrystusie	Zmartwychwstałym,	to	prędzej	czy	później	
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ich	kłamstwo	wyszłoby	na	jaw	w	konfrontacji	z	tą	rzeczywistością,	jaka	ich	w	przyszłości	
czekała:	prześladowaniami	i	śmiercią.	Jak	poucza	nas	historia,	wielu	ludzi	umarło	po	to,	
aby	dać	świadectwo	prawdzie.	Nikt	natomiast	nie	umiera	za	kłamstwo.
	 Godne	 zastanowienia	 jest	 także	 to,	 że	 ich	 świadectwo	 o	 Zmartwychwstaniu	
Chrystusa	nie	podlegało	z	upływem	czasu	najmniejszemu	wahaniu.	Przeciwnie,	stawało	
się	coraz	mocniejsze.	Stawało	się	tak	mocne	i	potężne,	że	wiara	w	Zmartwychwstanie	
pozwalała	apostołom	i	ich	następcom	dokonywać	cudów.
	 Cuda	te	trwają	po	dziś	dzień!	Jak	bowiem	użył	Chrystus	swojej	mocy,	aby	poprzez	
Zmartwychwstanie	odnowić	ducha	apostołów,	tak	również	pragnie	Pan	Jezus	odnowić	
dziś	naszego	ducha.	Pragnie,	abyśmy	Mu	zawierzyli	i	prze	stali	się	lękać,	abyśmy	tak	jak	
apostołowie,	z	biednych	bojaźliwych	ludzi,	stali	się	tytanami	ducha.	Dlatego	mówi	dziś	
do	nas:	nie	bójcie	się!	Nie	bójcie	się	ludzi,	którzy	zabijają	ciało,	nie	bójcie	się	chorób,	
cierpienia,	nowot	worów...!	Nie	ma	bowiem	takiej	bolesnej	sytuacji,	z	której	przy	mojej	
pomocy	nie	moglibyście	się	podźwignąć!
	 Bracia	 i	siostry!	Radujmy	się	dziś	z	całego	serca!	Tak	 jak	apostołowie	głośmy	
całemu	 światu,	 że	 Chrystus	 zmartwychwstał!	 Głośmy,	 że	 miłość	 jest	 mocniejsza	 od	
nienawiści,	dobro	od	zła,	światłość	od	ciemności,	życie	od	śmierci!	Głośmy,	że	tak	jak	
Chrystus	zmartwychwstał	i	my	zmartwychwstaniemy!	Chrystus	zmartwychwstał!	Alle‑
luja!	Zakończmy	nasze	rozważania	słowami	XIV‑wiecznej	pieśni:
  Chrystus	zmartwychwstan	jest,
	 	 Nam	za	przykład	dan	jest,
	 	 Iż	mamy	zmartwychpowstawać,
	 	 Z	Panem	Bogiem	królować.	Alleluja!
	 	 	 Bądźmy	więc	weseli,
	 	 	 Jak	w	niebie	Anieli,
	 	 	 Czegośmy	pożądali,
	 	 	 Tegośmy	doczekali.		 Alleluja!

ks. M. Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2003
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Wiarygodność świadka

	 Wielkanoc	 ‑	Święto	 świąt	 chrześcijańskich;	 centralne	wydarzenie	 całej	historii	
zbawienia.	Radosny	okrzyk	“Alleluja”!	staje	się	symbolem	życia,	przenika	mroki	ciem‑
ności	 ludzkich.	Jezus	Chrystus	 ‑	Syn	Boży	 i	Syn	Człowie	czy	‑	zmartwychwstał.	Bóg	
naprawdę	jest	miłością	‑	jest	życiem.	Zmartwychwstanie	kładzie	fundament	pod	odno‑ 
wiony	świat.	Św.	Pa	weł	Apostoł	mówi:	“gdyby	Chrystus	nie	zmartwychwstał,	daremne	
jest	przepowiadanie	nasze,	daremna	jest	wiara	nasza”	(1	Kor	15,	14).	Chrze	ścijaństwo	jest	
afirmacją	życia.	Wierzyć	‑	to	znaczy	głosić,	że	życie	jest	silniejsze	niż	śmierć,	a	miłość	
większa	niż	nienawiść.
	 Świadkami	tej	prawdy	i	jej	głosicielami	stali	się	Apostołowie.	Pełni	wdzięczności	
wobec	Boga,	który	wskrzesił	z	martwych	Jezusa	Chrystusa,	głosili	światu	wielkanocną	
wiarę	i	wielkanocną	radość.
	 W	wierze	wielkanocnej	chodzi	w	istocie	o	to:	czy	Bóg	jest,	czy	też	Boga	nie	ma.	
Nie	chodzi	tylko	o	jakiś	cud	sprzed	dwu	tysięcy	lat.	Prawda	o	Zmartwychwstaniu	jest	
ostateczną	wiarą	w	to,	że	Bóg	na	prawdę	jest	i	działa	w	ludzkiej	historii.	Zmartwychwsta‑ 
nie	jest	spraw	dzianem	i	kryterium	prawdziwości	wiary	w	Boga,	który	jest	Panem	życia	
i	śmierci.
	 Ojciec	św.	Jan	Paweł	II	w	Wielkanoc	1980	roku	wołał:	“Wy	wszy	scy,	którzy	głosi‑
cie	“śmierć	Boga”,	którzy	szukacie	śmierci	Boga	w	ludzkim	świecie,	wstrzymajcie	się	i	
pomyślcie,	czy	“śmierć	Boga”	nie	niesie	w	sobie	nieuchronnej	“śmierci	człowieka?!”
	 We	współczesnym	widzeniu	świata	przyjmuje	się	założenie,	że	ist	nieje	tylko	to,	
co	da	się	wyliczyć	i	zdefiniować.	Rzeczywistość	okazuje	się	bogatsza.	Wiele	elementów	
współczesnych	nie	da	się	obliczyć	i	zde	finiować,	a	istnieją.	Metody	nauk	przyrodniczych	
mają	swoje	granice.	Nauki	przyrodnicze	stają	również	przed	pytaniami,	na	które	nie	po‑
trafią	dać	odpowiedzi.
	 U	podłoża	naszej	wiary	leży	fakt:	Jezus	Chrystus	Zmartwychwstał.	Fakt	ten	zmie‑
nia	świat,	jak	zmienił	dwunastu	niezdecydowanych,	wąt	piących	mężów.	Tym	faktem	żyje	
dzisiaj	Kościół	i	ten	fakt	zmienia	również	perspektywę	naszego	życia	‑	nadaje	życiu	sens.
	 W	ten	wielkanocny	poranek;	słowo	o	życiu	wiecznym	wypowiada	Kościół	głośno	
i	zdecydowanie.	Dopiero	w	świetle	Zmartwychwstania	Chrystusa	człowiek	jest	wielki	i	
można	w	sposób	odpowiedzialny	mó	wić	o	godności	człowieka.
	 Ta	wielkanocna	wiara	uwalnia	od	trwogi,	której	na	imię:	przy	szłość	i	śmierć,	a	
staje	się	źródłem	radości	życia.	Chrystus	Zmartwy	chwstał	pozostawiając	pusty	grób	i	
odsunięty	od	grobu	kamień.	Tak	bardzo	zależało	wrogom	Jezusa	na	tym,	aby	“sprawa	
Jezusa”	raz	na	zawsze	była	skończona.	Ten	kamień	miał	być	kamieniem	zapomnienia,	a	
pieczęć	władzy	rzymskiej	stać	się	miała	ostrzeżeniem	dla	wszystkich,	którzy	życie	swoje	
zechcą	budować	na	Jezusie	Chrystusie.
	 W	poranek	wielkanocny	odsunięty	został	kamień	śmierci	i	zerwana	została	pieczęć	
władzy	namiestnika	rzymskiego.	Zmartwychwstały	Syn	Boży	i	Syn	Człowieczy	‑	Jezus	
Chrystus	stał	się	kamieniem	węgiel	nym	nowej,	odrodzonej	ludzkości	i	nowego,	odrod‑
zonego	świata.	Ta	pewność	nadziei	wypływająca	ze	Zmartwychwstania	Chrystusa	jest	
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źródłem	najgłębszej	radości	człowieka	wierzącego.	Należy	się	radować,	kiedy	doświad‑
czalnie	możemy	się	przekonać	o	tym,	że	śmierć	‑	wróg	człowieka	‑	została	pokonana,	
że	miłość	Boga	do	człowieka	miażdży	każdą	nienawiść,	a	sprawiedliwość	ostatecznie	
zwycięża	niesprawie	dliwość.
	 W	dniu	dzisiejszym	Kościół	publicznie	i	w	sposób	uroczysty	głosi	tę	radość	“no‑
wego	życia”,	która	jest	zapowiedzią	,nowego	człowieka”	oraz	“nowej	ziemi	i	nowego	
nieba”.	Wspólnie	z	Apostołami	i	Marią	Magdaleną	zaprasza	nas	do	wyjścia	na	spotkanie	
Zmartwychwstałego	Pana.	Rozpoznać	Zmartwychwstałego	Pana	to	wyjść	z	kręgu	własnej	
egzystencji,	egoizmu,	schematów	myślenia	i	struktur	dotychczasowego	życia.
	 Radość	wielkanocna	jest	radością	spotkania	ze	Zmartwychwstałym	Panem.	Tak	
jak	kiedyś	Apostołowie	mogli	dotknąć	Zmartwychwstałego,	tak	dzisiaj	w	Kościele	i	przez	
Kościół	 ‑	możemy	dotknąć	 Jezusa	Zmart	wychwstałego.	 “Dotknąć”	 to	 nie	 zapomnieć	
Jego	ran,	nie	zapomnieć	krzyża,	który	poprzedził	Zmartwychwstanie.	,Dotknąć”	‑	znaczy	
uwielbić,	poznać	Miłość	Boga	i	okazać	szacunek	i	cześć.
	 Świętujemy	Wielkanoc	‑	w	kościołach,	w	rodzinach.	Nasuwa	się	pytanie,	czy	jes‑
teśmy	‑	podobnie	jak	Apostołowie	‑	ludźmi	Wielka	nocy”.	Za	mało	na	naszych	twarzach	
radości,	za	odległa	nasza	co	dzienność	od	Ewangelii.
	 Wielkanoc	to	nie	rodzaj	gry	liturgicznej”,	 lecz	przełożenie	Tajem	nicy	wiary	na	
konkret	życia	zastosowanie	jednorazowego	faktu	do	tego	co	trwa	stale	w	ludzkim	by‑
towaniu.
	 Być	człowiekiem	Wielkanocy	 ‑	 to	 stać	 się	zwiastunem	wiary,	z	której	wyrasta	
pewność,	że	Bóg	jest;	to	wnosić	w	smutek	świata	radość	wizji	“nowego	człowieka”	i	
“nowego	świata”;	to	stać	się	jed	nym	z	budowniczych,	cywilizacji	miłości”.
	 Być	“człowiekiem	Wielkanocy”,	to	mieć	świadomość,	że	Jezus	Chrystus	,	który	
do	końca	nas	umiłował”	jest	obecny	w	Swoim	Kościele	i	że	Jego	miłość	zdolna	jest	ufor‑
mować	w	nas	świadków,	którzy	są	otwarci	na	wezwanie	Pana	wstępującego	z	martwych	
do	Ojca,	aby	przemienić	świat.

Bp Gerard Kusz; SiL-2003
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Niedziela Wielkanocna

	 “Wtedy	wszedł	do	wnętrza	także	i	ów	drugi	uczeń,	który	przybył	pierwszy	do	gro‑
bu.	Ujrzał	i	uwierzył”(J	20,8).	Tak	mówi	o	sobie	autor	tego	opowiadania	‑	św.	Jan	Apos‑
toł.	Przed	Apostołami	jednak	“wczesnym	rankiem,	gdy	jeszcze	było	ciemno”	przyszła	do	
grobu	Maria	Magdalena	i	znalazła	pusty	grób.	Wieść	o	tym	porusza	Apostołów.	Piotr	i	
Jan	biegną	do	grobu.	Znaleźli	całun	i	chustę,	ale	Pana	nie	znaleźli.	Grób	jest	pusty,	gdyż	
pogrzebany	powstał	z	mart	wych.	Takie	jest	ewangeliczne	orędzie	dnia	wielkanocnego.
	 Ponad	sto	lat	temu,	w	roku	1867,	najbardziej	wykształceni	spośród	angielskich	
ateistów	spotkali	się	w	Londynie	i	radzili	w	jaki	sposób	pokonać	chrześcijaństwo.	Uz‑
godnili,	że	każdy	z	nich	podejmie	się	naukowego	obalenia	jednego	z	artykułów	Składu	
Apostolskiego	i	w	ten	sposób	przyczyni	się	do	podkopania	fundamentu	chrześcijaństwa.	
Przewodniczący	tego	zgromadzenia,	Lord	Brighton,	podjął	się	obalenia	prawdy	o	zmar‑
twychwstaniu	Chrystusa.	Ustalono	na	ten	cel	trzy	lata	czasu.
	 3	maja	1870	roku	zebrali	się	ponownie,	by	omówić	rezultaty	swojej	pracy.	Lord	
Brighton	przemówił	jako	pierwszy:	“Moi	panowie!	Najgorętszym	pragnieniem	mojego	
życia	było	zawsze	służyć	prawdzie	i	tylko	prawdzie.	Dzisiaj	staję	przed	wami,	by	oddać	
cześć	prawdzie.	Moje	przemówienie	będzie	krótkie.	Trzy	lata	pracowałem	nad	tym,	by	
obalić	wiarę	w	zmartwychwstanie	Jezusa,	ale	zmartwychwstanie	mnie	pokonało.	Moje	
badania	przekonały	mnie,	że	od	otwartego	grobu	Jezusa	Chrystusa	w	Jerozolimie	droga	
prowadzi	prosto	do	Rzymu,	do	św.	Piotra.	Postanowiłem	zostać	katolikiem”.	Możemy	
sobie	wyob	razić	 z	 jakim	 zdumieniem	 słuchali	 ci	 ateiści	 swego	 dawnego	 przywód	cy.	
Jednak	każdy,	kto	poważnie	myśli	i	uczciwie	studiuje	relacje	Pisma	świętego,	musi	do‑
jść	do	jednego	wniosku:	“Bóg	wskrzesił	Go	trzeciego	dnia	i	pozwolił	Mu	ukazać	się”	
(Dz	10,40).	Przez	swoje	zmartwych	wstanie	Jezus	potwierdził	sam	siebie,	a	nam	wskazał	
drogę	do	życia.	Możemy	więc	iść	za	Nim	bez	lęku	i	wątpliwości.
	 Z	tej	właśnie	racji	Wielkanoc	stała	się	świętem	nad	świętami,	słońcem	wszystkich	
uroczystości,	fundamentem	i	ubezpieczeniem	naszej	wiary,	spełnieniem	ludzkich	nadziei,	
dopełnieniem	naszego	 zbawienia,	 całkowitym	zwycięstwem	życia	 nad	 śmiercią,	 świ‑
atła	nad	ciemnością	zła.	Syn	Boży	zmartwychwstał,	zwyciężył	śmierć	i	grób,	by	każdy	
człowiek,	który	oczekuje	nie	tylko	szczęśliwej	śmierci,	ale	i	dnia	swego	zwycięstwa	nad	
śmiercią,	dnia	swego	zmartwychwstania,	nie	zawiódł	się.	Od	chwili	zmartwychwstania	
Chrystusa	dzielimy	los	Syna	Bożego.
	 Św.	Grzegorz	z	Nazjanzu	napisał:	“Wczoraj	zostałem	z	Chrys	tusem	ukrzyżowany,	
a	dzisiaj	zostałem	z	Nim	uwielbiony.	Wczoraj	razem	z	Nim	umarłem,	dzisiaj	razem	z	Nim	
zostałem	ożywiony.	Wczoraj	zostałem	z	Nim	pogrzebany,	dzisiaj	razem	z	Nim	wracam	do	
życia”.	Na	krzyżu	w	Chrystusie	umarła	cała	ludzkość,	gdyż	On	umarł	zamiast	wszystkich.	
Tylko	ta	śmierć	mogła	wysłużyć	życie;	tylko	ta	Krew	mogła	obmyć	grzechy	ludzkości.	
W	dzień	Zmartwychwstania	w	zmartwychwstałym	Chrystusie	powstała	z	martwych	cała	
ludzkość.	Tylko	On	mógł	pokonać	śmierć	i	powrócić	do	życia,	i	w	ten	sposób	zapewnić	
życie	wszystkim	i	każdemu	z	osobna,	kto	Go	przyjmie	przez	wiarę	i	naśladuje	w	życiu.
	 Tę	 wielką,	 decydującą	 i	 zbawczą	 prawdę	 przypomina	 nam	 każdy	 nasz	 dzień.	
Wszystkie	nasze	uroczystości	są	tylko	przedłużeniem	i	poszerzeniem	uroczystości	wiel‑



34 WIELKA NIEDZIELA

kanocnej.	Każda	Msza	św.	 i	każda	niedziela	przypomina	 i	uobecnia	 tajemnicę	zmart‑
wychwstania	Chrys	tusa.	Mówi	o	tym	wyraźnie	aklamacja	po	przeistoczeniu:	“Głosimy	
śmierć	Twoją,	Panie	Jezu,	wyznajemy	Twoje	zmartwychwstanie	 i	ocze	kujemy	Twego	
przyjścia	w	chwale”.	W	 tajemnicy	Eucharystii	odnawia	 się	wobec	nas	czyn	zbawczy	
Chrystusa	Pana	‑	śmierć	i	zmartwych	wstanie	‑	a	zarazem	zostaje	nam	dana	obietnica	we‑
jścia	do	życia	wiecznego	z	Chrystusem,	który	przyjdzie.	W	tym	zawiera	się	sedno	naszej	
wiary:	dzieląc	śmierć	z	Chrystusem,	podzielimy	z	Nim	także	życie	i	zmartwychwstanie.	
Tę	prawdę	wyraża	cała	liturgia	wielkanoc	na,	jej	obrzędy,	czytania,	śpiewy	i	modlitwy.
	 “Kochać	 kogoś	 to	 znaczy	 mówić	 mu:	 Ty	 nie	 umrzesz”	 (Gabriel	 Marcel).	 To	
właśnie	mówi	 do	 nas	Chrystus	 Zmartwychwstały.	 Skoro	 tak	 nas	 umiłował,	 że	 oddał	
za	nas	swoje	życie,	da	nam	również	życie	wieczne.	Skoro	śmierć	została	zwyciężona,	
pozostaje	nam	tylko	życie	i	miłość.	Człowiek	nie	ma	już	właściwie	czego	szukać,	gdyż	
znalazł	życie	i	miłość.	To	właśnie	zapewnia	mu	Chrystus	Zmartwychwstały.	Stąd	nasze	
radosne	Alleluja.
	 Współczesny	myśliciel	i	pisarz,	dawny	socjalista	i	ateista,	który	w	27‑ym	roku	
życia	nawrócił	się	na	chrześcijaństwo,	Olivier	Clement,	napisał	następujące	słowa:	“Oto	
co	możemy	powiedzieć	ludziom	o	Jezusie	Chrystusie:	śmierć	została	pokonana,	Chrys‑
tus	zmartwych	wstał,	ty	żyjesz	na	wieki”.	Alleluja!	Żyjemy	na	wieki,	ponieważ	Chrystus	
zmartwychwstał!

Dziesięć minut na ambonie; SiL-2006
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Niedziela Wielkanocna

	 “Gdy	przesłoni	Cię	Bóg,	życie	pozostaje	bez	tytułu	jak	list,	który	ktoś	napisał	i	
wyrzucił	przez	okno.	Gdy	przesłoni	się	Bóg,	urywa	się	droga,	która	na	pewno	jest,	ale	za‑
garnęła	ją	nieprzenikniona	mgła.	Gdy	przesłoni	Cię	Bóg,	wtedy	milknie	głos	i	następuje	
cisza	śmiertelnej	niepojętości.”
	 Te	myśli	 poety,	 które	 brzmią	 jak	 przestroga	 przychodzą	 na	myśl	w	 dzisiejszą	
Uroczystość.	Więc	choć	słyszę	wielkanocne	dzwony	 i	 radosne	Alleluja	pytam	o	 tytuł	
mego	życia,	o	drogę	którą	idę	pytam,	jakie	miejsce	w	moim	życiu	ma	Bóg?
	 Przyjacielu,	Siostro	i	Bracie	‑	po	co	przyszedłeś	do	kościoła?	Aby	się	uświęcić,	
czy	aby	udawać?	Grób	“zobaczyć”,	czy	spotkać	Jezusa	Zmartwychwstałego.	Dlaczego	
przyszedłeś	?	Z	powodu	rodziców,	czy	wiary?	Ze	zwyczaju,	obowiązku,	czy	z	miłości	do	
Chrystusa,	który	za	ciebie	i	dla	ciebie	umarł	i	zmartwychwstał?
	 Pomyśl,	czy	nie	odnosi	się	do	ciebie	opinia	zawarta	w	książce	Papiniego	“Listy	
papieża	Celestyna	II	do	ludzi”:	“Swoim	bogom	poświęcacie	to,	co	was	najmniej	kosztu‑
je:	pokłony	słowa,	kadzidło	i	śpiew,	ale	rzadko	kiedy	potraficie	ofiarować	waszą	duszę	
i	wasze	życie.	Serce	wasze	nie	należy	do	wieczności	jest	zniewolone	przez	łakomstwo,	
pożądliwości,	morderczą	zachłanność	posiadania”.
	 Każdy	 szuka	własnej	 korzyści	 i	 chwały,	 jesteśmy	 niewolnikami	 skąpstwa	 i	 tę	
postawę	przenosimy	do	życia	nadprzyrodzonego.	Kiedy	cierpimy,	jest	nam	źle,	idziemy	
biadolić	do	kościoła,	ale	gdy	jesteśmy	szczęśliwi	‑	czy	nie	odwracamy	się	od	Boga?
	 Trzeba	wiele	zmienić	w	naszym	życiu,	myśleniu,	wartościowaniu.	Dziś	jest	oka‑
zja,	aby	się	w	Bogu	i	z	Bogiem	rozradować.	Bóg	pragnie	naszego	uśmiechu	i	radości.	
Świat	współczuje	nam,	chrześcijanom,	bo	jest	bezgranicznie	zachłanny	i	samolubny,	nie	
rozumie	Miłości,	bo	nie	zna	Boga.
	 Trzeba	wiele	zmienić.	Spotykając	się	ze	Zmartwychwstałym	przy	pustym	grobie,	
poświęćmy	rozum	na	rzecz	“szaleństwa”	Krzyża,	by	stało	się	dla	nas	oczywiste,	że	“tylko	
te	sprawy,	z	którymi	możesz	umrzeć,	są	warte,	by	z	nimi	żyć”
	 Czy	można:	zbytnio	wierzyć,		przesadnie	kochać,	nadmiernie	ufać?	Porozmawiaj	
o	tym	z	Jezusem.	Pomyśl,	jak	wiele	trzeba	zmienić.
	 W	 ten	 uroczysty	 dzień,	 Kościół	 słowami	 św.	 Piotra	 proklamuje	 wielkanocne	
orędzie,	 	sprawę	 Jezusa	 z	 Nazaretu.	 Jego	 to	 Bóg	 namaścił	 Duchem	 św.	 i	 mocą,	 dla‑
tego	 przeszedł	 dobrze	 czyniąc	 i	 uzdrawiając.	 Jesteśmy	 świadkami	 tego,	 co	 uczynił.	
Ukrzyżowano	Go,	ale	Bóg	Go	wskrzesił	trzeciego	dnia.	Ukazał	się	uczniom,	i	oni	dają	
świadectwo,	że	Bóg	uczynił	Go	sędzią	żywych	i	umarłych.
	 Istota	wielkanocnej	Dobrej	Nowiny,	to	nie	pusty	grób,	przerażeni	żołnierze,		fary‑
zeusze,	śpieszący	do	grobu	uczniowie	‑	ale	Jezus	Zmartwychwstały	i	żyjący	w	Kościele.		
To	w	Nim	Bóg	pochylił	się	ku	ziemi	i	przeszedł	ludzkie	życie,	żeby	nawet	najsłabszy		
wiedział,	którędy	się	idzie	do	nieba.	To	w	nim	Bóg	pozostał	bliski	i	dostępny,	aby	samotni	
i	porzuceni,	wiedzieli,	że	Ktoś	ich	kocha,	aby	nawet	wątpiący	i	rozgoryczeni	widzieli	
narodziny	i	zmartwychwstanie.
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	 Trzeba	zapytać,	czy	znacie	naprawdę	sprawę	Jezusa	z	Nazaretu?	Czy	umarliście	
dla	grzechu	i	wasze	życie	ukryte	jest	z	Chrystusem	w	Bogu?	Czy	szukacie	tego	co	w	
górze?	Nie	wystarczy	wiedza,	znajomość	teoretyczna	‑	trzeba	wejść	praktycznie	w	życie	
Jezusa.	Jeżeli	Chrystus	jest	naszym	życiem,	to	i	Jego	chwała	będzie	naszą	chwałą.
	 Czy	znamy	spraw	Jezusa,	czy	też	bezradnie,	jak	Magdalena	pytamy	“zabrano	Go	z	
grobu	i	nie	wiemy,	gdzie	Go	położono”.	Może	odnoszą	się	do	nas	słowa,	które	Chrystus	
skierował	do	zawiedzionych	uczniów	Idących	do	Emaus.	“O nierozumni jak nieskore są 
wasze serca do wierzenia we wszystko”.
	 Czy	znamy	sprawę	Jezusa,	który	ku	jasności	Wielkiej	Nocy	idzie	przez	Krzyż”?			
Czy	rozumiemy,	że	krzyż	jest	znakiem	zbawienia?	Niesiony	staje	się	lżejszy		odrzucony	
staje	się	przeszkodą,	o	którą	się	potykamy.	On	rozjaśnia	ciemności	i	bezsens,	jest	anteną	
przez	którą	przyjmujemy	od	Boga:	prawdę,	miłość,	łaskę,	Zbawienie.	Poza	Chrystusem	
nie	ma	wieczności,	której	szukamy.	Poza	Chrystusem	nasze	życie	będzie	marnieć,	a	nasze	
ideały	runą	w	wielkim	niepowodzeniu.
	 Czy	znamy	sprawę	Jezusa?	Patrzymy	na	Piotra,	Jana,	Marię	Magdalenę,	Tomasza	‑	
jak	się	przemieniali,	gdy	spotkali	Chrystusa.	Mamy	taką	szansę.	On	jest	obecny	w	naszej	
wspólnocie,	w	słowie,	komunii	św.,	w	miłości	wzajemnej.	Spotkajmy	się	z	Nim!	Razem	
z	Nim	idziemy	do	naszych	domów,	w	nasz	świat,	by	głosić	Zmartwychwstanie,	by	wciąż	
trwało	święto.
	 Weselmy	się	‑	bo	taka	jest	wola	Boga	względem	nas	w	Chrystusie	Jezusie.	Jest	
możliwe	zwycięstwo	nad	grzechem	i	śmiercią.	Jest	otwarte	niebo,	z	wszystkim	co	dobre,	
wielkie,	piękne.	Nadszedł	czas,	by	odsłonić	przed	światem	naszą	tajemnicę	‑	ogromną	
radość	Dzieci	Bożych.		Potrzebna	jest	radość	i	entuzjazm,	mnie	i	tobie	‑	a	przez	nas	in‑
nym	‑	światu,	który	jest	tak	bardzo	smutny.
	 Bądź	światłem	i	solą.	Bądź	znakiem.	Nie	zniechęcaj	się!	Popatrz	wiele	razy	jak	
zaczynałeś,	upadałeś,	byłeś	przygnębiony.	Te	doświadczenia	mogą	być	przydatne.	Może	
nie	od	razu	będziesz	gigantem,	ale	przestań	być	oziębły,	obojętny,	odrzuć	bezczynność.	
Spotkaj	się	z	Chrystusem	‑	to	najważniejszy	apel	Świąt	Zmartwychwstania	Pańskiego.	
Pomóż	innym,	szczególnie	tym	na	drogach	beznadziejności,	urzeczywistnić	takie	spot‑
kanie.	Zachętą	niech	będą	takie	słowa:
  “Chrystus	jest	zagrożeniem	dla	szatana,
	 	 Światło	jest	zagrożeniem	dla	nocy.
	 	 Mądry	człowiek	jest	zagrożeniem	dla	głupiego,
	 	 Serdeczny	jest	zagrożeniem	dla	okrutnych.
	 	 Cichy	jest	zagrożeniem	dla	krzykacza.
	 	 Ten,	kto	coś	oznacza,	wyzwoli	sprzeciw	nijakich
	 	 Odważ	się	być	znakiem,
	 	 Człowiekiem	Zmartwychwstania”.

ks. Ireneusz Folcik; SiL-2005
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Alleluja, zmartwychwstał!

	 Ewangelie	nie	pozostawiają	wątpliwości	co	do	zamieszania,	jakie	w	życie	uczniów	
wprowadziła	męka	i	śmierć	ich	Mistrza.	Nawet	wówczas,	gdy	owi	dwaj	uczniowie	idący	
do	Emaus	powtarzają	Nieznajomemu	świadectwo	niewiast	potwierdzające	fakt	pustego	
grobu,	nie	kryją	przerażenia,	gdyż	niczego	z	tych	wydarzeń	nie	pojmują.
	 Nietrudno	również	wyobrazić	sobie	stan	ducha	Marii	Magdaleny,	gdy	wczesnym	
rankiem	udała	się	do	grobu	i	zastała	kamień	odsunięty.	Według	Ewangelii	Piotr	i	Jan,	
widząc		pusty	grób,	z	wiarą	przyjmują	słowa	Pisma	o	zmartwychwstaniu	Jezusa.	Dotąd	
jeszcze	ich	nie	rozumieli.	Leżące	wewnątrz	grobu	płótna	oraz	chusta,	która	owijała	głowę	
Pana,	obec	nie	oddzielnie	zwinięta,	składają	się	na	całość	sytuacji,	którą	Ewangelia	za‑
wiera	w	słowach:	“ujrzał i uwierzył”	(J	20,8).
	 Nieco	później	Piotr	 i	Jan	spotykają	Pana,	który	da	się	 im	rozpoznać	osobiście.	 
Wtedy,	 gdy	 znaleźli	 się	 w	 pu	stym	 grobie,	 najważniejsze	 dla	 nich	 było	 świadectwo	
aniołów,	którzy	zapewniali,	iż	On	żyje.	Najważniejszy	był	głos	Boga	zawarty	w	ludzkim	
słowie.
	 Oto	radosne	orędzie	paschalne,	które	Kościół	dzisiaj	ogłasza	z	nową	siłą	i	świętuje	
przed	całym	światem.	Można	przyjąć	je	dosłownie	i	na	serio	jesz	cze	dzisiaj?	Czy	zmar‑
twychwstanie	 jest	 rzeczywiście	możliwe,	czy	 tylko	 jest	 to	 sposób	wyrażania	naszych	
najgłębszych	aspiracji	i	pragnień?	Co	powie	dzieć	na	temat	historycznej,	realnej	wartości	
Zmartwychwstania	Chrystusa	i	naszego	w	przyszłości?
	 Uwierzyć	w	zmartwychwstanie	to	przede	wszystkim	przyjąć	z	całą	po	wagą	obec‑
ność	Chrystusa	w	ziemskim	życiu	człowieka.	“Zmartwychwstałem	 i	 jestem	zawsze	z	
tobą”	‑	przemawia	słowami	objawienia	dzisiejsza	liturgia	mszalna.	Tę	prawdę	przyjmuje‑
my	wiarą.	Rozum	stwarza	nam	bo	wiem	nie	mniejsze	trudności	niż	pierwszym	świadkom,	
którzy	z	Chrystusem		„jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”	(Dz	1.0,	41).
	 Pan	stawia	uczniów	wobec	faktu	przebywania	w	ludzkim	ciele,	które	przyjął	w	
łonie	Maryi	Dziewicy,	w	którym	się	narodził,	żył,	cierpiał	i	umarł.	Ale	nie	tłumaczy,	jak	
się	to	stało,	lub	jak	to	jest	możliwe.	Zamiast	wyja	śniać	te	problemy,	Pan	Jezus	kieruje	
uwagę	uczniów	ku	słowom,	które	wypowiedzieli	o	Nim	prorocy.	Również	sam	wykłada	
im	to,	“co	we	wszyst	kich	Pismach	odnosiło	się	do	Niego”	(Łk	24,	27).	Dopiero	później	
daje	się	poznać	po	łamaniu	chleba	i	oglądać	twarzą	w	twarz.
	 Gdy	 wierni	 Kościoła	 prawosławnego	 pozdrawiają	 się	 w	 dniu	 zmartwych‑
wstania	słowami:	“Chrystus	zmartwychwstał”	i	słyszą	odpowiedź:	“Praw	dziwie	zmart‑
wychwstał”,	wówczas	przypomina	się	Ewangelia	św.	Łukasza	opowiadająca	o	uczniach	
idących	do	Emaus,	gdy	po	rozpoznaniu	Pana	wrócili	do	Jerozolimy.
	 Zmartwychwstałem	i	zawsze	jestem	z	tobą.	Dzisiejszy	formularz	mszal	ny	zawiera	
chrześcijańską	odpowiedź	na	radosną	nowinę:	“Chrystus	praw	dziwie	zmartwychwstał.	
(...)	Jemu	chwała	i	panowanie	przez	wszystkie	wieki”.

ks. Jacek Szymański; SiL-2006
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Trzeciego dnia zmartwychwstał

	 Dziś	 jest	 dzień	 tak	 często	 powtarzanej	 przez	 nas	 prawdy	 zawartej	w	 Składzie	
Apostolskim.	Pośród	wielu	spraw,	które	musi	uwzględnić	umysł	wiarą	szukający	Boga,	
jest	 także	 zapisana	prawda	będąca	kluczem	do	 zrozumienia	 sensu	historii	 zbawienia,	
mianowicie,	że	Jezus	Chrystus	‑	odwieczny	Syn	Ojca,	który	dla	nas	ludzi	i	dla	nasze‑
go	 zbawienia	 stał	 się	 człowiekiem	 ‑	 po	 swojej	męce	 i	 śmierci,	 trzeciego	dnia	 zmart‑
wychwstał.	Dzień	trzeci	jawi	się	zatem	jako	katecheza,	którą	Bóg	wypełnił	zbawczym	
czynem	 Jezusa	Chrystusa,	 i	 katecheza	o	 człowieku	wyzwolonym	do	 życia	w	 Jezusie	
Chrystusie.	 On	 dziś	 staje	 przed	 nami	 jako	 pierworodny	 z	 umarłych.	 Umarł	 ludzką	
śmiercią,	ale	ludzka	śmierć	w	Nim	zjednoczona	z	Jego	śmiercią,	prowadzi	do	życia.
	 Zmartwychwstanie	uczy	nas	nowej	rzeczywistości,	a	mianowicie	 tego,	że	grób	
człowieka	‑	sprawa	nieodłączna	od	historii	każdego	z	nas	‑	 jest	 tylko	częścią	prawdy	
o	człowieku.	To	jest,	owszem,	bolesna	prawda,	ponieważ	wydaje	się	jakoby	niweczyła	
nasze	dobre	mniemanie	o	sobie,	życiu,	naszej	wielkości	i	naszych	ambicjach,	ale	nie	cała.	
Wszystko	ma	zostać	pogrzebane?	Nie.	Już	starożytny	poeta	przez	grób	widział	zwycięst‑
wo	dobra,	które	jest	w	człowieku:	“Nie	cały	umrę”.
	 Nie	 szuka	 się	Żyjącego	wśród	umarłych.	Z	 tym	orędziem	odchodzą	dzisiaj	od	
grobu	kobiety,	które	przyszły	dopełnić	ceremonii	pogrzebowych.	Niejako	zatem	przez	
przypadek	 stały	 się	 pierwszymi	 zwiastunkami	 dobrej	 nowiny	 o	 Chrystusie	 żyjącym.	
Wróciły	 bowiem	 do	 uczniów	 Jezusa	 Chrystusa	 i	 oznajmiły	 im	 wszystko,	 co	 same	
przeżyły.	Choć	te	słowa	wydały	się	uczniom	‑	Łukasz	nie	kryje	tego	wrażenia	‑	czczą	
gadaniną,	 to	 jednak	wnet	miało	 się	 okazać,	 że	 to	krótkie	doświadczenie	braku	wiary	
w	 Chrystusa	 żyjącego	 po	 śmierci,	 zaowocowało	 nowymi	 sukcesami.	 Kiedy	 Piotr	 i	
Jan	 stwierdzili,	 że	 grób	 jest	 pusty,	 pełni	 autentycznej	 fascynacji,	 opowiadali	 o	 tym	
wszędzie,	dokąd	miało	docierać	słowo	dobrej	nowiny	o	Jezusie	Chrystusie	uniżonym	i	
wywyższonym	w	chwale.	O	takim	Chrystusie,	w	którym	mieści	się	także,	we	wszystkich	
odsłonach,	prawda	o	ludzkim	życiu.	Ponad	pustym	grobem	staje	bowiem	On	sam	z	tą	
samą	dobrą	nowiną:	“Zmartwychwstałem	i	zawsze	jestem	z	tobą”	(Antyfona	na	wejście;	
por.	Ps	139,18	i	5‑6,	według	Wulgaty).

Bp Jan Szlaga; SiL-2004
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Świadkowie zmartwychwstania

 Tysiące	rezurekcyjnych	procesji,	orkiestry,	wystrzały	petard,	bijące	dzwony	ogłosiły	
nam	dziś	rano	zmartwychwstanie	Chrystusa.	Po	dramacie	Wielkiego	Piątku,	po	ciszy	Wiel‑
kiej	Soboty	wreszcie	możemy	radośnie	zaśpiewać	Alleluja,	zmartwychwstał	Pan.	W	pol‑
skiej	tradycji	przyjmuje	się,	aby	wczesnym	rankiem,	jeszcze	przed	świtem	na	wzór	Marii	
Magdaleny	z	Janowej	ewangelii,	iść	do	grobu.	Jesteśmy	zatem,	i	mimo	że	być	może	to	już	
późniejsza	godzina,	tak	jak	oni	odkrywamy	na	nowo	grób	Jezusa.	Na	nowo,	bo	w	czasie	tej	
nocy	wiele	się	zmieniło.	Kamień	został	odsunięty...	Co	zatem	się	stało?	
	 Z	niepokojem	Maria	Magdalena	biegnie	do	Szymona	Piotra	i	do	drugiego	ucznia.	
Może	to	strach	o	jeszcze	jeden	zbezczeszczony	grób...	(Niektórzy	z	nas,	niestety,	poznali	
to	 uczucie).	Może	 lęk,	 że	 nawet	 po	 śmierci	 Syn	Człowieczy	 nie	ma	 gdzie	 by	 głowę	
skłonić	(por.	Mt	8,20).	Pierwsza	nowina	pierwszego	dnia	po	szabacie	jest	pełnym	niepo‑
koju	i	bólu	krzykiem	przerażonej	kobiety:	Piotrze	“zabrano	Pana	z	grobu	i	nie	wiemy,	
gdzie	go	położono”	(J	20,2).	Żadnej	radości,	ani	słowa	o	zmartwychwstaniu.	Poruszeni	
są	wszyscy,	nie	sposób	przecież	przejść	obojętnie	obok	otwartego	grobu.	Nikt	nie	stawia	
zbędnych	pytań.	Trzeba	pójść	i	sprawdzić,	trzeba	biec...	
	 Przybyliśmy,	 może	 nie	 tak	 zaintrygowani	 jak	 Piotr	 i	 Jan.	 Jesteśmy	 w	 końcu	
przyzwyczajeni	do	obchodzenia	świąt	wielkanocnych.	Święcone	jajko,	żurek,	cukrowy	
baranek,	śmigus	dyngus...	trudno	sobie	bez	nich	wyobrazić	te	święta,	dla	niektórych	może	
nawet	trudniej	niż	bez	Mszy	św.	Ale	skoro	już	jesteśmy,	wejdźmy	z	Piotrem	i	Janem	do	
grobu.	Zobaczmy,	co	w	nim	jest.	Zadziwiający	jest	ten	niemal	fotograficzny	opis	leżących	
płócien,	chusty,	która	była	na	jego	głowie,	leżącej	nie	razem	z	płótnami,	ale	oddzielnie	
zwiniętej	 na	 jednym	miejscu	 (por.	 J	 20,7).	 Płótna	 te	 są	 jedynymi	 i	 niestety	 niemymi	
świadkami	tego,	co	stało	się	w	grobie,	w	którym	złożono	Jezusa.	
	 Nie	mówiliśmy	do	tej	pory	o	zmartwychwstaniu.	Może	dlatego,	że	św.	Jan	–	autor	
dzisiejszej	ewangelii	–	mówi	o	nim	dopiero	na	końcu,	po	opisaniu	doświadczenia	Marii	
Magdaleny,	Piotra	a	także	swojego	własnego.	Widok	pustego	grobu,	widok	zwiniętych	
płócien	 przywodzi	 Jana	 do	wiary	w	 zmartwychwstanie	 Jezusa.	On	wreszcie	 zaczyna	
rozumieć	pisma.	Ta	sama	wiara	jest	udziałem	Piotra.	Jakiś	czas	później	w	domu	cen‑
turiona	Piotr	powie:	jesteśmy świadkami tego, my którzyśmy z nim jedli i pili po Jego 
zmartwychwstaniu.	Znacie	sprawę	Jezusa	z	Nazaretu...?	
	 Razem	z	Piotrem	zapytajmy	dzisiaj:	na	ile	my	znamy	sprawę	Jezusa	z	Nazaretu?	
Czy	wierzysz	w	zmartwychwstanie?	Czy	wierzysz	w	to,	że	Jezus	żyje?	Czy	wierzysz	w	
to,	że	umarłe	ciała	twoich	przyjaciół,	bliskich,	twoich	przodków,	wreszcie	twoje	własne	
powrócą	do	życia?	Nie	miejcie	za	złe	tych	prowokacyjnych	pytań,	stawianych	w	uroc‑
zysty	dzień	Zmartwychwstania	Pańskiego.	W	obliczu	tych,	którzy	głoszą	beznadzieję	i	
czarną	wizję	grobowego	końca,	w	obliczu	tych,	którzy	głosząc	reinkarnację	zaprzeczają	
jedyności	i	wyjątkowości	ludzkiego	życia,	trzeba	nam	patrzeć	w	górę,	gdzie	zwycięski,	
zmartwychwstały	Chrystus	zasiada	po	prawicy	Ojca.	Trzeba	wyjść	z	grobu	i	wejść	do	
światła	zmartwychwstania.	Chrystus	nie	pozostał	w	grobie,	w	grobie	zostały	niepotrze‑
bne	płótna.	Chrystus	nie	stał	się	drzewem,	kamieniem,	czy	jakimś	innym	człowiekiem.	
Zmartwychwstał	po	to,	by	być	ze	swoimi	uczniami,	by	z	nimi	jeść	i	pić,	by	dać	im	pokój,	
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by	i	oni	mieli	udział	w	jego	chwale,	to	znaczy	w	jego	zwycięstwie	nad	śmiercią.	
	 Z	łatwością	nazywamy	siebie	chrześcijanami,	ludźmi	należącymi	do	Chrystusa.	
Podstawą	 tej	 przynależności	 jest	 chrzest.	W	momencie	 chrztu	wszystko	 się	 zaczyna.	
Wtedy	stajemy	się	uczestnikami	śmierci	i	zmartwychwstania	Jezusa	Chrystusa.	Chociaż	
nas	to	oburza,	to	bez	trudu	przyjmujemy	prawdę	o	śmierci	Jezusa.	Czy	wierzymy	w	Jego	
zmartwychwstanie?	To	jest	właściwe	pytanie	wobec	pustego	grobu,	wobec	płócien.	Nikt	
nie	potrafi	dostarczyć	dowodów.	Ta	prawda	umyka	doświadczeniu,	przekracza	prawa	
fizyki,	nie	poddaje	się	intuicji.	
	 Lecz	 jeśli	Chrystus	nie	zmartwychwstał,	daremna	jest	nasza	wiara,	próżny	 jest	
nasz	trud,	a	my	wszyscy	politowania	godni	jesteśmy	(por.	1	Kor	15,17).	
	 Czy	wierzysz	w	zmartwychwstanie	?	

Ks. Grzegorz Ziarnowski, SiL 2009

"Naprawdę wstał z martwych"

	 „Alleluja!	Jezus	żyje,	On,	co	za	nas	życie	dał,	Już	Go	grobu	noc	nie	kryje,	Jak	
powiedział	 zmartwychwstał"	 ‑	 tak,	 lub	 podobnie,	 z	 wielką	 radością	 i	 przekonaniem	
śpiewają	dzisiaj	chrześcijanie	na	całej	kuli	ziemskiej.	A	w	pierwszych	wiekach	w	dzień	
Wielkanocny	chrześcijanie	 także	 radośnie	pozdrawiali	 się	 słowami:	 „Chrystus	 zmart‑
wychwstał":	Odpowiedź	zaś	brzmiała:	„Naprawdę	wstał	z	martwych".	Dla	nas	chrześci‑
jan	 jest	 rzeczywiście	 niesłychanie	 ważne,	 że	 Chrystus	 „naprawdę"	 zmartwychwstał,	
bo	ina‑czej	nie	miałoby	sensu	chrześcijaństwo.	Skąd	czerpali	tę	pewność	chrześcijanie	
poprzez	wieki?	Skąd	czerpiemy	 tę	pewność	 i	my?	Czy	byli	 świadkowie	powstania	 z	
martwych	Chrystusa?
	 Nikt!	Nawet	strażnicy	przy	grobie	przerażeni	tajemniczym	wydarzeniem	nie	wi‑
dzieli	Chrystusa	wstającego	z	grobu,	bo	zmartwychwstanie	Chrystusa	nie	było	powrotem	
do	tego	świata	i	do	tego	życia,	lecz	przejściem	do	niedostępnego	dla	ludzkich	zmysłów	i	
stojącego	ponad	czasem	świata	Boga.	Stąd	św.	Mateusz	Ewangelista	ukazuje	ten	fakt	przy	
pomocy	obrazów	oznaczających	działanie	Boga,	a	zaczerpniętych	ze	Starego	Testamentu,	
jak	trzęsienie	ziemi,	 jasność	oślepiająca,	pojawienie	się	anioła	Pańskiego...,	ponieważ	
sama	rzeczywistość,	którą	przedstawiają	obrazy,	jest	nie	do	opisania.
	 Jeśli	tak	się	ma	sprawa	ze	zmartwychwstaniem,	to	na	czym	opieramy	naszą	wia‑
rę?	Znakiem	zmartwychwstania	był	pusty	grób,	chociaż	przeciwnicy	Chrystusa	zrobili	
wszystko,	by	go	zabezpieczyć,	ponieważ	słyszeli	z	ust	samego	Chrystusa	zapowiedzi	
swojej	śmierci	i	zmartwychwstania.	Mimo	to	ludzie,	którzy	nie	chcą	uwierzyć	w	zmart‑
wychwstanie	Jezusa,	twierdzą,	że	relacje	Ewangelistów	o	pustym	grobie	są	fikcją.
	 Pewność	odnośnie	zmartwychwstania	Chrystusa	czerpiemy	jednak	przede	wszyst‑
kim	z	chrystofanii,	czyli	z	faktu,	że	Jezus	ukazywał	się	wybranym	przez	Boga	świadkom,	
lub	‑	by	tłumaczyć	teksty	Pisma	św.	dosłowniej	‑	„stał	się	dla	nich	widzialny".	A	było	ich,	
licząc	tylko	mężczyzn,	ponad	pięciuset.	Przeżycia	te	były	bardzo	potrzebne	nawet	apos‑
tołom,	aby	przywrócić	im	wiarę,	ponieważ	wcześniej	nie	docierały	do	nich	zapowiedzi	
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Jezusa	dotyczące	zmartwychwstania	i	stąd	po	śmierci	i	złożeniu	do	grobu	Jezusa	ogarnęło	
ich	prawdziwe	zwątpienie,	takie,	że	nawet	pusty	grób	nie	byłby	w	stanie	ich	przekonać.	
	 Wszystkie	opisy	pojawienia	się	Chrystusa	mają	charakter	konkretny:	Ten,	który	
się	ukazuje,	to	rzeczywiście	Jezus	z	Nazaretu,	a	apostołowie	widzą	Go	i	dotykają,	jedzą	
wspólnie	z	Nim.	Jezus	przebywa	wśród	nich	nie	jak	jakieś	widmo,	lecz	ze	swym	własnym	
ciałem.	Ale	 to	 ciało	nie	da	 się	 zamknąć	w	zwykłych	granicach	ziemskiego	życia,	 bo	
zmartwychwstanie	nie	jest	reanimacją,	czyli	przywróceniem	do	poprzedniego	ziemskiego	
życia,	jak	przy	wskrzeszeniu	syna	wdowy	z	Nairri	czy	Łazarza.	Jezusa	można	rozpoznać	
dlatego,	że	czyni	to	samo,	co	czynił	za	życia.
	 Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał	 i	żyje	po	dzień	dzisiejszy,	 także	w	nas	 i	
dlatego	chciałbym	wam	życzyć,	by	 radość	 i	 pogoda	ducha	przepełniła	was.	Niech	 tą	
radość	i	wesele	spotęgują	dochodzące	do	nas	dźwięki	odradzającej	się	przyrody.	Bądźcie	
pewni,	że	w	momencie	śmierci	wiosna	bożego	życia	rozwinie	się	w	nas	aż	do	pełni,	jeżeli	
już	teraz,	przy	pomocy	łaski	bożej	pokonamy	w	sobie	namiętności,	aby	jeszcze	ściślej	
złączyć	się	z	wiecznie	żywym	Jezusem	Chrystusem.

ks. Wł. Przybyś, SiL-2009

Kościół głosi zmartwychwstanie

	 Kościół	głosi	prawdę	o	Chrystusie	Ukrzyżowanym	i	Zmartwychwstałym.	Jest	to	
jego	misja	wobec	nas	‑	spragnionych	pociechy,	zdezorientowanych	na	krętych	drogach	
świata	w	czasach,	w	których	przyszło	nam	żyć.
	 Jednakże	Kościół	nie	tylko	głosi	prawdę	o	zmartwychwstaniu,	ale	także	jest	świad‑
kiem	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	czyli	żyjącego	i	działają	cego	nadal	wśród	nas.	Jezus	
Chrystus	bowiem	żyje	i	ma	wciąż	potężny	wpływ	na	świat.	Przemijają	ludzie	i	stworzone	
przez	nich	systemy,	a	Jezus	Chrystus	jest	wciąż	ten	sam,	żywy	wczoraj	i	dziś,	ten	sam	
także	na	wieki.	Świadectwo	Kościoła	nie	ogranicza	się	do	przeszłości,	ale	dotyczy	całego	
czasu	Kościoła	—	przeszłości,	teraźniejszości	i	przyszłości.
	 W	 pierwotnym	 Kościele	 szczególne	 znaczenie	 ma	 świadectwo	 Apostołów	 i	
ucz‑niów	Jezusa.	Z	trudem	pojmowali	oni	zapowiedzi	Jezusa	o	męce,	śmierci	i	zmart‑
wychwstaniu.	Mogło	to	nawet	wyglądać	na	zatwardziałość	serca	i	nieufność	uczniów;	na	
pewno	brakowało	im	do	końca	przekonania.	Nie	można	posądzić	uczniów	Pana,	prostych	
i	myślących	konkretnie	ludzi,	o	naiwność	i	łatwowierność.	Ich	świadectwo	musiało	być	
oparte	na	bardzo	przekonujących	i	niemalże	namacalnie	sprawdzonych	faktach.	Są	to:	
pusty	grób,	 chrystofanie	 (ukazywanie	 się	 Jezusa	po	zmartwychwstaniu)	 i	przedziw	na	
moc	pierwotnego	Kościoła	ujawniająca	się	w	wielkich	znakach	na	wrócenia,	przemiany	
życia,	uzdrowień	na	duszy	i	ciele,	a	przede	wszystkim	w	znaku	wielkiej	wiary	i	miłości	
braterskiej	popartej	męstwem	w	dawaniu	świadectwa	Chrystusowi	Zmartwychwstałemu	
aż	do	przelania	krwi.	Jak	bardzo	fundamentalną	prawdą	wiary	dla	pierwotnego	Kościoła	
było	zmart	wychwstanie	‑	św.	Paweł	pisze	wprost:	gdyby	Chrystus	nie	zmartwychwstał,	
daremna	byłaby	nasza	wiara	‑	świadczy	i	to,	co	zapisane	jest	w	dzisiejszej	Ewangelii,	że	
Jan	czeka	na	Piotra,	aby	już	pierwszy	z	Apostołów	autorytatywnie	stwierdził,	iż	Pana	nie	
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ma	w	grobie	i	w	imieniu	Kościoła	złożył	wyznanie	wiary	w	Zmartwychwstanie.
	 Prawda	o	Zmartwychwstaniu	jest	także	obecnie	dla	Kościoła	fundamen	tem	“nowej	
ewangelizacji”.	Dlaczego	dziś	Kościół	musi	na	nowo,	z	nową	mocą	głosić	Zmartwych‑
wstanie	Chrystusa?	Można	wymienić	co	najmniej	kilka	powodów:
	 1)	Dla	wielu	ludzi,	nawet	deklarujących	swoją	wiarę	w	Chrystusa,	jest	to	tylko	
historia,	wydarzenie	z	odległej	przeszłości,	które	nie	ma	większego	znaczenia	dzisiaj	i	
pozostaje	bez	wpływu	na	życie.
	 2)	Wciąż	wiara	w	Zmartwychwstanie	jest	na	różny	sposób	kwestionowana.	Ciągle	
powtarza	się	pogłoski	o	rzekomym	oszustwie	uczniów	Jezusa	lub	pochodzeniu	wiary	w	
zmartwychwstanie	Jezusa	z	chorobliwej	wyobraźni	i	niezaspokojonych	marzeń	pierwot‑
nej	gminy	chrześcijańskiej.
	 3)	Wreszcie,	wydaje	się,	że	w	życiu	chrześcijan	brakuje	powszechnie	konkret‑
nego	doświadczenia	owoców	Zmartwychwstania.	Takim	owocem	szczególnym,	którego	
możemy	doświadczyć	w	sobie,	jest	przebaczenie	grzechów.	Świat,	który	szuka	nagminnie	
innych	zbawicieli,	nie	może	do	świadczyć	zmartwychwstania	do	nowego	życia	w	sobie,	
które	daje	nam	Zmartwychwstały	Chrystus.
	 Szczególnym	 miejscem	 i	 sposobem	 głoszenia	 Zmartwychwstania	 jest	 litur	gia	
Kościoła	wiążąca	obecne	życie	człowieka	z	ostatecznym	jego	powołaniem	i	przeznac‑
zeniem.		Od	pierwszych	chwil	swego	istnienia	nieprzerwanie	głosi	Zmart	wychwstanie	
i	daje	świadectwo	swej	wiary	po	dziś	dzień.	Jego	misja	trwa	nadal	i	potrzeba,	abyśmy	
jeszcze	bardziej	świadomie	i	owocnie	włączyli	się	w	życie	i	misję	Kościoła.

ks. M. Łaszczyk; SiL-2010

Zmartwychwstanie - źródłem wiary i nadziei 

	 Dziś	dzień	niezwykły.	Dlaczego?	Gdyby	postawić	 takie	pytanie	 ludziom	spot‑
kanym	na	ulicy,	zapewne	padałyby	różne	odpowiedzi:	“bo	są	święta”,	“bo	taka	jest	polska	
tradycja”,	“bo	wszyscy	świętują”.	Zapewne	byłaby	i	taka	odpowiedź:	“bo	Chrystus	zmar‑
twychwstał”.	Czyżby	Zmartwychwstanie	było	aż	takie	ważne?	Ważniejsze	od	Bożego	
Narodzenia?	Czyżby	miało	większą	wagę	niż	ustanowienie	Eucha	rystii,	niż	śmierć	Jezusa	
na	Kalwarii?	Tak!	Dlaczego?	Gdyby	znakiem	Chrystusa	był	wyłącznie	betlejemski	żłóbek	
–	miejsce	narodzenia	kogoś,	kto	dokonał	wielkich	rzeczy	–	uznalibyśmy	Jezusa	za	wy‑
jątkowego	człowieka.	Gdyby	tym	znakiem	był	jedynie	krzyż,	to	Chrystus,	który	na	nim	
umarł,	byłby	wyłącznie	symbolem	szaleńczego	męczeństwa.	Zatem	Zmartwychwstanie	
jest	najważniejsze?	Tak,	bo	“...jeśli	Chrystus	nie	zmartwychwstał,	daremne	jest	nasze	
nauczanie,	próżna	jest	także	wasza	wiara	–	powiada	św.	Paweł	(1	Kor	15,14).	
	 Jaką	przyjąć	postawę	wobec	faktu	pustego	grobu	i	epifanii	Chrystusa?	Czego	uczy	
nas	cud	Zmartwychwstania?	Uczy	wiary	i	nadziei.	Na	jednym	ze	starych	krakow	skich	
cmentarzy,	znajduje	się	bardzo	ciekawy	grób.	Prosty,	a	zarazem	bardzo	wymowny.	To	
nagrobek	znanego	dramaturga	polskiego	lat	międzywojennych	Karola	Rostworowskiego.	
Na	wielkim	polnym	kamieniu	osadzono	wysoki	krzyż.	Zaś	na	 jego	ramieniu	umiesz‑ 
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czono	napis:	“Surrexit Christus spes mea”	–	zmartwychwstał	Chrystus	moja	nadzieja.	Na	
kamieniu	zaś	poniżej	krzyża	–	tylko	jedno	słowo	–	“Wierzę”.	
	 Czy	możesz	powiedzieć:	wierzę?	Wierzę,	że	Jezus	zmartwychwstał	i	żyje?	Tak	
często	 swoim	życiem	zaprzeczamy	zmartwych	wstaniu	Chrystusa.	Nieraz	brak	w	nim	
wiary	i	na	dziei,	płynących	z	faktu	pustego	grobu.	Dziś	dla	niejednego	Bóg	umarł.	Zmart‑
wychwstanie	bywa	absurdem,	nonsensem.	Heinrich	Heine	–	poeta,	romantyk	niemiecki	
–	 napisał	 kiedyś	 tak:	 “Słyszysz	 dzwonek?	 Na	 kolana!	 To	 niosą	 ostatnie	 sakramenty	
Bogu,	który	umiera”.	Zastanów	się	przez	chwilę,	czy	i	 ty	nie	pogrzebałeś	Boga?	Czy	
nie	jesteś	tym,	dla	którego	jest	On	tylko	świątecznym,	niedzielnym	dodatkiem	do	życia?	
Taka	postawa	jest	przecież	bardzo	wy	godna:	“Panie	Boże	zostaw	mnie	w	spokoju,	a	ja	
Ci	poświęcę	troszkę	swego	czasu	jak	będę	chciał”.	Dla	tego	typu	ludzi	Bóg	pozostaje	
martwy.	Tacy	przychodzą	do	kościoła	tylko	czasami,	by	wkrótce	zapomnieć,	że	Jezus	
żyje.	Są	również	inni,	którzy	jak	Judasz	zdradzają	Jezusa,	sprzedają	za	bezcen,	wyrzekają	
się	Go	kosztem	innych	wartości.	To	ci,	których	bogiem	jest	pie	niądz,	alkohol,	praca...	
Dla	nich	Bóg	żyje,	ale	ma	niewielką	wartość;	potrafią	Go	sprzedać,	zamienić,	odrzucić,	
zapomnieć.	Są	i	tacy,	którzy	–	jak	Piotr	–	zapierają	się	Go	w	obliczu	prześladowań,	ale	
potrafią	potem	ża	łować,	zapłakać.	Są	ludzie,	którzy	przez	szczerą	pokutę	odnajdują	Go,	
jak	Maria	Magdalena	i	prawdziwie	się	nawracają.	Bywają	wreszcie	i	ci,	którzy	jak	Jan,	
są	gotowi	towa	rzyszyć	Mu	wszędzie,	aż	pod	krzyż	–	po	prostu	iść	z	Nim	przez	życie.	
Kim	jesteś:	Judaszem,	Piotrem,	Magdaleną,	Janem?	Czy	możesz	stwierdzić,	że	On	żyje	
w	twoim	życiu?	Czy	zmartwychwstał	dla	ciebie?	Czy	może	żyjesz	tak,	jakby	nie	było	
Zmartwychwstania?	Jak	ci	ludzie,	dla	których	Jezus	pozostał	w	grobie?	Jeśli	Chrystus	dla	
Ciebie	nie	zmartwychwstał,	jeśli	nie	żyje	w	twoim	życiu,	daremna	jest	twoja	“wiara”.	
	 Święty	Augustyn	powiedział,	że	“w	Zmartwychwstaniu	Jezusa	Chrystusa	jest	cud,	
a	 równocześnie	przykład.	Cud,	 abyś	w	niego	wierzył;	przykład,	 abyś	miał	nadzieję”.	
Życzę	wam	wiary	 i	 na	dziei:	wiary	w	cud	Zmartwychwstania	 i	 nadziei	wynikającej	 z	
przykładu	Zmartwychwstania.	

ks. Piotr Winkler - Piekary Śląskie; SiL-2010
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“Ujrzał i uwierzył”

	 “My	jesteśmy	świadkami	wszystkiego...”.	Piotr	po	zmartwychwstaniu	Jezusa,	po	
spotkaniu	ze	Zmartwychwstałym,	to	już	zupełnie	inny	Piotr.	Inny	człowiek.	Już	nie	ma	
Piotra	zalęknionego,	przerażonego,	tego,	który	trzykrotnie	zaparł	się	Chrystusa.	To	już	
naprawdę	inny	Piotr.	Można	zapytać	‑	dlaczego?	Odpowiedź	nie	jest	trudna.	Bo	spotkał	
zmartwychwstałego	 Pana.	 Tylko	 tyle	 i	 aż	 tyle.	 Bo	 spotkanie	 ze	 Zmartwychwstałym	
zmienia	całe	nasze	życie,	a	zarazem	my	świadczymy	o	tym	spotkaniu	i	o	tej	przemianie.	
Piotr	mówi	dzisiaj	w	Dziejach	Apostolskich	bardzo	wyraźnie:	“My	jesteśmy	świadkami	
wszystkiego,	 co	 zdziałał	 w	 ziemi	 żydowskiej	 i	 w	 Jerozolimie...	 Bóg	 wskrzesił	 Go	
trzeciego	dnia	i	pozwolił	Mu	ukazać	się	nie	całemu	ludowi,	ale	nam,	wybranym	przez	
Boga	na	świadków,	którzyśmy	z	Nim	jedli	i	pili	po	Jego	zmartwychwstaniu”.	
	 Czy	 my,	 spotkawszy	 w	 tych	 dniach	 Zmartwychwstałego,	 potrafimy	 również	
zmienić	swoje	życie?	Taki	ma	sens	zmartwychwstanie	dla	nas,	abyśmy	nie	odeszli	od	
Zmartwychwstałego	 nie	 zmieniwszy	 swojego	 dotychczasowego	 życia,	 postępowania.	
Piotr	był	świadkiem	i	my	mamy	być	świadkami	zmartwychwstania.	To	znaczy,	że	“On	
nam	rozkazał	ogłosić	ludowi	i	dać	świadectwo,	że	Bóg	ustanowił	Go	sędzią	żywych	i	
umarłych.	Wszyscy	prorocy	świadczą	o	tym,	że	każdy,	kto	w	Niego	wierzy,	w	Jego	imię	
otrzymuje	odpuszczenie	grzechów”.
	 “Dążcie	do	tego,	co	w	górze,	nie	do	tego,	co	na	ziemi”.	Zmartwychwstanie	Chrys‑
tusa	przypomina,	że	nasza	ojczyzna	nie	jest	tutaj,	na	ziemi.	Zupełnie	inaczej	żyjemy,	jeśli	
wierzymy,	że	nasze	życie	tu,	na	ziemi,	się	nie	kończy,	ale	po	śmierci	możemy	spotkać	
się	z	Tym,	który	jest	początkiem	i	końcem,	sensem	i	wypełnieniem	naszej	codzienności.	
W	 pewnym	momencie	 święty	 Paweł	 powie,	 że	 jeśli	 by	 nie	 było	 zmartwychwstania,	
to	nasze	życie	nie	miałoby	sensu.	Warto	pamiętać,	że	fundamentem	naszej	wiary	 jest	
zmartwychwstanie	Chrystusa.	Inaczej	patrzymy	na	świat,	na	ludzi,	jeśli	prawda	wiary	
w	 zmartwychwstanie	 jest	 w	 naszym	 życiu	 żywa.	 Sekwencja	 wielkanocna	 śpiewana	
przed	Ewangelią	w	Niedzielę	Zmartwychwstania	Pańskiego	pozwala	zrozumieć,	ale	 i	
doświadczyć	radości	paschalnej	ofiary	oraz	przyjąć	prawdę,	że	“pojednał	nas	z	Ojcem	i	
zmył	grzechów	zmazy”.
	 “Ujrzał	i	uwierzył”.	Ewangelie,	mówiące	o	zmartwychwstaniu	oraz	o	spotkaniu	
ze	Zmartwychwstałym	Chrystusem,	to	pełne	ciepła	opowieści,	w	których	odnajdujemy	
świeżość	 i	 piękno	wiary	pierwszych	uczniów	 Jezusa.	Dla	nas	 również	poranek	wiel‑
kanocny	jest	tym,	w	którym	po	raz	kolejny	doświadczamy	światła	wiary	w	jej	prostocie	
i	sile.	Maria	Magdalena	odkrywa,	że	grób	jest	pusty.	“Zabrano	Pana	z	grobu	i	nie	wie‑
my,	gdzie	Go	położono”.	Na	te	słowa	dwaj	Apostołowie,	Piotr	i	Jan,	biegną	jak	szaleni,	
bo	zaczynają	coś	rozumieć.	Pięknie	wyraził	ten	moment	na	swoim	obrazie	Rembrandt,	
ukazując	dwie	postacie	biegnących	mężczyzn,	którzy	we	mgle	próbują	dojrzeć	Niewi‑ 
dzialnego.	Ważniejszy	jest	moment	odkrycia	pustego	grobu.	Jan	przybył	pierwszy,	bo	był	
młodszy,	nachylił	się,	zobaczył	pusty	grób,	ale	nie	wszedł.	Wtedy	przybiegł	Piotr,	on	już	
wszedł	do	grobu,	i	zobaczył	to	samo.	Ewangelista	pisze:	“Ujrzał	i	uwierzył”.	
	 Zdziwienie,	 bo	 tak	 trzeba	 to	 nazwać,	 jest	 początkiem	wiary.	 Również	 dla	 nas	
zdziwienie	może	być,	i	często	jest,	tą	chwilą,	tym	momentem,	dzięki	któremu	inaczej	
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dostrzegamy	 sprawy	wiary.	 Zdziwienie,	 że	 grób	 jest	 pusty,	 jest	 początkiem	wiary	w	
zmartwychwstanie.

Ks. Tomasz Dostatni OP, Gość Niedzielny; SiL-2010

Ze śmierci przeszedł do życia

 “O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci".
	 Gdzie	jest	moja	śmierć,	gdzie	jest	jej	zwycięstwo?”	A	tak	wszystko	było	dobrze	
przemyślane	 i	 przygotowane.	 Zdradził	 Go	 własny	 uczeń,	 rzymski	 namiestnik	 wydał	
wyrok	śmierci	i	rzymski	żołnierz	wyrok	wykonał.	Tłum	wyparł	się	swego	Nauczyciela,	
ucznio	wie	Go	porzucili.	 I	 ten	 chłodny	 i	 przewidujący	 rozsądek:	na	wszelki	wypadek	
zapieczętować	grób	i	postawić	straże.	Wszystko	przewidziano,	zabezpieczono	się	przed	
każdą	ewentualnością	i...	wszystko	na	nic,	wszy	stko	spełzło	na	niczym.	“Na	nic	straż,	
pieczęć	i	skała	nad	grobem	Pana	się	zdała”.
	 Już	 rozchodzi	 się	 wieść	 o	 tym,	 że	 On	 żyje.	 Zrazu	 głoszą	 to	 kobiety.	 Straż	
przebąkuje	coś	o	nieokreślonym	strachu	i	trzęsieniu	ziemi.	Ucznio	wie	zaś	twierdzą,	że	
Go	widzieli.	On	zmartwychwstał,	On	żyje,	 “już	Go	więcej	grób	nie	kryje”.	Nie.	Nie	
ma	już	Jego	ciała	w	grobie,	nie	ma	już	śmierci.	Zło	nie	jest	wszechwładne,	zostało	po‑
konane,	nienawiść	została	przezwyciężona.	Istnieje	dobro,	sprawiedliwość	i	miłość,	i	one	
zwyciężają.	Poniżenie,	śmierć	były	tylko	etapem,	terenem	walki.
	 Dzisiejsza	uroczystość	ukazuje	paradoks	chrześcijaństwa.	Do	zmart	wychwstania	
idzie	się	przez	śmierć,	do	Wielkanocy	przez	Wielki	Pią	tek,	do	zwycięstwa	przez	upo‑ 
korzenie	i	pozorną	przegraną.	“Jeśli	ziarno	pszenicy	wpadłszy	w	ziemię	nie	obumrze,	
pozostanie	samo,	ale	jeśli	obumrze,	przyniesie	plon	obfity”	(J	12,	24).	Ta	prawda	po‑ 
twierdzona	została	aż	nadto	dobitnie.	Tego	upokorzonego,	zapomnianego	i	odrzuco	nego	
przez	wszystkich	Jezusa	“uczynił	Bóg	sędzią	żywych	i	umarłych”	(Dz	10,	42).	I	tego	
Ukrzyżowanego	głoszą	apostołowie	aż	po	krańce	ziemi.	Ta	prawda	została	potwierdzona	
także	w	wielu	aspektach	ludzkiego	życia	indywidualnego	i	zbiorowego.	Czyż	historia	
Polski	nie	jest	także	świadectwem	tego?		Czyż	po	latach	niewoli,	upokorzeń,	zsyłek	i	
mor	dów	nie	“powstała	z	grobu	na	Twe	(Boże)	władne	słowo”	‑	jak	śpie	wamy	w	znanym	
hymnie?	A	czy	dzisiejsza	sytuacja	nie	jest	również	w	jakimś	sensie	zmartwychwstaniem?		
Po	latach	dyktatur,	poniżania	człowieka,	 jego	godności,	deptania	religii	dziś	od	wielu	
miesięcy	brzmią	w	uszach	słowa	o	wolności,	demokracji,	godności	człowieka	równie	
ra	dośnie	jak	wieść	o	zmartwychwstaniu	Jezusa.
	 “Jeżeli	 jednak	 z	 Chrystusem	 powstaliśmy	 z	 martwych,	 szukajmy	 tego	 co	 w	
górze...	dążmy	do	tego	co	w	górze,	nie	do	tego,	co	na	ziemi”	(Kol	3,	I	n).	Jeżeli	z	Chrys‑
tusem	powstajemy	z	grobu,	to	pamiętajmy,	że	Chrystusa	Zmartwychwstałego	najpierw	
ukrzyżowano.	I	nie	ma	in	nego	Jezusa,	jak	tylko	ukrzyżowany	i	zmartwychwstały.	I	nie	
ma	 innej	 Ewangelii,	 tylko	 Ewangelia	 o	 krzyżu	 i	 zmartwychwstaniu.	A	 chrześci	janie	
często	 takiego	Chrystusa	 i	 takiej	Ewangelii	 nie	 chcą.	Chcemy	Chrystusa	 bez	krzyża.	
Chrystusa,	 który	 by	 gromił,	 karcił	 i	 łajał	 na	szych	wrogów,	 zmuszał,	 by	 nam	 służyli. 
Chcemy	Chrystusa,	który	by	przymykał	oczy	na	nasze	życie	osobiste,	był	wyrozumiały	



46 WIELKA NIEDZIELA

dla	naszych	słabostek,	uznawał	naszą	rację,	zapewniał	dobrobyt.	Zmuszał	innych	by	nam	
pomagali,	lub	gdy	do	nich	jedziemy,	by	przyjęli	nas	z	otwar	tymi	ramionami.	Nie	chcemy	
Chrystusa,	który	daje	krzyż	i	każe	go	nieść,	każe	być	uczciwym	w	pracy,	trzeźwym,	wi‑
ernym.	Nie	chcemy	Chrystusa,	który	wzywa	do	ofiary,	wyrzeczenia;	każe	gorliwie	speł‑
niać	obowiązki,	daje	przykazania.	Ale	takiego	Chrystusa	nie	ma.	Aby	zmartwychwstać,	
trzeba	wpierw	umrzeć.	Tylko	w	ten	sposób	idzie	się	do	zwycięstwa.	Pascha	Chrystusa	jest	
lekarstwem	na	wszystkie	spo	łeczne	i	indywidualne	bolączki.	Chrystus	wyzwoli,	uleczy,	
podniesie	z	grobu	i	da	nowe	życie.	Lecz	aby	tak	się	stało,	trzeba	z	Nim	umrzeć,	trzeba	
pochować	swój	egoizm,	pychę,	własny	sposób	na	życie.	Dopiero	wtedy	może	zmart‑
wychwstać	Nowy	Człowiek,	wolny	i	przemieniony,	człowiek	wewnętrznie	i	zewnętrznie	
zintegrowany.

Ateneum Kapłańskie

Miłość silniejsza niż śmierć 

	 Nie	mogłaby	miłość	oddać	 życia	w	 ręce	 śmierci,	 gdyby	nie	 była	 silniejsza	od	
śmierci.	Wielkanocny	Poranek	objawia	nam	ten	drugi	wymiar	potęgi	miłości.	Jest	sil‑
niejsza	niż	życie,	bo	może	życie	oddać	za	tych,	których	kocha,	i	jest	silniejsza	od	śmierci,	
bo	może	z	jej	rąk	wyjąć	człowieka	i	darować	mu	nowe,	jeszcze	doskonalsze	życie.	Miłość	
silniejsza	niż	śmierć	‑	oto	powód	radości	Wielkanocnej	Niedzieli.	Energia	miłości	jest	
wciąż	nieznaną	i	niedocenianą	energią	świata,	a	jest	to	najpotężniejsza	energia,	z	jaką	
mamy	do	czynienia.	Człowiek	stworzony	na	obraz	i	podobieństwo	Boga,	tym	się	różni	
od	 innych	stworzeń,	że	może	kochać,	że	może	być	podłączony	do	 tej	 jedynej	energii	
twórczej,	jaką	jest	Bóg.	To	On	jest	Panem	życia	i	Panem	śmierci,	bo	On	jest	Miłością.	
Poszukuje	się	dziś	pilnie	źródeł	energii	potrzebnych	do	życia	ludzkości:	węgiel,	ropa,	gaz,	
energia	słoneczna,	atom...	Jeszcze	nie	podjęto	systematycznych	badań	nad	największą	
energią,	jaką	posiada	ziemia,	nad	ukrytą	w	sercu	człowieka	energią	miłości.	Udoskonale‑
nie	tej	energii	i	umiejętne	nią	sterowanie	jest	w	stanie	wybawić	ludzkość	z	wszelkich	
koszmarów.	
	 Cud	Wielkiej	Niedzieli	 to	cud	miłości.	To	ona	wyprowadza	z	krainy	zmarłych	
Jezusa,	ona	przemienia	Jego	Ciało	i	wprowadza	w	nowy	wymiar	życia,	w	świat	czystej	
Miłości.	Zanim	ludzie	na	tyle	zmądrzeją,	że	dostrzegą	potrzebę	wykorzystania	tej	jedynej	
twórczej	energii,	trzeba,	by	każdy,	kto	kocha	życie,	sam	uczynił	wszystko,	na	co	go	stać,	
i	udoskonalił	miłość	swego	serca.	Szafując	tą	energią	nie	tylko	przemieni	swoje	życie,	
lecz	w	krainę	śmierci	wejdzie	z	ufnością,	że	jest	to	konieczne	przejście	w	świat	czystej	
miłości.	Wieczność	 to	świat,	w	którym	będzie	można	wykorzystać	energię	miłości	w	
całości.	Tu	na	ziemi	czynimy	to	zaledwie	w	jednym	procencie,	i	to	nawet	nie	zawsze.	
Święci	potrafią	ukazać	piękno	życia,	wykorzystując	energię	miłości	w	kilku	procentach.	
Jedynie	Chrystus	 i	 Jego	Matka	 potrafili	 to	 uczynić,	 każdy	według	 swej	miary,	w	 stu	
procentach	i	dlatego	śmierć	nie	była	w	stanie	zatrzymać	ich	w	swoim	królestwie.	Jakże	
biedni	są	ludzie	nie	dostrzegający	potęgi	miłości,	którą	objawił	Chrystus	w	Wielki	Piątek	
i	w	Wielką	Niedzielę.	Jakże	ciasny	i	ciemny	jest	ich	świat,	zamknięty	pieczęcią	śmierci,	
której	złamać	nie	potrafią.	Jak	ubogi	jest	człowiek	szukający	źródeł	energii	głęboko	w	
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ziemi,	wysoko	w	kosmosie,	a	nie	dostrzegający	jej	w	swoim	sercu.	Tymczasem	wszel‑
ka	energia	występująca	w	świecie	może	być	w	sposób	twórczy	wykorzystana	jedynie	
wówczas,	gdy	dostanie	się	pod	kontrolę,	gdy	zostanie	podporządkowana	tej	jednej	ener‑ 
gii	‑	miłości.	Bez	tego	w	większości	zostanie	zmarnowana	i	częściej	zamiast	tworzyć,	
będzie	niszczyć.	Wszelka	energia	nie	podporządkowana	miłości	niesie	śmierć.	Jedynie	
miłość	potrafi	tworzyć	i	odnosić	nad	śmiercią	zwycięstwo.	To	w	tym	kontekście	trzeba	
dostrzec	wezwanie	do	Komunii	 świętej	wielkanocnej.	Chodzi	o	podłączenie	serca	do	
Źródła	wszelkiej	miłości,	 do	 samego	Boga.	Gdyby	wszyscy	chrześcijanie	uczynili	 to	
z	wewnętrznym	przekonaniem	i	świadomością	doskonalenia	w	sobie	miłości,	Kościół	
jako	wspólnota	promieniująca	miłością,	przeobraziłby	świat.	Wielkanocne	Misterium	‑	
to	Misterium	miłości,	najpotężniejszej	energii	tego	świata,	której	źródło	nie	jest	z	tego	
świata.	Kto	 autentycznie	kocha	 życie,	 ten	wcześniej	 czy	później	 zabiega	o	 spotkanie	
ze	zmartwychwstałym	Chrystusem	wiedząc,	że	tylko	On	posiada	energię	potrzebną	do	
pokonania	śmierci.	Jezus	w	bliższym	spotkaniu	objawia	takiemu	człowiekowi	tajemnicę	
jego	serca	i	uczy	doskonalenia	oraz	posługiwania	się	ukrytą	w	nim	energią	miłości.	Serce	
żyjące	miłością	wygra	życie	i	odniesie	zwycięstwo	nad	śmiercią.	

Ks. Edward Staniek

Pusty futerał 

	 Każde	uczestnictwo	w	pogrzebie	jest	godziną	spotkania	z	tajemnicą	śmierci.	Im	
lepiej	 jest	znany	człowiek,	którego	ciało	odprowadzamy	na	cmentarz,	 tym	więcej	ma	
nam	on	do	powiedzenia	na	temat	życia	i	śmierci.	Małe	dziecko	składane	do	grobu	mówi	
o	niespełnionym	życiu,	brutalnie	przerwanym	przez	przemoc	śmierci.	Starzec	mówi	o	
krótkości	 życia	 i	 jego	 bolesnych	 doświadczeniach.	Matka,	 zostawiająca	 nad	 grobem	
małe	dzieci,	mówi	o	okrucieństwie	losu,	który	nie	pozwala	miłości	służyć	tym,	których	
kocha.	Ciężko	chory	traktuje	śmierć	jako	wyzwolenie	z	cierpienia.	Umierający	nagle,	ze	
zdziwieniem	odkrywa	kruchość	doczesnej	egzystencji.	Wszyscy	wskazują	na	śmierć	jako	
na	potężną	moc,	wobec	której	stoją	bezradni.	Czy	człowiek	faktycznie	musi	przegrywać	
zmaganie	ze	śmiercią?	Pytanie	to	nurtowało	ludzkość	od	zarania	dziejów,	tak	jakby	na	
dnie	serca	było	zakodowane	pragnienie	nieśmiertelności.	Wysiłki	zmierzały	w	kierunku	
przedłużenia	 życia.	Medycyna	 od	wieków	 zmaga	 się	 ze	 śmiercią.	 Potrafi	wprawdzie	
w	wielu	wypadkach	przedłużyć	życie	doczesne	o	kilka,	 a	nawet	kilkadziesiąt	 lat,	 ale	
nie	potrafi	go	ocalić.	Ostatecznie	musi	uznać	zwycięstwo	śmierci.	Droga	przedłużania	
życia	w	wieczność	nie	istnieje.	W	tej	sytuacji	z	pomocą	przyszła	człowiekowi	nadzieja	
odrodzenia,	 nadzieja	 zmartwychwstania.	 W	 wielu	 religiach	 to	 pragnienie	 wyrażają	
różne	mity.	Skoro	musimy	umrzeć,	to	szukamy	jakiejś	szansy	odrodzenia	i	wejścia	w	
nowe	życie.	Chrześcijaństwo	niesie	światu	nowinę	o	zmartwychwstaniu	i	jego	pewność	
ukrytą	w	wierze	w	Chrystusa.	Równocześnie	 ofiaruje	 konkretne	 środki	 gwarantujące	
udział	w	chwalebnym	zmartwychwstaniu.	To	chrzest	i	Eucharystia.	Już	w	drugim	wieku	
św.	Ireneusz	pisał,	że	“ciała	nasze	Eucharystią	karmione,	gdy	zostaną	w	ziemi	złożone	
i	w	niej	się	rozpadną	w	proch,	powstaną	znowu	w	swoim	czasie,	gdy	Słowo	Boże	ob‑
darzy	 je	 zmartwychwstaniem	 na	 chwałę	Boga	Ojca”.	 Jest	 to	 piękne	wyznanie	wiary	
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w	 organiczny	 związek	 Eucharystii	 ze	 zmartwychwstaniem.	W	 starożytnym	Kościele	
wierni	przyjmowali	chrzest	i	pierwszy	raz	Komunię	świętą	w	noc	z	Wielkiej	Soboty	na	
Wielką	Niedzielę.	Rozumieli	więc,	że	wchodząc	do	wody	chrzcielnej,	przez	zanurzenie	
i	wynurzenie,	przeżywają	razem	z	Chrystusem	śmierć	i	zmartwychwstanie.	Spożywając	
zaś	Eucharystyczny	Chleb	i	pijąc	Krew	Chrystusa,	jednoczą	się	z	Nim,	by	mieć	udział	
w	Jego	Zmartwychwstaniu.	Kościół	określił	przykazanie,	by	wierni	przystępowali	do	
Komunii	świętej	w	okresie	wielkanocnym.	Dziś	niewielu	chrześcijan	rozumie,	że	chcąc	
zmartwychwstać	trzeba	ducha	i	ciało	karmić	Chlebem	Pańskim.	Osłabła	wiara	w	zmart‑
wychwstanie	i	wieczne	życie.	Ciężkie	doczesne	myślenie	zasłoniło	horyzonty	widzenia	
nowego	świata.	Jakże	ubogie	są	święta	Wielkiej	Niedzieli	bez	możliwości	spożycia	Eu‑
charystii.	Zostaje	tylko	sama	oprawa.	Tak	jakby	ktoś	przechowywał	futerał,	nie	mając	już	
skrzypiec	i	nie	mogąc	na	nich	grać.	Wielu	jest	obecnie	takich	chrześcijan.	Tym	bardziej	
potrzeba,	by	ci,	którzy	wierzą	i	z	radością	liczą	się	z	czekającym	ich	zmartwychwstaniem,	
w	Święta	Wielkanocne	przez	spotkanie	z	Jezusem	zmartwychwstałym	zagrali	cudowną	
pieśń,	która	jest	w	stanie	oczarować	całe	stworzenie.

Ks. Edward Staniek

Wielka noc 
	 Słowo	“Wielkanoc”	piszemy	razem,	chociaż	 jest	ono	złożone	z	przymiotnika	 i	
rzeczo‑wnika.	Ale	mocniej	jest	ukazana	wielkość	znaczenia	tego	słowa,	kiedy	napiszemy	
“Wielka	Noc”	‑	oddzielnie...	To	było	wydarzenie	trudne	do	opisania,	to	było	objawie‑
nie	życia	wiecznego,	które	obejmuje	także	nasze	ciało,	podległe	zniszczeniu,	a	jednak	
przeznaczone	do	zmartwychwstania.	Bo	wiara	widzi	dalej	i	głębiej.	Wiara	ukazuje	nam	
wielkanocny	wymiar	naszego	ludzkiego	życia	już	tu,	na	ziemi.	Kiedy	szukamy	“tego,	co	
w	górze”.	Ta	dzisiejsza	Ewangelia	może	każdego	z	nas	obudzić	ze	snu,	z	tego	letargu,	
w	którym	widzimy	tylko	konsumpcję,	pomnażanie	dobra	materialnego	i	wtedy	to	nasze	
ludzkie	życie	staje	się	tak	bardzo	banalne	i	to,	co	stworzone,	zastępuje	Stwórcę.	Dlatego	
św.	Paweł	nie	tylko	pisze	do	nas,	ale	woła:	“Jeśliście	razem	z	Chrystusem	powstali	z	
martwych,	szukajcie	tego,	co	w	górze,	gdzie	przebywa	Chrystus”	(	Kol	3,	1).	Kobiety	
przy	Grobie	przejmują	poselstwo	od	Anioła.	On	je	zaprasza,	by	przystąpiły	bliżej,	by	
mogły	zobaczyć	i	uwierzyć,	że	Pana	Jezusa	tu	nie	ma!	Nikt	w	historii	świata	nie	zostawił	
tak	pustego	miejsca,	jak	Ten,	wczoraj	tu	pogrzebany.	Zmartwychwstał,	jak	powiedział.	
Ani	straże,	ani	ciężki	kamień	nagrobny	nie	mogły	Zmartwychpowstaniu	przeszkodzić.	
W	zamian	tego	pustego	Grobu	kobiety	otrzymują	radość	zleconego	poselstwa	do	Apos‑
tołów.	Ta	radość	nie	jest	jeszcze	tak	bardzo	głęboka,	bo	one	nie	są	w	stanie	ogarnąć	pełni	
tajemnicy,	w	której	jest	im	dane	uczestniczyć.	Mają	iść	do	Galilei,	żeby	tam,	gdzie	się	
to	wszystko	rozpoczęło,	uczestniczyć	w	wielkim	dopełnieniu	tego	Dzieła.	Maria	z	Mag‑
dali	przekazuje	to	radosne	poselstwo	dwom	najważniejszym	uczniom	Pana.	Tak	często	
mówimy:	Piotr	‑	Urząd	i	Jan	‑	Miłość.	Urząd	musi	troszczyć	się	o	wiele.	Dlatego	pier‑
wsza	jest	Miłość.	Tak	jest	i	z	nami,	kiedy	szczerym	i	pokornym	sercem	szukamy	“tego,	
co	w	górze”.	Wtedy	nasze	życzenia	“Wesołego	Alleluja”	brzmią	najradośniej	‑	i	te	pisane,	
i	te	śpiewane	na	Wielkanoc.

Ks. Ludwik Warzybok, Niedziela



49WIELKA NIEDZIELA

Życie w Jezusie Chrystusie

	 W	tym	roku	Wielkanoc	jest	dla	nas	wyjątkowym	przeżyciem.	Już	za	dwa	miesiące	
mamy	bowiem	powitać	Namiestnika	Chrystusowego,	 a	następcę	 św.	Piotra	Apostoła,	
który	dziś,	jak	każdego	roku,	staje	przed	nami	jako	pierwszy	urzędowy	zwiastun	zmart‑
wychwstania.	Na	wiadomość	 o	 pustym	 grobie,	 jaką	 przyniosły	 kobiety,	 które	 poszły	
do	grobu	Pańskiego	namaścić	ciało	Chrystusa,	udali	się	tam	również	Piotr	i	Jan,	ażeby	
sprawdzić	tę	radosną,	że	aż	niewiarygodną	nowinę	(por.	Łk	24,11).	Biegli	obaj	razem,	a	
potem	do	wnętrza	grobu	wszedł	najpierw	Szymon	Piotr,	choć	w	drodze	wyprzedził	go	
młodszy	Jan;	po	Szymonie	Piotrze	także	on	“ujrzał	i	uwierzył”.	Tu	właśnie,	u	pustego	
grobu	Chrystusa	zaczyna	się	zwycięski	pochód	dobrej	nowiny	o	Jezusie	Chrystusie,	tym	
samym	wczoraj,	dziś	i	na	wieki	(Hbr	13,8),	wielokrotnie	potwierdzanej	przez	samego	
zmartwychwstałego	 Pana.	 Święty	Marek	Ewangelista,	 jeden	 z	 pierwszych	 świadków	
wiary,	przekazując	 słowa	misyjnego	nakazu	 Jezusa	Chrystusa	“Idźcie	na	cały	 świat	 i	
głoście	Ewangelię	wszelkiemu	stworzeniu”	(Mk	16,15),	dołączył	swój	komentarz,	w	tym	
wypadku	także	osobiste	wyznanie	wiary:	“A	Pan	współdziałał	z	nimi	i	potwierdzał	naukę	
znakami,	które	jej	towarzyszyły”	(Mk	16,20).
	 Plan	objawienia,	częściej	nazywany	Bożą	ekonomią	zbawienia,	urzeczywistnia	
się	przez	czyny	i	słowa	wewnętrznie	z	sobą	powiązane	tak,	że	czyny	dokonane	przez	
Boga	w	historii	objaśniają	i	umacniają	naukę	słowami	wyrażone,	słowa	zaś	obwieszczają	
czyny	i	odsłaniają	tajemnicę	w	nich	zawartą	(por.	KO	2).	Pełnia	objawienia	dokonała	
się	w	Jezusie	Chrystusie,	który	jest	pierwszym	i	ostatnim	Słowem	Ojca.	W	Nim	bowiem	
wszystko	zostało	stworzone	(por.	Kol	1,16),	w	Nim	też	ludzkość	pojednała	się	z	Ojcem	
(por.	Kol	1,20).	W	Orędziu	wielkanocnym	Wigilii	paschalnej	wyśpiewaliśmy	słowa,	które	
są	najgłębszą	treścią	naszego	rozradowania	wielkanocną	nowiną	o	Jezusie	Chrystusie	
żyjącym	na	wieki:	“Nic	by	nam	przecież	nie	przyszło	z	daru	życia,	gdybyśmy	nie	zostali	
odkupieni”.
	 Świadomość	 odkupienia,	 a	 więc	 szansa	 przynależności	 do	 rodziny	 samego	
Boga,	to	podstawa	naszej	chrześcijańskiej	godności.	Człowiek	to	wielkie	dzieło	Boże,	
najpiękniejsze	ze	wszystkich,	ale	jeśli	zatrze	się	obraz	Boży	w	człowieku,	staje	się	on	
najbardziej	ze	wszystkich	godny	politowania.	Bóg	jednak	nie	opuszcza	swoich	dzieci,	
jak	nie	może	matka	zapomnieć	o	swym	niemowlęciu	(por.	Iz	49,15).
	 W	naszym	wielkopostnym,	rekolekcyjnym	skupieniu	nakreśliliśmy	sobie	drogę	
umacniania	się	w	łasce	dziecięctwa	Bożego.	Tę	Wielkanoc	obchodzimy	z	tym	większą	
radością,	 im	bardziej	odkryliśmy	Boga	i	 im	bardziej	zbliżyliśmy	się	do	Niego,	czy	to	
wracając	 z	 dalekiej	 drogi	 synów	marnotrawnych,	 czy	 to	 niby	 blisko	Ojca	 będąc,	 nie	
mogliśmy	darować	Mu	jego	miłosierdzia	wobec	zagubionych	dzieci	Bożych.

Bp Jan Szlaga, Przewodnik Katolicki
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Pieśń miłości

	 Rytm	liturgii	Wigilii	Paschalnej,	kiedy	to	kolejne	fragmenty	tekstów	biblijnych	
przeplatane	są	śpiewem	psalmów,	przywołuje	początek	pierwszej	homilii	Orygenesa	do	
Pieśni	nad	pieśniami:	“Szczęśliwy	jest	ten,	kto	świętuje	szabaty,	ale	szczęśliwszy,	kto	
obchodzi	szabat	nad	szabatami.	Tak	samo	szczęśliwy	jest	ten,	kto	rozumie	pieśni	i	śpiewa	
je,	jednakże	o	wiele	szczęśliwszy	jest	ten,	kto	śpiewa	»pieśń	nad	pieśniami«:	wszak	tylko	
podczas	uroczystości	śpiewamy	pieśni”.
	 Liturgia	Wigilii	 Paschalnej	 jest	 przygotowaniem	do	 świętowania	 “szabatu	 nad	
szabatami”.	Zanim	Bóg	rozpocznie	szabat	‑	trwa	czas	Jego	działania.	Tak	więc	Wigilia	
Paschalna	jest	medytacją	historii	Bożego	działania,	czyli	historii	życia	chrześcijanina.	
Jest	liturgicznym	wyśpiewywaniem	Bogu	kolejnych	pieśni	ludzkiego	życia.
	 Orygenes,	 komentując	 tytuł	 “Pieśń	 nad	 pieśniami”	 układa	 sekwencję	 pieśni,	
które	trzeba	wyśpiewać	wcześniej,	po	drodze:	“Musisz	wyjść	z	Egiptu,	a	wyszedłszy	z	
ziemi	egipskiej	musisz	przebyć	Morze	Czerwone,	byś	mógł	zaśpiewać	pierwszą	pieśń.	
A	choćbyś	wyśpiewał	pierwszą	pieśń,	daleko	ci	jeszcze	do	Pieśni	nad	pieśniami.	Prze‑
wędruj	więc	pustynną	ziemię,	aż	dojdziesz	do	studni,	którą	kopali	królowie,	tam	będziesz	
mógł	zaśpiewać	drugą	pieśń.	Udaj	się	stamtąd	w	pobliże	ziemi	świętej,	abyś,	stojąc	nad	 
brzegiem	 Jordanu,	mógł	 zaśpiewać	pieśń	Mojżesza.	 (...)	 I	 znów	musisz	walczyć	pod	
wodzą	Jezusa	(...),	a	wówczas	będziesz	mógł	wyśpiewać	tę	pieśń,	która	zawarta	jest	w	
Księdze	Sędziów.	Wznosząc	się	z	kolei	do	Księgi	Królewskiej	zbliż	się	do	pieśni	Dawida	
(...).	Idź	do	Izajasza	i	powiedz	wraz	z	nim	»Będę	śpiewał	pieśń	przyjacielowi	winnicy	
mojej«.	A	gdy	już	wszystko	przejdziesz,	wznieś	się	jeszcze	wyżej	i	z	przystrojoną	duszą	
śpiewaj	wraz	z	oblubienicą	Pieśń	nad	pieśniami”.
	 Możemy,	za	Orygenesem,	spojrzeć	na	życie	chrześcijańskie	jak	na	śpiew	kolej‑
nych	 pieśni.	A	więc	 jest	 pieśń	wyzwolenia,	 pieśń	 pielgrzyma,	 pieśń	 pracy	 na	 swoim	
dziedzictwie,	jest	śpiew	ocalenia	i	zwycięstwa,	jest	także	pieśń	przyjaźni.	Dopiero	ten,	
kto	wyśpiewał	 te	pieśni	może	zaśpiewać	pieśń	nad	pieśniami	 ‑	pieśń	miłości.	Zmart‑
wychwstanie	Chrystusa	jest	Jego	pieśnią	miłości	oraz	obietnicą,	że	ostatnią	pieśnią,	po	
wszystkich	radosnych	i	smutnych	pieśniach	naszego	życia,	nie	będzie	śpiew	żałobny	na	
naszym	pogrzebie,	ale	śpiewana	w	chórze	z	Oblubieńcem	pieśń	nad	pieśniami.

Ks. Jan Słomka, Tygodnik Powszechny
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Niedziela Wielkanocna

	 Wysłuchaliomy	 i	 wyraziliśmy	 gestami,	 słowami	 i	 symbolami	 podstawową,	
fundamentalną	prawdę:	ZMARTWYCHWSTAŁ!
	 Oto	ziemia	się	trzęsie,	anioł	zstępuje	z	nieba,	odsuwa	cieżki	kamień,	który	zamyka	
grób	i	siada	na	nim,	pełen	chwały	i	szczęścia.	żołnierze	uciekają	i	niosą	straszną	wieść	
nieprzyjaciołom	Chrystusa,	jest	to	dowód	ich	wielkiej	przegranej.
	 Już	zaczyna	świtać.	 	Pobożne	niewiasty	otrzymują	od	anioła	potwierdzenie	 tej	
wiadomości	i	biegną	aby	podzielić	się	nią	z	Apostołami.	Maria	Magdalena	spotyka	w	
ogrodzie	Zmartwychwstałego.
	 Czytając	 jeszcze	 raz	 teksty	 Pisma	 Świetego	 Nowego	 Testamentu	 możemy	
zauważyć,	że	wieść	o	zmartwychwstaniu	tak	jak	w	pierwszym	dniu,	tak	i	dzisiaj	pozostaje	
żywa:	“Pan	zmartwychwstał..	Ukazał	się	Piotrowi.	Bóg	wskrzesił	Jezusa,	którego	ludzie	
ukrzyżowali”
	 Całe	chrześcijanstwo	opiera	sie	na	tej	wiadomości.
	 Nasza	wiara	nie	narodziła	się	z	jakiegoś	abstrakcyjnego	słowa,	chociaż	pięknego	
jak	braterstwo	czy	wyższość	miłości.	Narodziła	się	z	faktu,	zaświadczonego	i	przepowia‑ 
danego	przez	tych,	którzy	byli	jego	świadkami:	Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał,	
widzieliśmy	Go	i	jedliśmy	z	Nim.
	 Ta	wieść	przychodzi	do	nas	z	odległych	czasów	poprzez	nieprzerwany	łancuch	
świadków.
	 Ale	ta	wieść	jest	blisko	nas,	wśród	nas,	wewnątrz	nas.	Apostoł	Piotr	wyraża	tę	
prawdę	słowami:	:My	jesteśmy	świadkami	wszystkiego	co	zdziałał...	my	i	Duch	Świety,	
którego	Bóg	dał	tym	którzy	poddadzą	sie	Jemu”.
	 Świadkami	jesteśmy	również	i	my,	odrodzeni	w	Sakramencie	Chrztu	Świetego,	i	
wszyscy	chrześcijanie	w	których	Duch	Świety	jest	rozlany,	i	tej	nocy,	tego	dnia	zebrani	
na	wspólnym	czuwaniu	i	modlitwie.
	 Chrystus	zmartwychwstał,	Alleluja!

Ks. Tadeusz, Okruchy
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Światło zamknięte w dłoniach

	 Pierwszego	dnia	po	szabacie,	wczesnym	rankiem,	gdy	było	jeszcze	ciemno,	Maria	
Magdalena	udała	się	do	grobu	i	zobaczyła	kamień	odsunięty	od	grobu.	Pobiegła	więc	
i	przybyła	do	Szymona	Piotra	i	do	drugiego	ucznia,	którego	Jezus	miłował	i	rzekła	do	
nich:	“Zabrano	Pana	z	grobu	i	nie	wiemy,	gdzie	Go	położono”.	Biegli	(więc)	do	grobu	
obydwaj.
	 Piotr	wszedł	 do	wnętrza	 i	 ujrzał	 leżące	płótna	oraz	 chustę,	 która	była	na	 Jego	
głowie...	Wtedy	wszedł	 do	wnętrza	 także	 i	 ów	 drugi	 uczeń.	Ujrzał	 i	 uwierzył	 (J	 20,	
1‑4a.6‑8).
	 Wielkanoc	‑	najstarsze	święto	w	kalendarzu	chrześcijańskim.	Święto	świąt.
	 Podczas	ostatniego	mego	pobytu	w	Jerozolimie	zapisałem	w	notatniku:	 “Grób	
Jezusa	 jest	małym	 budynkiem	 położonym	 centralnie	 wewnątrz	 Rotundy	 zwanej	An‑
astasis.	Ze	wszystkich	stron	otaczają	go	kamienne	 lub	marmurowe	posadzki,	pilastry,	
kolumny,	krużganki,	sklepienia.	Zewsząd	kamień	‑	u	góry,	u	dołu,	z	boku.	Stojąc	przed	
tym	wyjątkowym	sarkofagiem	przywołuję	tę	samą	przestrzeń	widzianą	oczami	św.	Jana:	
A	na	miejscu,	gdzie	Go	ukrzyżowano,	był	ogród,	w	ogrodzie	zaś	nowy	grób,	w	którym	
złożono	Jezusa	(19,	41‑42).	Ogród	pozostał	tylko	w	skromnych	i	nielicznych	flakonach	
z	kwiatami.	Dostępnym	świadkiem,	chociaż	milczącym,	wydarzenia,	które	tu	nastąpiło,	
a	jakie	przekracza	wszelkie	doświadczenie	i	wyobrażenie,	stał	się	kamień.	Po	dziś	dzień	
swą	skromną	obecnością	głosi	prawdę	o	Zmartwychwstaniu	‑	największym	wydarzeniu	
we	wszechświecie.
	 Przed	godziną	odprawialiśmy	w	tym	miejscu	Mszę	świętą.	Podczas	liturgii	byliśmy	
sam	na	sam	z	Tym,	który	złamał	tutaj	kategorie	czasu,	ze	Zmartwychwstałym.	Nie	ma	
żadnej	noty	ani	wspomnienia,	że	chociaż	na	chwilę	powrócił	On	tu	kiedykolwiek.	Jednak	
słowa	konsekracji	czyż	nie	sprowadzają	Go	na	ten	ostatni	przystanek	ziemskiej	wędrówki	
raz	jeszcze?
	 Wchodzimy	 powtórnie	 do	 pierwszej	 komory	 grobowej	 zwanej	 Przedsionkiem	
Anioła.	 Jednak	 tym	razem	ani	my,	ani	nasza	medytacja,	nie	zmieszczą	się	wewnątrz,	
bowiem	ortodoksyjny	mnich	gwałtownie	nas	zawraca.	Po	chwili	okazuje	się,	że	świętą	
przestrzeń	opróżniono	dla	rozpoczynającej	się	procesji.
	 Patrzę	na	puste	wejście	do	Grobu.	Tutaj	według	relacji	Mateusza	arcykapłani	 i	
faryzeusze	zabezpieczyli	grób	opieczętowując	kamień	i	stawiając	straż	(27,	66).	“Pieczęć	
Rzymu	miała	zamknąć	 i	 zepchnąć	w	niepamięć	życie	 i	 śmierć	 Jezusa	oraz	przeżycia	
ludzi,	 którzy	 Go	 spotkali.	 Złożenie	 do	 kamiennej	 pieczary	 miało	 zakończyć	 o	 Nim	
opowieść”.	W	rzeczywistości	dopiero	rozpoczynało	Jego	życie.	Właśnie	tutaj	śmierć	i	
życie	starły	się	w	boju.	Ostatecznie	życie	wydobyło	się	ze	śmierci,	jak	brzask	z	nocy.	
Ukrzyżowany	powstał	z	martwych	i	objawił,	że	«po	życiu	życie»	trwa.	Wielki,	okrągły	
kamień	‑	odsunięty.	Wyglądało	to	tak,	jakby	ktoś	podniósł	go	i	przeniósł	na	bok.	Pieczęć	
została	złamana.	Dokonał	tego	Ten,	który	umarł	i	znów	ożył.	Cała	wiara	chrześcijańska	
opiera	się	na	tym	jedynym	w	dziejach	fakcie.	I	z	tego	jedynego	powodu	jesteśmy	tutaj	w	
Jego	jerozolimskim	grobie,	który	stał	się	bramą	otwartą	‑	na	wieczność”.
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	 Prawda	o	zmartwychwstaniu	przenika	całą	Ewangelię.	Pierwszym,	który	dostrzegł	
ją	poprzez	wewnętrzną	iluminację,	był	Jan.	Pisze	o	sobie:	Wszedł	do	wnętrza	(grobu)	
także	i	ów	drugi	uczeń	i	ujrzał	leżące	płótna	oraz	chustę,	która	była	na	Jego	głowie...	
Ujrzał	 i	uwierzył.	Zobaczył	płótna	pogrzebowe	lekko	zapadnięte	lecz	puste.	Nie	było	
na	nich	śladu	czyjegokolwiek	dotknięcia.	Po	prostu	Chrystus	powstając	do	nowego	ist‑
nienia	przeszedł	przez	nie.	One	zwyczajnie	opadły,	pozostając	na	swoim	miejscu.	Tyle	
wystarczyło,	 aby	 powiązać	wszystkie	 słowa,	 cuda,	 razem	 spędzone	 godziny	 i	 lata	w	
jedno,	niepojęte:	zabity	Przyjaciel	i	Mistrz,	którego	opłakiwał,	żyje!
	 Mówić	o	 zmartwychwstaniu	 Jezusa	 to	 tyle,	 co	próbować	 zamknąć	w	dłoniach	
światło.	Wieści	 ono	 jednak	 niezmienną	 prawdę,	 że	Bóg	 na	 serio	 zainteresowany	 jest	
ludzką	 egzystencją.	Od	Niego	wyszliśmy	 i	 do	Niego	 zmierzamy.	Koniec	 ziemskiego	
życia,	 jedyny	 pewny	 fakt	 o	 każdym	 człowieku,	mimo,	 że	 nie	 będzie	 on	 nikomu	 da‑
rowany,	nie	jest	ostatnim	słowem	w	świecie.	“Na	krzyżu	Jezus	umarł	jako	Człowiek,	ale	
jedynie	po	to,	by	z	martwych	wstać	jako	Bóg”.	Powstając	objął	Swe	dziedzictwo	‑	czas	
i	wieczność	oraz	wszystko,	co	jest	w	nich	zanurzone.	A	śmierć,	chociaż	istnieje	nadal,	z	
chwilą	Jego	powrotu	straciła	władzę	i	została	zniweczona.
	 W	 wydarzeniu	 wielkanocnym	 ukryte	 jest	 zmartwychwstanie,	 przemienienie	 i	
uwielbienie	człowieka	oraz	całego	wszechświata.	Oto	Jezus	otwiera	przed	każdym	drogę	
‑	do	Boga,	do	życia	w	pełni.	Zmartwychwstanie	nie	jest	faktem,	który	jedynie	kiedyś	miał	
miejsce,	lecz	“czymś,	co	nie	przestaje	się	zdarzać,	jak	nadchodząca	wciąż	wiosna.	To	
niezniszczalna	nadzieja	‑	pisał	Malcolm	Meggeridge	‑	utrzymująca	przy	życiu	chrześcijan	
poprzez	wszystkie	arlekinady	historii”.	Człowiek,	nawet	wtedy,	gdy	stanie	się	garścią	
prochu,	wstanie	‑	na	wieczność,	na	szczęście	‑	jak	Chrystus.

Ks. W. Niewęgłowski
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Narodziny naszej wiary

	 Czterej	ewangeliści,	tak	często	rozbieżni	w	swoich	opowieściach,	ostatni	rozdział	
o	Zmartwychwstaniu	zaczynają	jednakowo:	“Pierwszego	dnia	tygodnia”.	O	świcie	tego	
pierwszego	dnia	rodzi	się	wiara	paschalna,	nasza	wiara.
	 Początkowo	były	to	tylko	zdumienia	w	mroku	(“Jeszcze	było	ciemno”	‑	precyzyj‑ 
nie	notuje	Jan,	który	lubi	znajdować	symbole),	potem	nastąpiło	poruszenie	miłości.	Jan,	
“uczeń,	 którego	 Jezus	miłował”,	 pokazuje	 nam	 inną	 umiłowaną,	Magdalenę:	wiara	 i	
miłość	są	ściśle	ze	sobą	złączone.	Zbliżając	się	do	końca	czterech	Ewangelii,	widzimy,	
że	jeśli	jest	dla	nas	jakaś	rzecz	pewna,	to	jest	nią	właśnie	pewność,	że	całe	nasze	życie	
opiera	się	na	tym	dwumianie	wiara‑miłość.
	 Magdalena	 widzi	 odsunięty	 kamień,	 biegnie,	 aby	 zawiadomić	 Piotra	 i	 Jana,	 i	
wypowiada	tak	straszne	słowa,	że	myśl	o	śmierci	Jezusa	staje	się	jeszcze	cięższa:	“Nie	
wiem,	 gdzie	 Go	 położono”.	Ma	 już	 na	myśli	 tylko	martwe	 ciało,	 przedmiot.	 Ciągle	
jeszcze	stoimy	na	brzegu	przepaści	nie	do	przebycia.
	 Ale	Jan	i	Piotr	biegną,	odkrywają	pierwsze	oznaki	“czegoś	innego”:	pusty	grób	
oraz	płótna	i	chustę	starannie	zwinięte.	Całkowita	konsternacja!	Piotr	ciągle	czuje	się	
bezradny	(“zdziwiony”	‑	powie	bardziej	opanowany	Łukasz).
	 Jan,	 opierający	 się	 bardziej	 na	 intuicji	 niż	 Piotr,	 stawia	 olbrzymi	 krok	 wiary:	
“Ujrzał	i	uwierzył”.	Ewangelista	podkreśla	to	niesłychane	“uwierzył”,	które	od	tej	pory	
rozdzielać	będzie	dwa	światy	przed	i	po	Zmartwychwstaniu:	“Dotąd	bowiem	nie	rozu‑
mieli	jeszcze	Pisma,	które	mówi,	że	On	miał	powstać	z	martwych”.
	 Ujrzeć,	rozumieć,	wierzyć	to	słowa	kluczowe	narodzin	naszej	wiary.	Ewangelista	
mówi	o	sobie:	“Ujrzał	i	uwierzył”.	O	Magdalenie	powie,	iż	oznajmiła:	“Widziałam!”.	
Potem	również	uczniowie	“widzą”,	i	wreszcie	Tomasz	“widzi	i	wierzy”.
	 Ale	 wówczas	 Zmartwychwstały	 wypowiada	 wielkie	 błogosławieństwo:	
“Błogosławieni,	którzy	nie	widzieli,	a	uwierzyli”.	Jest	to	szansa	dla	nas;	wielka	rzeka	
wiary	łączy	nas	z	tamtym	porankiem	Zmartwychwstania.	Wiara	nie	jest	rozmyślaniem	
o	Bogu,	jest	darem	Boga,	który	otwiera	nas	na	to,	co	pierwsi	wierzący	zobaczyli	i	zro‑
zumieli:	pusty	grób,	spotkania	z	Jezusem	zmartwychwstałym	i	świadectwo	Pisma.
	 Dar	Boga	i	zmaganie	się	człowieka.	Od	samego	początku	wiara	musiała	wydobyć	
się	z	cienia,	z	niepewności,	z	opieszałości	w	zrozumieniu.	“Nie	wiem”	‑	mówi	Magda‑
lena	‑	to	pierwsze	słowa	tamtego	poranka	wiary.	“Nie	rozumieli	‑	wzdycha	Jan,	a	Jezus	
zbeszta	uczniów	idących	do	Emaus:	“Jeszcze	nie	rozumiecie?	Jak	nieskore	są	wasze	serca	
do	wierzenia”.
	 Większość	 z	 nas	przyjęła	wiarę	 z	 łatwością	 i	w	 tej	 biernej	 łatwości	 pozostała.	
“Ależ	 tak,	 jestem	 chrześcijaninem	 i	 to	 nawet	 praktykującym”.	Ale	 atmosfera,	 którą	
oddychamy,	jest	zabójcza	dla	naszej	wiary	i	pobożności.	W	klimacie,	w	którym	liczy	się	
zysk	i	konsumpcja,	przy	nieustannym	nacisku	naukowców,	psychologów	oraz	 telewi‑ 
zyjnych	 showmanów,	 wiara	 w	 Zmartwychwstanie	 wymaga	 kultury	 wiary.	 Rodzice	
martwią	się,	że	ich	dzieci	odchodzą	od	wiary	i	zastanawiają	się,	w	jaki	sposób	mogliby	
ją	lepiej	przekazywać.	Pierwszą	odpowiedzią	jest	pytanie:	jaką	moc	wiary,	jakie	zrozu‑
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mienie	wiary	mamy	do	przekazania?
	 Refleksja	na	ten	temat	obudzi	w	nas	być	może	chęć	lepszego	poznania	Biblii	oraz	
pogłębienia	wiary	w	nauce	Kościoła.	Jest	to	ciągle	wiara	poranka	Wielkanocnego,	ale	
która	nieustannie	ubogaca	się	przez	to,	w	jaki	sposób	przeżywana	jest	w	różnych	kultu‑
rach.	Nie	wystarczy	śpiewać	“Pan	zmartwychwstał”,	trzeba	zobaczyć,	jakie	konsekwencje	
pociąga	to	w	całym	świecie	i	w	naszym	własnym	życiu.

ANDRÉ SOVE, Homilie niedzielne

Zaczęło się nowe

	 Nie	każdy	potrafi	podejść	do	martwego	ludzkiego	ciała.	Umyć,	przebrać,	złożyć	
do	trumny,	zasypać	grób.	Dlatego	są	fachowcy	od	tych	spraw.	Prowadząc	pogrzeby,	od	
lat	obserwuję	te	ekipy.	Czy	to	przypadek,	że	właśnie	oni,	specjaliści	od	ludzkich	zwłok,	
tak	często	bywają	podpici?	Słuchałem	kiedyś	publicznego,	bo	w	radiu,	wyznania	lekarza,	
który	z	racji	swej	funkcji	musiał	często	dokonywać	sekcji	zwłok.	Skończyło	się	alkoho‑ 
lizmem.	I	ja	to	rozumiem.	W	śmierci	jest	coś	porażającego.	Zawsze.	Nawet,	gdy	jest	się	
profesjonalistą.	Można	udawać,	można	grać	twardziela.	Do	czasu.	I	to	nie	jest	sprawa	
wiary	czy	niewiary.	W	śmierci	jest	coś,	co	człowieka	paraliżuje.	Każdego.
	 Dlatego	ludzie	zawsze	starali	się	śmierć	“oswoić”.	Usiłowali	przerażenie	zamknąć	
w	ramy	grzebalnych	ceremonii.	Pytajcie	archeologów,	powiedzą	wam,	że	historię	roz‑
woju	cywilizacji	można	śledzić	odkopując	groby.	Nekropolie	starożytnego	Egiptu,	pełne	
zadumy	cmentarze	Powązek	i	Pęksowego	Brzyzka,	mogiły	partyzantów	i	rzymskie	kata‑
kumby	mówią	o	tym	samym.	O	niepokojącej,	co	najmniej	niepokojącej,	myśli	o	śmierci	
tych,	co	już...	Ale	i	o	własnej	śmierci	‑	tej	najpewniejszej	obietnicy	danej	każdemu.
	 Dlaczego	 nie	 potrafimy	 beznamiętnie	myśleć	 o	 śmierci,	 skoro	 jest	 najbardziej	
oczywistą	sprawą	w	życiu?	Szukając	odpowiedzi,	pobiegliśmy	dziś	z	Szymonem	Piotrem	
i	Janem	do	grobu	Jezusa.	Pustego	grobu!	Grób	nie	powinien	być	pusty.	A	był.	I	oni	tego	
nie	rozumieli.	Biegli,	bo	przeczuwali	 jakąś	nową	tajemnicę.	Nową?	Na	tle	tysięcy	lat	
ludzkich	doświadczeń	‑	nową.	Ale	tak	naprawdę	starą,	przedwieczną	tajemnicę	życia.	
Już	Maria	Magdalena	przybiegłszy	z	wieścią	o	pustym	grobie,	dotknęła	tej	tajemnicy.	
“Zabrano	Pana	z	grobu!”.	Skoro	zabrano	‑	to	skąd	takie	napięcie	w	niej,	w	uczniach.	I	
dlaczego	“nie	rozumieli”?	I	Magdalena,	i	uczniowie,	i	budowniczowie	egipskich	piramid,	
i	grabarze	na	wiejskich	cmentarzach	przeczuwają	jedno:	niezniszczalność	życia.
	 A	wtedy	w	 Jerozolimie,	 przygotowującej	 się	 do	 święta	 Paschy,	 zogniskowana	
została	 cała	 energia	 życia.	 Nie	 o	 biologię	 chodzi.	 Bo	 dar	 życia	 tylko	 w	 części	 jest	
biologią.	Nie	rozumiemy	do	końca	daru	życia.	I	jak	uczniowie	stajemy	zdumieni	‑	oni	
przy	pustym,	my	przy	niepustych	grobach.	Każdy	grób	ma	jakiś	tajemny	związek	z	tam‑
tym,	jednym	jedynym	grobem	pusto‑niepustym.	Pełnym	Życia.	Bo	nikt	nie	zabrał	Jego	
ciała.	On	zmartwychwstał.	Nie	jakoby	odwrócił	w	czasie	biologiczne	mechanizmy.	On	
pchnął	Życie	przez	otwarte	wejście	swego	grobu	ku	Pełni.	W	tym	jednym	momencie	
zogniskowana	została	energia	Życia	tysiącleci.	Dla	wszystkich,	którzy	jak	Jezus	byli,	są	
i	będą	ludźmi,	zaczęło	się	Nowe	‑	choć	dalej	niepojęte.
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	 I	 to	 jest	powód	do	 radości.	Słowo	“radość”	wyblakło	ostatnimi	czasy.	Dlatego	
wydaje	się	zbyt	słabe	i	nie	w	pełni	oddaje	reakcje	na	Nowe,	które	wtedy	się	zaczęło.	Gdy	
Jezus	zjawił	się	(choć	wcale	zjawą	nie	był!)	w	Wieczerniku,	jeszcze	za	wcześnie	było	
mówić	o	radości.	Więcej	było	wtedy	milczących	wątpliwości	i	owego	nierozumienia.	Ale	
w	końcu	radość	wybuchła	jak	płomień.	To	ona	kazała	uczniom	z	Emaus	nieomal	biegiem	
wracać	do	przyjaciół.	To	ona	kazała	Szymonowi	skoczyć	w	wody	jeziora,	by	prędzej	być	
z	Panem	‑	żywym,	bliskim,	choć	innym	niż	oni.	Innym	‑	bo	On	już	Pełnię	życia	w	sobie	
niósł,	a	oni	jeszcze	nie.
	 I	my	jeszcze	nie.	Ale	powód	do	radości	mamy	już.	Mimo	paraliżującego	tchnienia	
śmierci,	mimo	lęku,	jakim	ona	nas	napawa,	mimo	iż	więcej	nie	rozumiemy,	niż	rozumie‑ 
my...	Bo	mimo	wszystko	wiemy,	że	prawdziwe	jest	życie	‑	nie	śmierć.	Wiemy.	Właśnie	
tak:	wiemy.	Nie	jakieś	“przeczuwamy”,	nie	“domyślamy	się”.	Nawet	więcej	niż	“mamy	
nadzieję”.	Po	prostu	wiemy.	Czy	zatem	chrześcijanin	może	nie	cieszyć	się?	Oby	święta	
obudziły	tę	radość	na	nowo.

Ks. T. Horak, Gość Niedzielny

Ryzyko nowego człowieka

	 Jeszcze	tylko	oddać	bagaż,	jeszcze	tylko	chwila	oczekiwania,	jeszcze	tylko	lekki	
dreszczyk	 emocji	 przy	 pierwszym,	 próbnym	warkocie	 silników.	A	 potem...	 już	 tylko	
zwykły,	rutynowy	lot.
	 Utopijny	 sen	 Ikarów	 o	 konkurowaniu	 z	 ptakami,	 raz	 przeżyty	 na	 jawie,	 ani	
odrobinę	nie	utracił	ze	swojej	mitycznej	nierealności.	Człowiek	bowiem	potrafi	już	ujrzeć	
Ziemię	z	oszałamiającej	wyso	kości,	lecz	wciąż	nie	jest	w	stanie	od	niej	się	oderwać.
 “Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”	(Kol	3,2).	Ubożsi	o	jed‑
no,	stracone	złudzenie	wiemy	już,	że	analogia	między	naszym	życiem	wewnętrznym	a	
pragnieniem	ucieczki	od	tego,	co	ziemskie,	jest	bardzo	wieloznaczna.	Nawet	bowiem	od‑ 
dalony	mogę	wciąż	nosić	ze	sobą	cząstkę	pozostawionego	Egiptu.	Tym	więc,	co	jedynie	
wydaje	się	być	wspólne	dla	obu	tak	odległych	przestrzeni,	jest	ryzyko.
 “Jednakże nie wszedł do środka”	(J	20,5)	‑	wciąż	na	nowo	za	dziwieni	Porankiem	
Zmartwychwstania	przyglądamy	się	pierw	szemu	zaskoczeniu	apostołów.	Centralna	dla	
Chrześcijaństwa	prawda	o	zwycięstwie	nad	śmiercią,	jej	biblijne	opisy	i	komentarze	są	
nam	dobrze	znane.	Kto	nie	rozumie	popłochu	apostołów,	nie	wiary	Tomasza,	czy	wreszcie	
obaw	Jana	u	Grobu.	Czy	jednak	wszystko	można	nazwać	zaskoczeniem,	niedowierza‑
niem,	a	nawet	tchórzostwem?
	 Paraliżująca	 obawa	 przed	 “nowym”	 usztywniła	 na	 tysiąclecia	 rękę	 artystów	
Bliskiego	 Wschodu,	 nakazując	 Egipcjanom	 z	 zapa	miętaniem	 niszczyć	 najmniejsze	
ślady	 po	 jedynym	 okresie	 “nowej	 sztuki”	 ‑	Tell‑Amarna.	 Równocześnie	 zaś	 odwaga	
podjęcia	ryzyka	rozstrzygała	losy	nie	tylko	wojen	i	imperiów,	lecz	także	otwierała	drogę	
do	wielkich	odkryć	i	nowych	rozwiązań	technicznych.	Może	było	ono	progiem,	którego	
nigdy	nie	przekroczył	Judasz	wybiera	jący	to,	co	pewne	‑	śmierć.	Trzymając	w	ręku	dłuto	
zastanawiamy	się,	 jak	wyciosać	w	sobie	Nowego	Człowieka.	Chociaż	bowiem	mamy	
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ten	sam	Chrys	tusowy	wzór,	to	jednak	inny	jest	materiał,	z	którego	każdy	z	nas	jest	zbu‑
dowany.	Trzeba	więc	zdecydować	się	na	własny	ikarowy	lot,	na	własne	odbicie,	na	moje	
ryzyko.

Ks. Piotr Tisler (Pelplin)

Zmartwychwstanie

	 Choć	brzmi	jeszcze	w	naszych	uszach	zaśpiewane	przed	chwilą	radosne	alleluja	
obwieszczające,	tryumfalne	zmartwychwstanie	Pana	Jezusa	‑	to	gdzieś	w	głębi	serca,	dla	
wielu	pozostał	jeszcze	nastrój	postu	i	związana	z	nim	radość	dla	tych,	którzy	wytrwali		w	
swych	postanowieniach.
	 Może	 niektórzy	 z	 was	 w	 minionym	 okresie	 próbowali	 wyobrazić	 sobie	 jak	
mogła	wyglądać	męka	Chrystusa,	która	była	z	pewnością	widowiskiem	wstrząsającym.		
Podkreślają	to	również	opisy	ewangelistów:	zaćmienie	słońca,	trzęsienie	ziemi,	groby,	
które	się	otwarły	i	powychodzili	z	nich	umarli.	Nastrój	grozy	jaki	wtedy	panował	oddaje	
także	liturgia	wspominająca	i	uobecniająca	tamte	wydarzenia.
	 Uczestnicząc	w	obrzędach	liturgicznych	ostatnich	trzech	dni	Wielkiego	Tygodnia	
staliśmy	się	 świadkami	 rzeczywistości			 jaką	była	Męka,	Śmierć	 i	Zmartwychwstanie	
naszego	Zbawiciela.	Liturgia	Wielkiego	Czwartku		i	związana	z	nią	celebracja	Miłości	
umywającej	nogi	nawet	Judaszowi.
	 A	potem	!	Miłość	opuszczona	przez	uczniów,	zdradzona	przez	Judasza	Iskariotę,	
odrzucona	i	wydana	na	śmierć	przez	naród	żydowski.		A	w	świątyni,		 jak	pamiętamy,		
nagi	ołtarz	 .	Krzyże	zasłonięte	 lub	wyniesione	z	Kościoła	i	milczenie		dzwonów	oraz 
organów	 symbolizujące	 oczekiwanie	 wyroku	 który	 zapadnie	 nazajutrz.		 I	 w	 tym 
nastroju	wstaje	świt	Wielkiego	Piątku	‑	Liturgia	ciemnej	jutrzni,	z	gaszonymi	kolejno	
światłami	oznaczającymi	gasnące	życie,	a	może	ciemność,	w	której	pogrąża	się	świat,	gdy	
gaśnie	prawdziwe	światło	‑	Chrystus	‑	Słońce	Sprawiedliwości.		I	dramat	dopełniający	
się	w	słowach:	Boże	mój,	Boże	mój,	czemuś	mnie	opuścił.
	 Potem	nagle	nastaje	‑	wielkosobotnia	cisza,	Pan	spoczywa	w	grobie.	Liturgia	Wiel‑
kiej	Soboty	jest	jak	wstrzymanie	oddechu	w	oczekiwaniu	na	coś	szczególnie	ważnego. 
I	 oto	 z	 rozśpiewanych	 rezurekcyjnych	 dzwonów	 dowiadujemy	 się,	 że	 Pan, 
Zmartwychwstał		i	żyje.		Alleluja!
	 I	właśnie	tą	radością	pragnie	dziś	podzielić	się	liturgia	Mszy	św.,	z	każdym	kto	
zawitał	 do	 tej	 świątyni.		 Ponieważ	 prawda	 o	 Zmartwychwstaniu	 to	 najradośniejsza	
informacja,	jaka	trafiła	na	ziemię.	Ta	prawda	zagłusza	wszystkie	inne	smutne	prawdy,	
bo	Chrystus	przez	swoją	śmierć	na	krzyżu	pokonał	śmierć	naszą,	a	zmartwychwstając	
trzeciego	 dnia	 z	 grobu	 utorował	 drogę	 dla	 naszego	 zmartwychwstania.	 Tymczasem	
wyznawcy	Chrystusa	Zmartwychwstałego	w	naszym	kraju	są	smutni.		Dlaczego?	Czy	
prawda,	którą	przyniósł	Chrystus	nie	jest	już	tak	radosna?
	 Gdyby	 zapytać	 przeciętnego	 Polaka	 dlaczego	 tak	 się	 dzieje,	 że	 jest	 smutny? 
Odpowie	 ‑	 bo	 ciężko,	 bo	 kryzys?	 Bo	 tak,	 trudno	 tu	 i	 teraz	 żyć.	 Jednak	 żyć	 po	
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chrześcijańsku	można	zawsze	i	nigdy	nie	ma	takich	sytuacji,	żeby	to	było	niemożliwe.	
A	było	już	nieraz	w	naszej	Ojczyźnie	o	wiele	 trudniej,	a	 ludzie	byli	weselsi.	Nie,	nie	
dlatego	ludzie	są	smutni,	że	jest	 trudno,	ale	z	innego	powodu.	Przyczyna	jest	o	wiele	
poważniejsza	 ‑	 ludzie	 tracą	 nadzieję.	 Nadzieję,	 która	 czyni	 cuda,	 nadzieję	 na	 lepsze	
jutro,	a	może	nawet	nadzieję	na	zmartwychwstanie?		Tego	nam	czynić	nie	wolno,	tego	
zabrania	nam	nasza	wiara.	Odebrać	komuś	nadzieję	to	znaczy	go	zabić.	Utracić	nadzieję	
to	znaczy	umrzeć.
	 Podczas	II	wojny	światowej	na	froncie	japońskim	pod	Singapurem	zostały	rozbite	
wojska	angielskie	i	sprzymierzone.	60	tysięcy	żołnierzy	angielskich,	szkockich	i	innych	
narodowości	zostało	wziętych	do	niewoli	i	trafiło	do	obozów	jenieckich.	Część	spośród	
nich	użyto	do	budowy	linii	kolejowej	przez	dżunglę	dla	potrzeb	armii	japońskiej.	Jeńcy	
półnadzy	pod	palącym	słońcem	Malezji	wyruszali	o	świcie	i	pracowali	do	nocy.	Ubra‑
nia,	które	przekształciły	 się	w	 łachmany,	nie	chroniły	ani	od	palącego	 słońca,	 ani	od 
chmar	 moskitów,	 które	 były	 plagą	 tych	 okolic.	 Spali	 w	 barakach	 na	 ziemi	 pokrytej	
liśćmi	zebranymi	w	dżungli.	Pożywieniem	była	śmiesznie	mała	porcja	ryżu	i	liście,	które	
zbierali	i	gotowane	jedli,	aby	oszukać	głód.	Prawie	wszyscy	pokryci	byli	tropikalnymi	
wrzodami,	które	atakowały	nawet	kości	 i	często	przeradzały	się	w	gangrenę.	A	kiedy	
utrudzeni	głodem,	żarem	słońca	lub	z	powodu	pobicia	przez	strażników	padali	na	ziemię,	
pozostawiano	ich	tak	do	końca	dnia.	Dopiero	wieczorem	kolumna	wyczerpanych	do	os‑
tatka	jeńców	ciągnęła	za	sobą	zmarłych	i	konających,	którzy	padli	w	ciągu	dnia,	żeby	ich	
pochować	pod	cienką	warstwą	ziemi	na	skraju	obozu.	Uciec	nie	było	nawet	gdzie,	gdyż	
wokoło	w	promieniu	700	kilometrów	rozciągała	się	nieprzebyta	dżungla.
	 Ten	ogrom	cierpienia	większy	był	 niż	 człowiek	może	 znieść.	W	 tych	nieludz‑
kich	warunkach	wypaczały	się	charaktery,	ludzie	po	prostu	dziczeli.	W	obozie	zaczęło	
panować	prawo	buszu,	prawo	silniejszego.	Jeńcy	kradli	żywność,	odzież	i	sprzedawali	
je	 tubylcom.	 Niektórzy	 posuwali	 się	 aż	 do	 szpiegowania	 kolegów,	 żeby	 donosami	
przypodobać	 się	 japońskim	 strażnikom.	 Z	 czasem	 jednak	 po	 trochu	 zaczęło	 się	 coś	
zmieniać.	Małe	grupki	jeńców	zaczęły	się	skupiać	wokół	dwóch	kaprali:	Millera	i	Moora.	
Ci	dwaj	młodzi	 ludzie	nie	dali	się	zmóc	straszliwemu	życiu	obozowemu.	Nędza	tego	
życia	i	brutalność	strażników	nie	zdołały	nawet	zadrasnąć	piękna	ich	dusz.	Nieśli	pomoc	
chorym	i	cierpiącym.	Z	uśmiechem	wspomagali	każdego,	kto	był	w	potrzebie.	Organi‑
zowali	wspólne	 czytanie	Ewangelii	 połączone	z	wyjaśnianiem	słów	Pisma	Świętego.	
Te	wieczorne	spotkania	ściągały	początkowo	tylko	bardzo	szczupłe	grupki	jeńców,	ale	
szybko	 grupki	 te	 rozrosły	 się	w	 dziesiątki,	 a	 niebawem	 i	 setki.	 Niektórzy	 zaczynają	
oddawać	przysługi	innym.	To	co	zaczyna	się	dziać	w	obozie	wygląda	~	na	cud.	Jeńcy,	
którzy	niedawno	walczyli	między	sobą	jak	dzikie	bestie	o	kawałek	chleba,	teraz	dzielą	
się	nim	z	towarzyszami.	Są	nawet	tacy,	którzy	z	narażeniem	życia	wymykają	się	z	obozu,	
aby	szukać	żywności	i	leków	dla	chorych.	W	obozie	najnieszczęśliwszymi	byli	ci,	którzy	
utracili	jedną	nogę	‑	nie	mieli,	bowiem	możliwości	poszukać	sobie	czegos	do	jedzenia.	
Aż	tu	pewnego	razu	pewien	inżynier	i	pewien	rzemieślnik	skonstruowali	coś	w	rodzaju	
sztucznej	nogi.	Ich	surowce	to	drewno,	bambus	i	blacha	z	puszek	po	konserwach.	Później	
organizują	masową	produkcję	takich	nóg	dla	setek	inwalidów.	Gdy	budowa	linii	kolej‑
owej	została	zakończona,	jeńcy	mieli	więcej	wolnego	czasu	i	mogli	trochę	odetchnąć.
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	 A	rzeczy	w	obozie	dzieją	się	coraz	dziwniejsze.	Japończycy	zaczynają	odczuwać	
podziw	 i	 czasem	przymykają	 oko	 na	 to	 co	 się	 dzieje.	W	obozie	 rozwijają	 się	 kursy:	
matematyki,	 filozofii,	 nauk	 przyrodniczych,	 historii	 i	 aż	 dziewięciu	 języków	obcych.	
Każda	grupa,	gdy	ukończy	kurs,	przekazuje	swoją	wiedzę	dalej	i	tak	w	drodze	reakcji	
łańcuchowej	w	szybkim	tempie	rozpowszechnia	się	wiedza	z	najrozmaitszych	dziedzin.	
Pewien	żołnierz	gromadzi	wszystkie	 istniejące	na	 terenie	obozu	egzemplarze	Biblii	 i	
organizuje	wypożyczalnię	Biblii.	Na	godziny,	bo	zapotrzebowanie	stało	się	ogromne.
	 Nieśmiało	w	życie	obozowe	zaczyna	 też	wkraczać	 sztuka.	Dżungla	obfituje	w	
różnokolorowe	 drewno.	Malarze	wykorzystali	 to	 sporządzając	 farby.	 Zorganizowano	
wiele	wystaw	malarskich.	Ale	najbardziej	sensacyjnym	wydarzeniem	była	inauguracja	
orkiestry.	Czerwony	Krzyż	przysłał	6	skrzypiec.Pozostałe	instrumenty	z	niewyczerpaną	
cierpliwością	artyści	konstruują	z	bambusu	i	różnego	rodzaju	wydrążonych	tykw	i	dyń.	
Stare	beczułki	od	olejów,	obite	skórą,	zamieniają	się	w	piękne	bębny.	Pewnej	niezapom‑
nianej	nocy,	w	naturalnym	amfiteatrze	w	dżungli	orkiestra	gra	V	Symfonię	Beethovena.	
Nikt	 nie	 potrafił	 powstrzymać	 łez.	 Ten	 koncert	 wprawił	 w	 osłupienie	 Japończyków.	
Wydawało	 im	 się	 wręcz	 nie	 do	 uwierzenia,	 że	 ci	 ludzie,	 o	 rękach	 spuchniętych	 i	
zdrętwiałych	 od	 ciężkiej	 pracy,	 o	 głowach	 przepalonych	 okrutnym	 słońcem	Malezji	
wykrzesali	z	siebie	jeszcze	tyle	siły	i	tyle	poezji.	I	wiele	innych	dziwnych	rzeczy	działo	
się	 w	 tym	 piekle	 na	 ziemi,	 w	 środku	 dżungli	 podczas	 okupacji	 japońskiej.	A	 zanim	
jeszcze	powstała	orkiestra,	 teatr	 i	wszystkie	 te	rzeczy,	 jeńcy	zbudowali	sobie	kościół.	
Bez	ścian,	po	prostu	dach	z	bambusu	wsparty	na	czterech	słupach.	Kościółek	był	nędzny,	
ubożuchny,	ale	stanowił	środek	i	serce	obozu.	Tu	spotykali	się	chrześcijanie	na	modlit‑
wach,	tu	zalękniony	tłum	osamotnionych	jednostek	przekształcał	się	we	wspólnotę	‑	jedną	
wielką	rodzinę.
	 Czy	można	sytuację	w	Polsce	porównać	do	tej	z	czasów	wojny,	którą	opisałem? 
Tak,	można,	ale	 tylko	pod	jednym	względem.	Nie	warunków	życia,	bo	te	są	przecież	
mimo	wszystko	nieporównywalne.	Ale	sytuacje	są	podobne	pod	względem	braku	nadziei.	
Jeńcy	jednak	dzięki	łasce	Bożej	i	przykładowi	nielicznych	odzyskali	nadzieję,	a	nadzieja	
później	zaowocowała	cudami.	Polacy,	dlaczego	jesteście	tacy	smutni?	Dlaczego	zaskle‑
piacie	się	w	sobie?	Dlaczego	 jesteście	 tacy	zobojętniali?	Chrystus	zmartwychwstał,	a	
wy	jesteście	tacy	smutni.	Prośmy	Chrystusa,	niech	przywróci	nam	wszystkim	nadzieję.	
Nadzieję	czynną,	nadzieję	twórczą,	nadzieję,	która	wyraża	się	w	otwarciu	na	innych.	Czyż	
mało	jest	wokoło	dobrego	do	zrobienia,	żeby	opuszczać	ręce?	Niech	Zmartwychwstały	
Chrystus	 przywróci	 w	 serca	 nasze	 cnotę	 nadziei,	 bez	 której	 życie	 jest	 koszmarem.	
AMEN.

ks. Jerzy Pietrzak
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Głosić Chrystusa zmartwychwstałego 

	 Filozoficzno‑ideologicznym	podłożem	globalizmu,	wdzierającego	się	we	wszystkie	
obszary	życia,	jest	postmodernizm	(ponowoczesność).	Jest	to	trudny	do	jednoznacznego	
określenia	 światopogląd,	 głoszący	 całkowitą	 względność	 ludzkiego	 poznania,	 zasad	
moralnych	 i	 kanonów	 estetyki.	 Zwolennicy	 postmodernizmu,	 czyniąc	 człowieka	 nie	
lektorem,	lecz	kreatorem	prawdy	i	moralności,	uważają,	że	nic	nie	jest	wiecznotrwałe,	
absolutne	 i	 powszechnie	obowiązujące,	 ale	wszystko	 jest	względne,	 zaś	 postrzeganie	
rzeczywistości	 ostatecznie	 zależy	 od	 kreatywności	 danego	 człowieka,	 od	 tego	 co	 on	
odczuwa	i	co	się	mu	wydaje.	
	 Ta	 tendencja	 subiektywizacji	wszystkiego	—	niestety	—	zaczyna	pojawiać	 się	
także	w	życiu	kościelnym,	zwłaszcza	w	krajach	Zachodu,	co	znajduje	wyraz	m.in.	w	
“radosnej	twórczości”	liturgicznej,	ignorującej	wszelkie	przepisy	i	zasady,	a	także	w	spe‑
cyficznym	sposobie	przepowiadania,	zarówno	kaznodziejskiego,	jak	i	katechetycznego.	
Proponuje	się	zatem,	by	kazanie	traktować	jak	otwarte	dzieło	sztuki,	które	pozostawia	
słuchaczowi	możliwość	dowolnej	interpretacji	treści,	odpowiednio	do	jego	wrażliwości	
intelektualnej	i	moralno‑duchowej.	Nie	jest	zatem	ważne	co	kaznodzieja	chce	przekazać	
słuchaczowi,	ale	to,	co	słuchacz	odczuwa,	co	się	“jawi”	w	jego	świadomości.	Takie	ka‑
zanie	nie	ma	być	wskazywaniem	na	Chrystusa	i	Jego	naukę,	a	więc	wyjaśnianiem	słowa	
Bożego	i	wezwaniem	do	wiary	(kerygmatem),	lecz	jego	inscenizacją,	popisem	retory‑
cznym,	pełnym	napuszonych	pobożnych	frazesów.	Dla	postmodernizmu	ważniejsze	są	
bowiem	kanony	estetyki,	aniżeli	zasady	komunikacji	międzyosobowej.	Nic	więc	dziw‑
nego,	że	owocem	takiego	pobożnego	pięknosłowia	jest	na	ogół	sceptycyzm	i	obojętność,	
a	nie	żywa	wiara,	bo	ta	“rodzi	się	z	tego,	co	się	słyszy,	tym	zaś,	co	się	słyszy,	jest	słowo	
Chrystusa”	(Rz	10,	17).	
	 Z	niedowierzaniem	przyjmujemy	opis	życia	pierwotnego	Kościoła,	zawarty	m.in.	
w	Dziejach	Apostolskich:	czy	to	możliwe,	aby	pod	wpływem	pierwszego	kazania	św.	
Piotra,	które	wygłosił	on	w	Dzień	Pięćdziesiątnicy	napełniony	Duchem	Świętym,	od	razu	
nawróciło	się	i	przyjęło	chrzest	trzy	tysiące	ludzi	(por.	Dz	2,	41)?	Tymczasem	nie	było	
słychać,	aby	płomienne	przepowiadanie	wielkopostnego	rekolekcjonisty	w	naszej	parafii	
rzuciło	kogokolwiek	na	kolana!	
	 Wyjaśnieniem	 tej	 zagadki	 jest	 nie	 tylko	 fakt	 szczególnej	 asystencji	 Ducha	
Świętego	w	początkach	Kościoła	świętego,	ale	także	treść	kerygmatu,	jaki	głosił	św.	Piotr 
i	pozostali	Apostołowie.	Jak	bardzo	ich	proste	słowa	różnią	się	od	wysmakowanych	po‑
pisów	oratorskich	dzisiejszych	postępowych	kaznodziejów	i	mówców.	Święty	Piotr	oraz	
Apostołowie	głoszą	 jedynie	prawdę	o	Chrystusie	Zmartwychwstałym.	Apostoł	Paweł	
przemawiając	na	ateńskim	Areopagu	nie	starał	się	przypodobać	Grekom,	przywykłym	
do	pięknej	mowy,	lecz	wystawiając	się	na	drwiny,	mówił	im	o	zmartwychwstaniu.	Był	
bowiem	głęboko	przekonany,	że	tylko	dla	tej	jedynej	prawdy	warto	podejmować	trud	
ewangelizacji,	niekiedy	za	cenę	cierpień,	a	nawet	utraty	życia.	Dał	temu	wyraz	pisząc	do	
Koryntian:	A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 
jest także wasza wiara.	



61WIELKA NIEDZIELA

	 Głosząc	zmartwychwstałego	Pana,	Apostołowie	doskonale	odczytali	wolę	samego	
Chrystusa,	który	spotykając	Marię	Magdalenę	w	pobliżu	pustego	grobu,	poleca	jej,	aby	
powiadomiła	Jego	uczniów,	że	zmartwychwstał	(por.	J	20,	17).	Słyszeliśmy	już	w	uroc‑
zystej	sekwencji,	poprzedzającej	dzisiejszą	Ewangelię,	że	“wcześniej	niż	Apostołowie	
Maria	Magdalena	była	naocznym	świadkiem	Chrystusa	zmartwychwstałego	i	z	tej	racji	
pierwsza	 też	dała	o	Nim	świadectwo	wobec	Apostołów”	 (MD	16).	Stała	 się	przez	 to	
“apostołką	Apostołów”,	jak	za	Ojcami	Kościoła	nazywa	ją	papież	Jan	Paweł	II	(tamże).	
Pociągnięty	świadectwem	Marii	Magdaleny,	do	grobu	udaje	się	Piotr	w	towarzystwie	
Jana,	umiłowanego	ucznia	Jezusa.	Naocznie	przekonał	się,	że	grób	jest	pusty.	Stał	się	
świadkiem	tej	wielkiej	tajemnicy	i	dlatego	napełniony	Duchem	Świętym	z	taką	mocą	
głosił	Chrystusa	Zmartwychwstałego,	posłuszny	Jego	nakazowi	(por.	Dz	10,	42).	Apos‑
tolski	kerygmat	przekonuje	więc	mocą	dawanego	świadectwa,	bo	—	jak	uczy	starożytne	
przysłowie	—	verba docent, exempla trahunt.	
	 Kościół	 święty,	 zbudowany	 na	 fundamencie	Apostołów,	 nigdy	 nie	 przestanie	
głosić	 prawdy	 o	 Zmartwychwstałym	 Chrystusie	 oraz	 praktycznych	 wniosków	 z	 niej	
wypływających.	Zwłaszcza	w	obecnych	czasach,	zarażonych	globalizmem	i	postmod‑
ernizmem,	“Kościół	ma	do	zaofiarowania	Europie	najcenniejsze	dobro,	jakiego	nikt	inny	
nie	może	jej	dać:	jest	to	wiara	w	Jezusa	Chrystusa,	źródło	nadziei,	która	nie	zawodzi;	jest	
to	dar	leżący	u	początków	jedności	duchowej	i	kulturowej	ludów	Europy,	który	dzisiaj	i	
w	przyszłości	stanowić	może	zasadniczy	wkład	w	ich	rozwój	i	integrację”	(EiE	18).	
	 Jan	Paweł	 II	uczy,	że	współczesnemu	społeczeństwu	europejskiemu,	które	 jest	
“chore	na	horyzontalizm”	(EiE	34),	należy	z	mocą	świadka	głosić	prawdę	o	zmartwych‑
wstaniu	 Chrystusa.	 Jego	 zwycięstwo	 nad	 śmiercią,	 piekłem	 i	 szatanem	 jest	 źródłem	
życiodajnej	nadziei,	której	współczesny	świat	tak	bardzo	potrzebuje.	On	potrzebuje	nie	
pięknych	słów	czy	inspirujących	myśli,	lecz	przede	wszystkim	przykładu	życia	opromien‑
ionego	radością	paschalną,	bo	jak	zauważa	Paweł	VI	w	adhortacji	Evangelii nuntiandi,	
“człowiek	naszych	czasów	chętniej	słucha	świadków,	aniżeli	nauczycieli;	a	jeśli	słucha	
nauczycieli,	to	dlatego,	że	są	świadkami”	(EN	41).	
	 Każdy	 więc	 uczeń	 Chrystusa,	 na	 mocy	 chrztu	 i	 bierzmowania,	 pokrzepiony	
sakramentem	Eucharystii	i	słowem	Bożym,	zobowiązany	jest	do	bycia	świadkiem	Zmar‑
twychwstałego	Pana	wszędzie	tam,	gdzie	pośle	go	Boża	Opatrzność.	Jego	obowiązkiem	
i	przywilejem	jest	dzielić	się	z	innymi	radością	oraz	nadzieją	zmartwychwstania	“przez	
postępowanie	w	życiu	osobistym,	rodzinnym,	zawodowym	i	wspólnotowym	w	sposób	
odzwierciedlający	Ewangelię;	do	«promieniowania	radością,	miłością	i	nadzieją»”

ks. Marek Chmielewski - Lublin 
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Chrystus żyje i zbawia!

	 “Pan	naprawdę	zmartwychwstał,	Alleluja!”	Chrystus	umęczo	ny	 i	ukrzyżowany	
zmartwychwstał	po	trzech	dniach	i	zatrium	fował	nad	śmiercią,	nad	siłami	ciemności,	nad	
lękiem	i	cier	pieniem...	Jest	to	święto	naszego	zbawienia,	fundamentalna	praw	da	naszej	
wiary,	z	której	czerpiemy	moc,	odwagę	i	radość	w	naszej	codziennej	chrześcijańskiej	
misji	głoszenia	światu	tej	najważ	niejszej	prawdy,	że	Chrystus	żyje	i	zbawia!
	 Dzielimy	więc	między	 sobą	 radość	 płynąca	 z	 tego	 święta,	 pró	bując	mozolnie	
i	 konsekwentnie	 ‑	 dzień	 po	 dniu	 ‑	 pokonywać	 każdą	 pokusę	 osłabienia	 w	 nas	 owej	
radości	i	mocy;	pokusę,	która	zrodzić	się	może	w	sercu	człowieka	pod	wpływem	kon‑
frontacji	ze	złem	obecnym	w	świecie.	Jako	chrześcijanie	jesteśmy	również	świadomi,	
że	 prawda	 Zmartwychwstania	 Jezusa	 pozostaje	 do	 dzisiaj,	 z	 różnych	 powodów,	 nie‑ 
czytelna	 bądź	 niedostępna.	 Dla	 wielu	 ludzi,	 niestety,	 pusty	 grób	 Jezusa	 nie	 oznacza	
jeszcze	 praw	dy	Zmartwychwstania.	Dotkliwie	 odczuwając	 dramat	 swego	 życia,	 stają	
na	progu	jego	beznadziei,	przekonani	o	nieobecności	Boga	w	świecie.	Może	się	nawet	
niekiedy	wydawać,	że	niektórym	jakby	odpowiada	to	kontemplowanie	pustego	grobu.	
Nie	przypadkowo	o	twórczości	najpopularniejszego	dramaturga	naszych	czasów	‑	Be‑
c	ketta,	powiedziano,	że	ukazał	w	swojej	twórczości	człowieka	uwię	zionego	pomiędzy	
Wielkim	Czwartkiem	a	Wielkim	Piątkiem.	Mo	żemy	śmiało	dopowiedzieć:	człowieka,	
który	nie	usłyszał	jeszcze	brzmienia	dzwonów	w	Niedzielę	Zmartwychwstania.	Zresztą,	
w	poważnej	części	twórczości	literackiej	naszych	czasów	obecne	jest	owo	Beckettowskie	
“misterium	rozczarowania”	‑	poczynając	od	pamiętnych	fraz	Eliota:	“I	tak	kończy	się	
świat,	nie	hukiem,	ale	skomleniem”,	a	skończywszy	na	posępnym	Skowycie	Ginsberga,	
będącym	jeszcze	nie	tak	dawno	hymnem	kontestującej	młodzieży.
	 Tak,	jak	gdyby	nie	było	nigdy	owego	poranka,	o	którym	piszą	i	świadczą	swoim	
życiem	naoczni	świadkowie	tamtego	wydarze	nia,	którzy	do	końca	swoich	dni	nie	mo‑
gli	 zapomnieć	 szalonego	 biegu	Magdaleny	 z	 okrzykiem	na	 ustach:	Widziałam Pana! 
(J	 20,18).	 Tak	 jak	 gdyby	 nie	 było	 nigdy	 nieoczekiwanego	 powrotu	 uczniów	 z	 drogi	
prowadzącej	do	Emaus,	relacjonujących	z	przeję	ciem,	jak	Go	rozpoznali	przy	łamaniu	
chleba.	Tak	jak	gdyby	nie	było	tych,	którzy	nie	mogli	zapomnieć	Jego	przybycia	pomimo	
zaryglowanych	drzwi...
	 Spróbujmy	spojrzeć	w	świetle	Ewangelii	na	przyczynę	tej	dominującej	obecnie	
perspektywy	“pustego	grobu”.	Za	pomocą	 relacji	z	wydarzenia	pod	Emaus,	Ewange‑
lia	podpowiada	nam,	iż	nie	dostrzeżemy	Zmartwychwstałego	Jezusa,	 jeśli	nasze	oczy	
pozo	staną	“niejako na uwięzi”	(Łk	24,	13).	Prawdę	tę	potwierdza	w	odczytanym	dziś	
fragmencie	św.	Jan,	zwracając	naszą	uwagę	na	sposób,	w	jaki	się	“patrzy”	na	pusty	grób	
Jezusa.
	 Maria	Magdalena,	patrząc	po	 raz	pierwszy	na	pusty	grób,	zdolna	 jest	dostrzec	
jedynie	odwalony	kamień.	Gdy	przerażona	powraca	z	cmentarza,	wypowiada	dokładnie	
takie	samo	zdanie,	które	później	w	formie	plotki,	będzie	rozpowszechniane	przez	wro‑
gów	Jezusa:	“Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono”	(J	20,2).	Sensacja,	
jaką	wzbudziła	relacja	Magdaleny,	powo	duje,	że	do	pustego	grobu	przybywają	kolejno,	
“drugi	uczeń”	i	Szymon	Piotr,	ale	i	oni	przy	pierwszej	konfrontacji	z	rzeczywistoś	cią	
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nieobecności	ciała	Jezusa	w	grobie,	“patrzą	na	płótna	i	chustę,	zamknięci,	jak	później	
uczniowie	idący	do	Emaus,	w	swoim	uwię	zionym	patrzeniu”.	Św.	Jan	podkreśla	ten	fakt	
poprzez	użycie	tego	znaczenia	wyrazu	“zobaczyć”,	które	wskazuje	w	języku	greckim	
na	“materialne”	widzenie	świata.	Dopiero,	za	kolejnym	razem	ów	drugi	uczeń	“ujrzał i 
uwierzył”	(J	20,8),	bo,	jak	wyjaśnia	ewan	gelista,	dotąd	nie	rozumiał	Pisma.
	 Widzimy	więc,	że	nasz	świat,	jeżeli	już	tak	często	koncentruje	się	na	beznadziei	
pustego	grobu,	a	nawet,	choć	brzmi	to	niepraw	dopodobnie,	“gustuje”	w	jego	mrocznej	
pustce,	 to	 tylko	 dlatego,	 że	 “patrzy”	 na	 prawdę	 pustego	 grobu	 oczami	 niewiary,	 nie	
wsłuchu	jąc	się	w	to,	co	mówią	Pisma.
	 Z	dalszej	części	czytanego	dzisiaj	fragmentu	Ewangelii	dowia	dujemy	się,	jak	to	
Magdalena	“ujrzała”	Zmartwychwstałego	Jezu	sa,	a	On	nakazał	jej:	udaj się do moich 
braci i powiedz im.	Także	i	my,	którzy	spotkaliśmy	w	naszym	życiu	Chrystusa	zmart‑
wychwstałego,	mamy	jak	Maria	Magdalena	głosić	w	świecie,	że	Pan	zmartwychwstał	i	
my	zmartwychwstaniemy.	

Ks. Dariusz Jastrząb (Koszalin)

“Tak Bóg umiłował świat” 

	 Znany	film	z	gatunku	science	fiction	pt.	“Bicentennial	Man”	opowiada	historię	
perfekcyjnego	 robota	Andrew,	 stworzonego	 przez	 człowieka	 jako	 doskonała	 pomoc	
domowa.	Z	biegiem	czasu	Andrew	rozwija	jednak	własną	osobowość	i	w	końcu	zako‑
chuje	się	w	kobiecie.	Andrew	jest	jednak	maszyną,	a	maszyny	nie	doświadczają	upływu	
czasu,	 przemijania,	 nie	mogą,	 nie	 potrafią	 umierać.	Robot	 postanawia	 zatem	 stać	 się	
śmiertelnym,	chce	nauczyć	się	umierać,	by	móc	być	zawsze	ze	swoją	ukochaną	–	aż	do	
śmierci.	
	 Historia	 Andrew	 jest	 współczesną	 bajką	 opartą	 na	 wątku	 przewijającym	 się	
przez	wiele	starożytnych	przekazów,	opowiadających	o	miłości	nieśmiertelnej	istoty	do	
śmiertelnego	człowieka.	Idąc	za	głosem	miłości,	rezygnuje	ona	ze	swojej	nieśmiertelności	
i	dzieli	z	ludźmi	ich	los.	Stare	i	nowe	ujęcia	tej	historii	łączy	zawsze	jedna	i	ta	sama	myśl,	
a	mianowicie:	ceną	życia	dzielonego	z	człowiekiem	jest	śmierć.	Ten,	kto	rzeczywiście	
pragnie	być	we	wszystkim	blisko	człowieka,	płaci	za	to	życiem.	
	 Człowiek,	który	kocha,	czyni	czas	ukochanego	człowieka	swoim	własnym	czasem.	
To	właśnie	odróżnia	miłość	od	profesjonalnego	świadczenia	pomocy,	które	jest	zawsze	
czymś,	co	pochodzi	z	zewnątrz.	Co	prawda	świadczący	pomoc	profesjonalista	zdolny	
jest	wzruszyć	się	losem	człowieka	będącego	w	potrzebie	i	nawet	pozwala	wciągnąć	się	
na	jakiś	czas	w	jego	czas,	ale	zwykle	musi	sobie	wyznaczać	wyraźne	granice,	by	sam	
nie	stał	się	kimś,	kto	potrzebuje	pomocy.	Nie	może	on	czyjegoś	czasu	uczynić	swoim	
własnym	czasem.	
	 W	Starym	Testamencie	ludzie	zadawali	pełne	sceptycyzmu	i	ironii	pytanie:	Gdzie 
jest wasz Bóg?	(np.	Ps	42,11). Było	to	pytanie	o	nieśmiertelnego	Boga	jako	“specjalistę”	
od	pomagania	śmiertelnemu	człowiekowi	w	jego	potrzebach.	Ewangelia	maluje	jednak	
zupełnie	 inny	obraz	Boga.	Kiedy	człowiek	patrzy	na	Jezusa	umierającego	na	krzyżu,	
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trudno	mu	się	powstrzymać	od	zadania	pytania:	Gdzie jest Bóg?	Ale	jedyną	odpowiedzią	
Ewangelii	na	to	pytanie	są	słowa:	Tak Bóg umiłował świat	(J	3,16).	
	 Przez	kilka	pierwszych	wieków	Kościół	nie	śmiał	głośno	zadawać	pytania	o	śmierć	
Jezusa.	Wyraźnie	formułuje	je	dopiero	w	IV	wieku	św.	Grzegorz	z	Nazjanzu	w	swojej	
homilii	wielkanocnej:	“Musimy	się	teraz	zastanowić	nad	tym,	co	zwykle	pomija	się	mil‑
czeniem:	Dlaczego	musiała	być	przelana	krew	Jezusa?”	Bynajmniej	nie	dlatego,	że	Bóg	
jest	żądny	krwi	i	potrzebował	takiej	ofiary.	Według	słów	tej	starożytnej	homilii,	Jezus	
umarł,	dlatego,	że	Bóg	nie	chciał	być	kimś,	kto	 jedynie	pomaga	 ludziom	z	zewnątrz.	
Syn	Boży	umarł	dlatego,	że	Bóg	nie	chciał	być	Bogiem	bez	nas,	dlatego	że	chciał	być	
z	 ludźmi,	 chciał	 być	 Bogiem	 z	 nami.	 Jedyną	 ceną,	 którą	można	 za	 to	 zapłacić,	 jest	
doświadczenie	śmierci	–	tak	jak	zaznaje	jej	każdy	człowiek.	Bowiem	ktoś,	kto	wchodzi	w	
czyjś	czas	i	pragnie	dzielić	z	kimś	życie,	płaci	za	to	życiem.	My,	chrześcijanie,	wierzymy	
jednak,	 że	wspólnie	 dzielony	 czas	może	 stać	 się	 czasem	zbawienia.	Bowiem	miłość,	
która	całkowicie	wyzbywa	się	siebie	aż	po	śmierć	–	zwycięża	śmierć.	Dlatego	tym,	co	
nas,	chrześcijan,	wyróżnia	i	jednocześnie	odróżnia	od	otaczającego	nas	świata,	nie	jest	
wiara	w	jakieś	bliżej	nieokreślone	życie	po	śmierci,	lecz	wiara	w	to,	że	jedynie	miłość	
zmartwychwstaje.	
	 Z	wiarą	stajemy	dzisiaj	przed	pustym	grobem	Jezusa.	Nie	ma	Go	tam.	Ukrzyżowa‑
ny	żyje.	Zmartwychwstał.	Umarł	z	miłości,	a	miłość	zwycięża	śmierć,	zmartwychwsta‑
je.	To	 jest	 radosne	orędzie	wielkanocnego	poranka,	 rozpoczynającego	zupełnie	nowy	
rozdział	dziejów	Boga	z	ludźmi.	Z	grobu	Jezusa,	który	zamknęli	i	opieczętowali	możni	
tego	świata,	wydobywa	się	i	rozchodzi	na	cały	świat	Ewangelia	życia.	Prawdziwa	miłość	
nie	 pozostawia	 nikogo	 w	 śmierci.	 Miłość	 kreśli	 linię	 naszego	 życia	 szeroko,	 z	 roz‑ 
machem	–	z	dala	od	jego	biologicznych	granic,	z	dala	od	grobowej	deski.	Życie	i	miłość	
są	po	prostu	nierozerwalnie	ze	sobą	związane.	Jedno	rodzi	drugie.	I	nawet	krzyż,	śmierć	i	
grób	nie	są	w	stanie	tego	związku	rozerwać.	Dla	każdego,	kto	prawdziwie	kocha,	śmierć	
jest	absurdem	i	nie	może	być	końcem	wszystkiego.	To,	że	miłość	jest	w	stanie	przejść	
przez	wszystko	i	przetrwać	wszystko,	wyczuwali	 instynktownie	ci,	którzy	znajdowali	
się	w	samolotach	pędzących	w	stronę	wież	World	Trade	Center	na	nowojorskim	Man‑
hattanie:	w	ostatnich	chwilach	swojego	życia	mówili	przez	komórki	swoim	bliskim:	I 
love you.	
	 Jezus	 żyje.	 Zmartwychwstały	 jest	 z	 nami	 po	wszystkie	 dni,	 aż	 do	 skończenia	
świata.	Ale	tak	samo	jak	Maria	Magdalena	i	my	nie	możemy	Go	zatrzymać.	Po	zmart‑
wychwstaniu	Jezus	nie	jest	już	tak	po	prostu	jednym	z	nas.	Dlatego	każe	Marii	Mag‑
dalenie	pójść	do	braci	i	powiedzieć	im	nie	tylko	to,	że	żyje,	lecz	także	i	to,	że	wstępuje	
do	 swojego	 Ojca.	 To	 właśnie	 jest	 Jego	 wielkanocnym	 orędziem	 dla	 nas,	 orędziem	
wykraczającym	daleko	poza	tamten	poranek:	zmartwychwstanie	jest	powrotem	do	domu	
–	tam,	gdzie	jest	Miłość.	Ten,	który	umarł	z	miłości	do	nas	–	zmartwychwstał	i	poprzedza	
nas	w	drodze	do	naszej	ojczyzny.	Czy	nasza	miłość	jest	w	stanie	przejść	przez	wszystko	
i	przetrwać	wszystko	–	nawet	śmierć?	

 ks. Adam Kalbarczyk - Poznań
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Godzina Jezusa

     „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy, gdyż 
kamień wzgardzony stał się fundamentem”

	 Rozdzwoniły	 się	 rezurekcyjne	 dzwony,	 głosząc	w	 świata	wszystkie	 strony,	 że	
Zmartwychwstał	Pan.	Otwarły	się	szeroko	drzwi	świątyń,	by	każdy,	kto	chce	się	o	tym	
przekonać,	mógł	przekroczyć	ich	próg.	By	mógł	w	nich	gościć	każdy,	kto	chce	stać	się	
uczestnikiem	tej	godziny	Jezusa.
	 Ojciec	dał	Synowi	wszystko	w	ręce.	Dał	miednicę	z	wodą	i	prześcieradło.	Dał	ch‑
leb	i	kielich	z	winem.	Dał	drzewo	krzyża,	a	dzisiaj	dał	Chrystusowi	chorągiew	zwycięzcy.	
W	tym	akcie	zwycięstwa	wypełnia	się	godzina,	dla	spełnienia	której	przyszedł	Jezus	na	
ziemię,	ku	której	wiódł	apostołów	i	tych,	którzy	Mu	zaufali	wówczas	i	ufają	przez	wieki.
	 Rozpoczęła	się	ta	godzina:
–	w	Wieczerniku	 –	 gdzie	Bóg	 pochylił	 się	 nad	 człowiekiem	 i	 umył	mu	 nogi.	Gdzie	
pochylił	się	nad	chlebem	i	winem	i	pozostał	w	sakramentalnych	znakach;
–	wiodła	przez	Ogród	Oliwny	–	gdzie	człowiek	pocałunkiem	zdradził	Chrystusa,	a	ten	w	
wewnętrznym	zmaganiu	przyjmował	wolę	Ojca;
–	wiodła	ku	Golgocie	szlakiem	krzyżowej	drogi	–	gdzie	Chrystus	rozdarł	swe	serce	z	
miłości;
–	wiodła	do	grobu	–	gdzie	pogrzebana	została	nadzieja	–	by	ostatecznie	ta	godzina	mogła	
się	wypełnić	faktem,	który	wspominamy	i	prawdą,	nad	którą	się	pochylamy.
	 Na	ile	uczestniczyliśmy	w	tej	godzinie?	A	może	uczestniczymy	tylko	w	jej	kul‑
minacyjnej	chwili?	Jeśli	tak	jest,	to	czy	można	przekonać	najpierw	samego	siebie	o	tym	
fakcie,	wówczas	gdy	tylko	na	tę	chwilę	spotykam	się	z	Mistrzem?	Przekonać	samego	
siebie	po	to,	by	innych	przekonać.
	 Aktem	swej	woli:
oddzielił	Bóg	kiedyś	ciemność	od	jasności:	ciemność	nazwał	nocą,	a	jasność	dniem,
oddzielił	Bóg	ciemność	od	jasności:	ciemność	nazwał	śmiercią,	a	jasność	życiem,
oddzielił	Bóg	ciemność	od	jasności:	ciemność	nazwał	wątpieniem,	a	jasność	wiarą,
oddzielił	Bóg	ciemność	od	jasności:	ciemność	nazwał	nicością,	a	jasność	Zmartwychw‑
staniem.
	 Na	moich	oczach	to	uczynił.	Mnie	uczynił	uczestnikiem	tej	chwili,	a	czy	ja	będę	
chciał	siebie	uczynić	jej	świadkiem.	Świadkiem,	który	potrafi	mówić:	Chrystus	prawdzi‑
wie	Zmartwychwstał,	a	ja	jestem	o	tym	przekonany.	I	o	tym	świadczę	moim	życiem.
 Alleluja	–	tym	okrzykiem	się	pozdrawiajmy.
	 Alleluja	–	nadziei	wbrew	otaczającej	nas	beznadziei.
	 Alleluja	–	wyznajmy	wiarę	w	zwycięstwo,	którego	jesteśmy	świadkami.
	 Alleluja	–	nie	udało	się	unicestwić	Boga	–	On	żyje	–	wierzysz	w	to?

Ks. Krzysztof BURDAK
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Chrystus - mój Przewodnik

	 Drodzy	Młodzi	Przyjaciele!
	 Przychodzimy	dziś	do	naszej	świątyni,	aby	uczestniczyć	w	obchodzie	Niedzieli	
Niedziel,	Uroczystości	ponad	wszystkie	Uroczystości.	Jesteśmy	w	kościele	i	śpiewamy	
wspólnie,	że	„dziś	dzień	wspaniały,	który	nas	weseli”.	Cóż	za	powód	tej	radości?	Wy‑
grana	ulubionej	drużyny?	Szczęśliwy	los	na	loterii?	Spotkanie	z	ukochanym,	ukochaną?	
Nie	–	wiemy	wszyscy,	że	radość	ta	ma	o	wiele	istotniejszy	powód,	powód	najbardziej	
ważny	–	oto	dziś	radujemy	się	ze	Zmartwychwstania	Jezusa!	To	wydarzenie	przyćmiewa	
swoim	blaskiem	wszystkie	inne	sprawy,	ono	staje	ponad	nimi	wszystkimi.	Jest	o	wiele	
ważniejsze	od	spraw	najważniejszych.	Ono	nadaje	całkowity	i	ostateczny	sens	naszemu	
życiu	 i	 kroczeniu	 do	 radości	 tu	 na	 ziemi	 i	 kiedyś	w	Niebie!	Takie	 jest	 to	 dzisiejsze	
świętowanie,	taki	sens	ma	to	nasze	spotkanie	przy	Ołtarzu	Chrystusa.
	 Dzisiejsza	Liturgia	Słowa	prowadzi	do	pustego	grobu.	Przychodzimy	jak	Maria	
Magdalena,	która	wczesnym	rankiem	jako	pierwsza	poszła	zobaczyć	miejsce	pochowania	
Chrystusa.	Jesteśmy	podobni	do	Apostołów:	Piotra	i	Jana,	którzy	po	słowach	Marii	Mag‑
daleny	także	zjawili	się	przy	grobie.	A	nawet	jeszcze	więcej	–	gdyż	„weszli	do	grobu”.	
Chcieli	się	dokładnie	przekonać,	że	on	jest	pusty.	Chcieli	mieć	całkowitą	pewność,	że	to,	
o	czym	Jezus	mówił	w	czasie	ziemskiego	życia	i	o	czym	powiedziała	Maria	Magdalena	
–	 było	 prawdą.	Tą	prawdą,	 która	 przenika	wszystko,	wydarzeniem,	 które	 porządkuje	
wszystkie	inne	wydarzenia	wokół	siebie,	stając	się	wydarzeniem	centralnym.	Bo	takim	
jest	właśnie	 Zmartwychwstanie.	 Zatem	 kiedy	 dziś	 i	my	 przychodzimy	 do	 świątyni	 i	
niejako	widzimy	pusty	grób,	trzeba,	abyśmy	na	nowo,	kolejny	raz	ustawili	w	naszym	
systemie	wartości	Zmartwychwstanie	i	Jego	konsekwencje	na	najważniejszym	miejscu.	
Przecież	to	jest	główne	przesłanie	tej	dzisiejszej	Uroczystości	–	aby	Zmartwychwstały	
Chrystus	stał	się	na	nowo	Kimś	Najważniejszym	dla	nas,	dla	mnie	i	Ciebie,	Drogi	Młody	
Przyjacielu.	Aby	na	nowo	w	pełnym	zaufaniu	powierzyć	Mu	swoje	życie,	aby	pójść	za	
Jego	wskazaniami,	aby	znaleźć	drogę	dobrego	życia.	Aby	On	i	Jego	nauka	naprawdę	
stawały	się	programem	postępowania,	aby	były	przyjęte	jako	wskazania	do	szczęśliwego	
i	owocnego	kroczenia	po	ziemskich	ścieżkach.
	 Wszyscy	 ludzie,	a	zwłaszcza	Wy,	Drodzy	Młodzi	Przyjaciele,	 szukają	wzorów	
w	postępowaniu,	 szukają	 osób,	 którym	warto	 zaufać.	Aby	nie	 pogubić	 się	w	 czasem	
bardzo	 krętych	 drogach	 życia,	 potrzebujemy	 takich	wzorców.	 Potrzebujemy	 tego,	 na	
kim	moglibyśmy	oprzeć	nasze	postępowanie,	kto	nas	poprowadzi	–	potrzebujemy	prze‑
wodnika.	Zapewne	wielu	z	was	chodzi	po	górach.	I	pewnie	nieraz,	czy	to	sami	czy	tylko	
jako	obserwatorzy,	uczestniczyliście	w	wycieczkach	prowadzonych	właśnie	przez	prze‑
wodnika.	W	czasie	takich	wycieczek,	oprócz	zdobywania	tych	czy	innych	szczytów	pod	
czujnym	okiem	przewodnika,	który	dba	o	nasze	bezpieczeństwo,	można	także	dowiedzieć	
się	ciekawych	i	potrzebnych	informacji	na	temat	terenu,	na	którym	się	znajdujemy;	jak	
się	poruszać,	na	co	zwrócić	uwagę,	jaka	jest	historia	tego	czy	innego	miejsca.	Jeszcze	
bardziej	osoba	i	wiedza	przewodnika	przydaje	się	w	miejscach	historycznych,	zabytkach	
kultury	i	sztuki.	Tam	bez	rzetelnych	informacji	od	takiej	osoby	moglibyśmy	nie	zauważyć	
wielu	istotnych	szczegółów.
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	 Bardzo	podobna	sytuacja	występuje	w	naszym	życiu.	Aby	ono	było	dobrze	pro‑ 
wadzone,	abyśmy	mogli	podejmować	dobre	decyzje,	abyśmy	potrafili	szukać	i	troskać	
się	o	to,	co	wartościowe,	aby	unikać	tego,	co	szkodliwe	–	potrzebujemy	przewodnika.	
Nim	właśnie	może	i	powinien	stawać	się	Jezus	Chrystus.	Kiedy	dzisiaj	słuchaliśmy	słów	
drugiego	czytania,	mogliśmy	sobie	uświadomić	tę	prawdę	–	jeśliście	razem	z	Chrystusem	
powstali	z	martwych,	szukajcie	tego,	co	w	górze,	gdzie	przebywa	Chrystus	zasiadając	po	
prawicy	Boga	(Kol	3,	1).	Wszyscy	ochrzczeni,	obdarowani	łaską	bycia	dzieckiem	Bożym,	
uczestniczą	już	w	jakimś	stopniu	w	dziele	Zmartwychwstania.	Dlatego	to	właśnie	my	
wszyscy	jesteśmy	wezwani	do	tego,	aby	szukać	tego,	co	w	górze.	Św.	Paweł,	autor	tych	
słów,	użył	sformułowania	szukajcie	tego,	co	w	górze,	aby	nawiązując	do	popularnego	
postrzegania	Nieba	–	jako	rzeczywistości	ponad	nami	–	uświadomić	nam	–	wierzącym	
w	Zmartwychwstałego	Chrystusa	–	podstawowy	cel	życia.	Jest	nim	właśnie	Niebo,	czyli	
stan	wiecznego	szczęścia	przy	Bogu.	Żeby	jednak	tam	„trafić”,	potrzebujemy	Przewod‑
nika.	Tym	Przewodnikiem,	który	bezpiecznie	i	pewnie	doprowadzi	nas	do	zbawienia,	
jest	właśnie	On	–	Jezus	żyjący	na	wieki.	To	Jego	słowom	trzeba	do	końca	zaufać,	Jego	
kierownictwu	poddać	swoje	życie,	wsłuchiwać	się	w	Jego	słowa.	On	chce	być	dla	nas	
takim	Przewodnikiem,	chce	nas	prowadzić	do	prawdziwej	wolności,	szczęścia	i	dobra.
	 Patrząc	na	otaczający	nas	świat,	możemy	zauważyć,	że	wiele	jest	takich	osób	czy	
organizacji,	które	chcą	być	dla	innych	przewodnikami.	Czasem	wielu	ludzi,	zwłaszcza	
młodych,	tak	jak	Wy,	którzy	szukają	drogi	życia,	pokłada	w	nich	ufność	i	swoje	nadzieje.	
Jednak	zdarza	się	i	tak,	że	„pod	płaszczykiem”	dobra	kontakt	z	takimi	ludźmi	przeradza	
się	w	jakieś	zniewolenie.	Takimi	właśnie	są	sekty.	Na	podobnej	zasadzie	działają	także	
m.in.	 dealerzy	 narkotyków.	 Zatem	 kiedy	 będziecie	 szukali	 tej	 drogi,	 którą	 będziecie	
chcieli	pójść	przez	życie	–	starajcie	się	dokonywać	dobrych	wyborów.	Zdarza	się	cza‑
sem	i	tak,	że	ludzie	mówią,	że	Pan	Jezus	ich	ogranicza,	że	nie	są	w	pełni	wolni,	kiedy	
postępują	według	 Jego	 słów.	Takie	podejście	do	Chrystusa	 zdradza	pewnego	 rodzaju	
niedojrzałość,	 która	 myli	 pojęcie	 „prawdziwej	 wolności”,	 która	 ma	 swoje	 prawa,	 z	
pojęciem	„samowoli”,	która	często	przeradza	się	w	postępowanie	bez	żadnych	zasad.	A	
przecież	Chrystus	nikogo	z	nas	nie	chce	ograniczać,	a	jedynie	wskazywać	drogę,	która	
prowadzi	do	Nieba.
	 Papież	Benedykt	XVI	na	początku	swojego	pontyfikatu	powiedział:	Pan Jezus 
niczego nam nie zabiera, ale wszystko nam daje.	Nasz	umiłowany	Jan	Paweł	II	mówił	
także	 na	 początku	 swojego	 pontyfikatu:	 „Nie	 bójcie	 się	 otworzyć	 waszych	 serc	 dla	
Chrystusa”.	Czyż	 te	 słowa	nie	powinny	 i	w	nas	wzbudzać	na	nowo	 tej	 chęci	pójścia	
za	Zbawicielem?	Czy,	szczególnie	dziś,	nie	warto	na	nowo	opowiedzieć	się	za	Chrys‑
tusem	–	naszym	Przewodnikiem?	Czy	nie	warto	na	nowo	i	w	pełni	zaufać	Temu,	który	
zmartwychwstając	otworzył	nam	drogę	do	Nieba?	Zechciejmy	na	nowo	i	w	pełni	zaufać	
naszemu	Przewodnikowi,	a	On	zaprowadzi	nas	do	szczęścia	doczesnego	i	wiecznego	–	co	
niechaj	będzie	naszym	udziałem,	z	łaski	i	miłosierdzia	naszego	Pana	Jezusa	Chrystusa,	
któremu	cześć	i	chwała,	uwielbienie	i	dziękczynienie,	teraz	i	po	wszystkie	wieki	wieków.	
Amen.

Ks. Michał LEŚNIAK
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Paschał - symbol Zmartwychwstałego

	 Dzisiaj	 przeżywamy	 bardzo	 ważny	 dzień.	 Najważniejszy	 w	 roku.	Ważniejszy	
nawet	niż	Boże	Narodzenie.	Dlaczego	ten	dzień	jest	taki	ważny?	Jezus	zmartwychwstał.	
Przed	chwilą	słyszeliśmy,	jak	wydarzenia	z	tego	dnia	zapamiętał	naoczny	świadek	–	św.	
Jan.	On	był	przy	grobie,	widział,	że	jest	pusty.	Za	tydzień	usłyszymy	też,	jak	się	spotkał	
z	Jezusem	wieczorem	w	dniu	zmartwychwstania.
	 Kiedy	 przyszliśmy	 dzisiaj	 do	 kościoła,	 na	 pewno	 zauważyliśmy	 nowe	 rze‑ 
czy,	 których	 zwykle	 tu	 nie	ma.	Wszystkie	 one	mają	 nam	 przypominać,	 jakie	 święta	
przeżywamy.	Dzisiaj	spróbujemy	się	przyjrzeć	tym	rzeczom.	Co	ciekawego	pojawiło	się	
przy	ołtarzu?
	 Przede	 wszystkim	 możemy	 zobaczyć	 figurę	 Jezusa	 Zmartwychwstałego	 z	
chorągwią	w	ręce.	Ona	przypomina	nam,	że	Jezus	zwyciężył	śmierć	i	szatana.
	 Przy	ołtarzu	stoi	też	krzyż	z	czerwoną	stułą.	Krzyż	to	znak	męki	Jezusa,	a	stuła	
jest	znakiem,	że	Jezus	sam	siebie	ofiarował	Bogu	za	nasze	grzechy.	Ile	razy	jesteśmy	na	
Mszy	świętej,	 jeszcze	raz	uczestniczymy	w	Jego	męce	 i	zmartwychwstaniu.	A	ksiądz	
wtedy	ma	na	szyi	podobną	stułę	(można	pokazać).
	 Ale	najciekawszym	znakiem,	jak	i	widzimy,	jest	duża	świeca.	Jak	ona	się	nazywa?	
(Paschał).	Kiedy	ją	poświęciliśmy?	(Poprzedniej nocy; któreś dziecko lub sam kapłan może 
krótko powiedzieć, jak to wyglądało: gdzie było ognisko i jak przebiegała procesja wejścia).
	 Ta	świeca	będzie	nam	zawsze	przypominała	dzisiejsze	święto.	Jest	ona	symbol‑
em	Zmartwychwstałego	Jezusa.	Przez	pięćdziesiąt	dni,	do	Uroczystości	Zesłania	Ducha	
Świętego,	będzie	stała	przy	ołtarzu,	a	potem	przy	chrzcielnicy.
	 Co	oznacza	 ta	 świeca?	Najpierw	sam	płomień.	Został	on	wczoraj	zapalony	od	
specjalnie	poświęconego	ognia.	Co	nam	daje	światło?	Po	co	zapalamy	świece?	(Widzimy,	
nie	boimy	się,	nie	zrobimy	sobie	krzywdy;	światło	daje	życie	np.	roślinom;	na	podstawie	
odpowiedzi	dzieci	szukamy	znaczenia	symbolicznego	–	Jezus	przez	swoje	zmartwychw‑
stanie	dał	nam	życie,	pokonał	zło,	z	którym	kojarzy	się	ciemność).
	 Kiedy	się	przyjrzymy	świecy,	zobaczymy	jeszcze	inne	szczegóły.	Co	widzimy?
	 1.	Krzyż	–	oczywiście	znak	męki	i	śmierci	Jezusa.	Żeby	pokonać	śmierć,	żebyśmy	
mogli	zmartwychwstać,	Jezus	umarł	na	krzyżu.
	 2.	Grana	–	to	takie	gwoździe.	Na	końcu	jest	czerwona	kulka	wosku,	a	w	środku,	
jeśli	rozbilibyśmy	tę	kulkę,	ziarenko	kadzidła.	Co	to	może	znaczyć?	Policzmy	te	grana	
(robi	to	jedno	z	dzieci).	Jest	ich	pięć.	A	teraz	koś	inny	policzy	rany	Pana	Jezusa	na	fig‑
urce.	Też	pięć.	Gdzie	one	są?	(po	dwie	na	rękach	i	nogach	i	jedna	na	sercu).
	 3.	Cyfry	oznaczające	bieżący	rok	i	greckie	litery	alfa	i	omega:	sam	rok	przypomina	
nam,	że	chociaż	Jezus	umarł	i	zmartwychwstał	już	dawno	–	prawie	dwa	tysiące	lat	temu	
–	to	jednak	właśnie	teraz	możemy	skorzystać	z	tego,	co	dla	nas	zrobił.	Teraz	pozwala	
nam	wygrać	z	szatanem,	teraz	daje	nam	nowe	życie.	Alfa	i	omega	to	pierwsza	i	ostatnia	
litera	greckiego	alfabetu	–	jak	u	nas	„a”	i	„z”.	Oznaczają,	że	Pan	Jezus	działa	nie	tylko	
teraz,	ale	od	początku	do	końca	świata.
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	 Dzisiaj	 przyszliśmy	do	kościoła,	 żeby	 razem	cieszyć	 się	 ze	 zmartwychwstania	
Jezusa.	I	On	jest	tutaj	z	nami.	Żyje	i	kocha	nas.	Wśród	wielu	znaków	Jego	obecności	
na	pewno	ważnym	jest	ta	świeca	–	Paschał.	Ona	była	zapalona,	kiedy	przyjmowaliśmy	
chrzest	i	stawaliśmy	się	dziećmi	Bożymi.	Ona	jest	też	zapalona	przy	pogrzebie,	kiedy	
żegnamy	umarłych	i	prosimy	Jezusa,	żeby	dał	im	życie.	Mam	nadzieję,	że	zapamiętamy,	
co	ona	oznacza.	Kiedy	będziemy	na	nią	patrzyli,	podziękujmy	Jezusowi,	że	dla	nas	umarł	
i	zmartwychwstał.

Ks. Ryszard PIĘTKA


