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nasza wiara...” . „Zmartwychwstał” lub, aby zachow ać echo pierwotnego nauczania: „Zo
stał w skrzeszony” . Już w iem  do kogo m ów ić! N ie  do intelektualistów wiary, przed którymi 
niepewna przyszłość zależna od zbyt w ielu  chw iejnych czynników, ale do „prostaczków  
wiary”, nie zam ęczających siebie i innych niekończącym i się pytaniami. N ie dow iem y się 
ani kiedy, ani jak, lecz wiem y, co się stało w  ten  poranek. D okonał się fakt bezw zględny  
i niezaprzeczalny. „Co się stało?” -  pytamy. Wykradziono Ciało?! To najbardziej sponta
niczne przypuszczenie, które jest podnoszone przez w ielu  do rangi pewnika. A le fakty świad
czą o czym ś zupełnie innym. Wyjaśnić to m oże tylko Bóg! B o to jest Jego dzieło. Uświada
mia potrzebę stanięcia w  pokorze w obec tego wydarzenia. Czy być „mądrym” przed ludźmi, 
czy „głupim” w  oczach Boga? „Nie ma GO tu! Oto m iejsce, gdzie GO położyli” .

ks. Mirosław Sowiński

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  19 IV 1998

Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam dary
1. Na potkaniu z Chrystusem Zmartwychwstałym

Trwa w  K oście le paschalna radość. Wyrażamy ją  w  pieśniach wielkanocnych. P og łę
biam y ją  szczególn ie tu w  kościele , gdy gromadzimy się przy Chrystusie Zmartwychwsta
łym. Z w ycięski Chrystus pozostał wśród sw oich  po sw oim  zmartwychwstaniu. P ozostaw ił 
po sobie pusty grób i przybywał do uczniów, z  którymi przebywał przed sw oją śmiercią.

Tydzień temu, w  W ielką N iedzielę , liturgia prowadziła nas do pustego grobu Chrystusa. 
D o tego grobu w  poranek w ielkanocny przyszły niewiasty i nie zastały w  nim  ciała Jezusa. 
Przyszli potem  także dwaj uczniow ie i też nie zastali w  nim  Jezusa. Tak w ięc pusty grób był 
pierwszym  znakiem  zmartwychwstania Chrystusa.

D ziś słuchamy relacji ew angelisty o spotkaniu Chrystusa zm artwychwstałego z  ucznia
mi. B yło  to w  w ieczerniku w  niedzielę w ieczorem . Jezus ju ż  się ukazał dw óm  uczniom  
idącym  do Emaus. A  w ieczorem  przyszedł do wieczernika mimo drzwi zamkniętych. Owe 
spotkania Chrystusa Zm artwychwstałego były drugim znakiem  Jego zmartwychwstania. 
Jezus ukazywał się uczniom , by ich  przekonać, że  naprawdę zmartwychwstał. Ogromnie 
M u zależało na tym, żeby uczniow ie uwierzyli w  N iego. W skazuje na to m. in. historia 
z Tomaszem. Jezus chwali wiarę tych, którzy nie w idzieli, a uwierzyli.

D o takich błogosław ionych m ożemy i my dziś należeć, jeśli naprawdę wierzymy w  Chry
stusa, je ś li wierzym y w  Jego zmartwychwstanie, w  Jego obecność i działanie wśród nas.

Bardzo wym owne było ow o spotkanie Chrystusa zmartwychwstałego z uczniam i w  dzień  
zmartwychwstania. Z w ycięski Chrystus przyszedł do sw oich  nie z pustymi rękami. Przy
szedł z darami. B y ł to dar pokoju, dar radości i dar przebaczania, m iłosierdzia.

2. Dary Chrystusa Zmartwychwstałego

a) Dar pokoju
Dar pierwszy -  dar pokoju, był bardzo potrzebny uczniom . Oni przecież byli po do

św iadczeniach W ielkiego Tygodnia. W szyscy się przestraszyli, byli pełni lęku, bo oto w i
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dzieli jak  tragicznie zakończyła się historia życia  Jezusa z  Nazaretu. Lękali się wrogów, 
byli pełni niepokoju o swój los. I oto Jezus Zmartwychwstały przychodzi do nich i mówi: 
„Pokój wam ” (J 2 0 ,1 9 ) . N ie bójcie się, oto jestem , oto zw yciężyłem  śmierć, zło, nienawiść. 
N ie bójcie się, Jam zw yciężył świat. Jezus udziela uczniom  dam  pokoju. U dziela  go w szyst
kim, którzy w  N iego  wierzą.

D ziś ten dar jest  udzielany na każdej m szy św. „Pokój Pański niech zaw sze będzie  
z wam i” -  m ów i do nas kapłan. Ten dar pokoju jest  nam dziś bardzo potrzebny. M y się też  
dzisiaj boimy, lękamy się, mamy tyleż niepokoju.

Gdy Ojciec św. przyjechał drugi raz do Polski w  czerwcu 1983 r„ trwał w  Polsce jeszcze  
stan wojenny. Dużo ludzi było jeszcze internow anych. Społeczeństwo polskie w  dużej mierze 
było skłócone i wystraszone. W  takiej sytuacji zakończył Ojciec św. swoje powitalne przemó
wienie na warszawskim Okęciu słowami: „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno m oja-pok ój Tobie”. 
A  w ięc mówił: N ie lękajcie się, nie bójcie się. Ufajcie Bogu. B óg  zwyciężył świat. Potrzebuje
my pokoju w  każdym czasie. D ziś też, jutro też. Widzimy jak ludzie się boją, zwłaszcza dziś.

Albert Camus powiedział o czasach nowożytnych: wiek XVII był wiekiem matematyki, wiek  
XVIII był wiekiem fizyki, wiek X IX  był wiekiem biologii, a wiek X X  jest wiekiem strachu.

C zego boją  się dziś ludzie?. Czego lękają się dziś m ieszkańcy W schodu i Zachodu, 
Północy i Południa? Lękają się przyszłości, lękają się nieuleczalnych chorób. (Pamiętamy 
jaka była batalia w  zw iązku ze sprawą chorych na A ID S w  Józefow ie pod Warszawą). 
Lękają się czy  będą m ieć środki do życia, czy  im  nie zabraknie pieniędzy, czy  zdołają  
wszystko opłacić. Lękająsię niewierności, fałszu, podstępu, nieuczciwości. Lękająsię w resz
cie śmierci. W  miarę jak  lat przybywa, ten  lęk  narasta.

Oto Chrystus, w  takiej sytuacji, staje przed nami i mówi: „Pokój wam ” . „N ie bójcie  
się” . „Jestem z wam i”. „Jam zw ycięży ł świat”. „Przyjdźcie do M nie w szyscy, którzy utru
dzeni jesteśc ie”. N ie  bójcie się. Prawdy i Dobra nie m ożna na zaw sze ukrzyżować. Prawda 
i dobro zmartwychwstają. Z ło i fałsz są  bardzo krzykliwe, n iosą  strach, bojaźń. A le dobro 
i prawda ostatecznie zwyciężają.

Ten dar pokoju trzeba przyjm ować z  ufną wiarą. Wierzymy, że Jezus żyje, że  jest  z na
mi. Jesteśmy przez N iego  w yzw oleni. N ie bójm y się przeto przyszłości, bo Pan zmartwych
wstał i jest  z  nami; jest  z  nami, aby nam pom agać, aby nas ratować.

b) Dar radości
Drugi dar Chrystusa Zmartwychwstałego to dar radości. „Uradowali się uczniowie uj

rzawszy Pana”(J 20, 20). Święta W ielkanocne, podobnie jak  Święta B ożego Narodzenia, 
w zywają nas do radości, Tej radości świątecznej zwykle sobie życzymy. Piszem y na kartkach 
świątecznych, albo wprost mówimy: „W esołych Świąt”. I znowu zauważmy, de to ludzi dziś 
jest smutnych. Smutek jest następstwem lęku, bojaźni, niepokoju. Smutek jest następstwem  
grzechu. Kto łamie prawo B oże, nigdy nie będzie się cieszył, będzie bardzo niespokojny. 
Grzech niszczy człowieka, zabija w  nim  życie B oże, zabija radość dziecka Bożego.

Cieszm y się Siostry i Bracia, bo Pan zmartwychwstał, bo jesteśm y z N im , bo Go spo
tkamy w  Eucharystii. C ieszm y się, bo nas miłuje. M iłuje nas zaw sze. Z m iłości Bożej przy
szliśm y tu na świat. D latego jesteśm y, żyjemy, bo nas B ó g  ukochał. Gdyby nas nie kochał, 
to by nas nie było. Chrystus dał się przybić za  nas do drzewa krzyża i przez to w yzw olił nas 
z grzechów. Otworzył nam perspektywę życia  w iecznego. C ieszm y się i radujmy, że tak 
jest. Ludziom  w ierzącym  nie w olno się smucić. U śm iechajm y się więcej do siebie. Lubimy
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przecież ludzi pogodnych w  urzędach, biurach, na ulicach, w  kościele -  ludzi uśm iechają
cych się życzliw ie. U śm iech, życzliw ość tak mało kosztują, a tak  w iele pom agająi osładza
ją  życie. „Mamusiu, ty jak  się uśm iechasz, to jesteś o w iele piękniejsza, niż wtedy, gdy się 
wym alujesz” -  zw ierza się dziecko swojej matce.

c) Dar przebaczenia -  m iłosierdzia
Trzeci dar Chrystusa Zm artwychwstałego to dar odpuszczenia grzechów. Jezus Zmar

twychwstały udziela sw oim  uczniom  dam  D ucha Świętego. „W eźm ijcie D ucha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są  im  odpuszczone, a którym zatrzymacie, są  im  zatrzymane” 
(J 20, 22-23). Jakże to w ielk i dar, dar odpuszczania grzechów, dar m iłosierdzia B ożego. 
Jezus dopiero po sw oim  chw alebnym  zmartwychwstaniu dał uczniom  tę m oc i w ładzę od 
puszczania grzechów, dał wtedy, gdy ju ż  wycierpiał za nas rany, gdy umarł na krzyżu, gdy 
pojednał nas z Ojcem, gdy zmartwychwstał.

Ten dar B ożego  m iłosierdzia jest  nam dziś dawany. Ileż to ju ż  razy B ó g  przebaczył 
światu grzechy, ileż  razy okazał ludziom  swoje m iłosierdzie. Tyleż je st  na św iecie zła, tyle 
grzechów  ludzie popełnili i ciągle na nowo popełniają, a B ó g  cierpliw ie czeka; Deus pa
ttens, quia aeternus! B ó g  jest  w ieczny, bo jest  cierpliwy. M iłosierdzie B oże roztacza się 
obficie nad światem. B ó g  ow szem , upom ina ludzi, daje im  wyraźne znaki swojej obecno
ści, sw ojego działania, ale je st  zaw sze cierpliwy i miłosierny. B ó g  okazuje swoje m iłosier
dzie tym, którzy Go o nie proszą, którzy się Go boją!

3. Wezwani do przekazywania darów Chrystusa zmartwychwstałego

Dary Chrystusa zmartwychwstałego, które dziś od N iego otrzymujemy, winniśmy przeka
zywać innym, w inniśmy nimi dzielić się z innymi. W szyscy winniśmy być przekazicielami da
rów wielkanocnych zm artwychwstałego Chrystusa: dam  pokoju, dam  radości, dam  B o ż e 
go p rzeb aczen ia . N ieśm y  p rzeto  lu d z io m  pokój i n ad zieję . P od n ośm y  na duchu  
przygnębionych przez dobre, krzepiące słow o, przez szlachetny czyn. N ieśm y dar radości 
tam, gdzie panuje smutek i przygnębienie. Uśm iechajm y się więcej nawzajem  do siebie w  
naszych rodzinach, urzędach, zakładach pracy, na ulicy, w  środkachkom unikacji. Trwajmy 
w  paschalnej radości, bo Pan w ybaczył nam winy, bo okazał nam swoje m iłosierdzie. N iech  
świat na nowo przyjmuje w ieść, że Chrystus zmartwychwstał, bo oto Jego uczniow ie skła
dają o N im  tak piękne świadectwo.

ks. Ignacy Dec

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA -  26 IV 1998

Umiejmy przyjmować Boże dary

Zapraszam Was w  podróż. Chodźcie ze  m ną daleko stąd, w  zupełnie inne m iejsce. Oto 
przed nami w ielkie jezioro. Jest w czesny ranek, budzi się dzień. D elikatny wiatr czesze  
m gły w  długie warkocze, które w iją  się nisko nad w odą wypełzając na brzeg. Jest chłodno, 
rześko -  jak  zw ykle nad ranem. R óżow e słońce, które zapala horyzont niby łuna dalekiego


