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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
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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
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pożaru, szybko w zbija się w  górę, ale niestety nie daje jeszcze  ciepła. Jest cicho, bardzo 
cich o . Ledw ie słyszalny pomruk słabych fal, które uderzaj ą  w  piaszczysty brzeg, uspokaj a- 
ją  sw oją monotonią. Cisza. C isza jak  m akiem  zasiał. Słyszym y, gdzieś w  naszym  wnętrzu, 
jak  bije nasze serce, jak  pulsuje w  skroniach krew. Jest tak cicho, że  zdaje się nam słyszeć, 
jak  delikatne prom ienie słońca przenikają chmury i mgłę.

Zapamiętajmy dobrze tę ciszę. Pokochajm y ją, zabierzmy z sobą w  naszą codzienność, 
nośmy ją  w  naszym  sercu i ceńm y sobie jak  najdroższy skarb! N iech  będzie ona pamiątką 
naszej dzisiejszej podróży.

D laczego ta cisza  ma stać się nam tak droga? To proste! W  ciszy  budzącego się dnia 
zjawił się nad brzegiem  galilejskiego jeziora Zmartwychwstały Chrystus. C hociaż aposto
łow ie w cale się Go nie spodziew ali, chociaż nie liczy li na spotkanie z  Nim . O n przyszedł 
i zatroszczył się o nich, pom yślał o tym, czego  potrzebowali w tedy najbardziej: rozpalił 
ogień  i jadł z  nimi. A  potem  pytanie: „Czy m iłujesz M nie w ięcej aniżeli ci?” -  powtórzone 
trzykrotnie zasm uciło Piotra. A le powtarzana rów nież trzykrotnie odpow iedź jest  n iezw y
kle mężna, zdecydowana, tak jakby miała wym azać, zakryć ow o pamiętne zaparcie się 
Piotra w obec prostej służącej na dziedzińcu pałacu Heroda. A  to dopiero początek drogi 
przemiany Szym ona Piotra, pójdźm y nią dalej.

Stańmy w  innym  miejscu. S iedem dziesięciu  starych Izraelitów -  W ysoka Rada, Sanhe
dryn. Ci sami ludzie, którzy skazali kilka tygodni temu na śmierć Jezusa Chrystusa. I w obec  
nich stają apostołow ie na czele  z Piotrem. Jeśli chcielibyśm y rozpoznać w  tym  człow ieku  
tamtego zaprzańca z g łow ą w tuloną w  ramiona, który drżał na m yśl o tym, że ktoś m oże go 
nazwać uczniem  Chrystusa, przyszłoby nam to bardzo trudno. D ziś Piotr jest  nie ten  sam, 
co kiedyś. M ężny, zdecydowany, śmiały -  św iadek Prawdy. W iedział, k im  są ci, którzy go 
sądzą, znał ich  m etody i dom yślał się ich  pragnień. A  jednak w  jeg o  ustach pojawia się 
zdanie: „Bardziej trzeba słuchać B oga  niż ludzi!”. Tylko tyle, b ez żadnych dyskusji, bez  
zbędnych wyjaśnień. Taka jest prawda, w ięc o czym  tu rozprawiać!

M ożem y pytać, skąd w  Piotrze ta siła, skąd ta nagła przemiana? Z pewnością jej źródłem  
były te spotkania z  Chrystusem. Najpierw przy Jego pustym grobie, potem w  wieczerniku, 
a przede wszystkim to nad brzegiem galilejskiego jeziora. Każde bowiem  spotkanie z Żywym  
B ogiem  zmienia człowieka, każde jest źródłem i korzeniem wiary, odwagi i spokoju; daje prze
konanie o jedyności Prawdy w  B ogu zawartej, której po prostu trzeba odtąd stać się świadkiem.

Popatrzmy jak  to jest  z  nami. W  naszym  życiu  też są  takie chwilę, kiedy staramy się 
B oga  wyrzucić poza nawias, kiedy chcem y się Go w yprzeć, bo staje się nam niewygodny. 
Pew nie ze w stydem  i żalem  do tych  m om entów później powracamy, ale nie da się ich  
ukryć, ani wym azać. A le to nie je s t  pełny obraz prawdy o nas, bo są  też dni, kiedy jesteśm y  
świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii. Zapytajmy się jednak, których chw il w  naszym  
życiu  je st  w ięcej, jaka postaw a jest  nam bliższa?

Co robić by tych  szlachetniejszych, lepszych  dni było w ięcej?
U czm y się od Piotra, naśladujmy tego, któremu ju ż  się udało zm ienić życie i dojść do 

zbawienia. Uczmy się po prostu tak jak on  dobrze wykorzystywać momenty spotkań z  Chry
stusem. Przychodźm y do N iego , by w  ciszy  kościo łów  rozm awiać z  czekającym  na nas 
Zbawicielem . O n pyta nas o m iłość, w ięc uczciw ie M u odpowiadajmy. Chce O n też napeł
nić nas ow ą  bezcenną ciszą, byśm y m ogli zanosić ją  w  hałaśliw ą codzienność i być Jego 
świadkami. W  ciszy  bow iem  spotkań z Chrystusem odkrywamy prawdę o nas, dowiaduje-
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my się przez to, k im jesteśm y i je ś li wybieram y Jego, bądźm y konsekwentni i stawajmy się 
Jego apostołami, nieugiętym i jak  Piotr.

A  do świadectwa wiary nie szukajmy takich okoliczności, jak te z opisane w  Dziejach A po
stolskich Wyznawajmy naszą przyjaźń z Chrystusem wtedy, gdy nas nikt o nią nie pyta. Po 
prostu róbmy swoje -  uczciwie, solidnie, z  zamiłowaniem i zawsze bądźmy świadkami prawdy.

I pamiętajmy, Chrystus zawsze ma dla nas to, czego najbardziej potrzebujemy. Choćby 
teraz, choćby dziś tutaj. Zastawiony dla nas stół Eucharystii, ten sam czekający na nas Zmar
twychwstały Chrystus, któiy chce nam dać swój pokój, byśmy wracając do codziennych zajęć 
mieli siłę o N im  świadczyć. Czego można chcieć więcej? Czyż nie to jest nam niezbędne? 
Umiejmy przyjmować B oże dary i umiejmy z nichkorzystać. N iech  nasząm odlitwąbędzie dziś 
prośba o to, byśmy wszelkie słabości i naszą ludzką ułomność potrafili przemieniać w  moc 
i doskonałość dzięki przyjętemu Ciału Chrystusa i spotkaniu z N im  w  ciszy naszego serca.

dk. Jacek Sienkiewicz
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Być w ręku Boga

1. Zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego

To zjawisko powtarza się od  wieków. W ielkie zapotrzebowanie w  człow ieku na słow o. 
Słow o pełne mocy, dobroci i życia. S łow o B oże. Tłumy spragnionych tego słow a szukały 
nad Jordanem Jana Chrzciciela. Tłumy spragnione tego słow a szły za  Jezusem, nie zw aża
jąc na to, czy  będą m ieli co je ść  i pić, byle tylko m óc osob iście słuchać Jego nauki. Tłumy 
słuchały także tych, których Jezus posłał na cały świat, by „nauczali w szystkie narody” .

Czytane dziś fragmenty D ziejów  A postolsk ich  przypom inają nam, że tego zapotrzebo
wania na słow o wielkiej ilo ści ludzi dośw iadczyli także Paw eł i Barnaba. K iedy dotarli 
przez Perge do A ntiochii Pizydyjskiej „zebrało się niem al całe miasto, aby słuchać słow a  
B ożego” . A  oni g łosili to słow o nie tylko Żydom , którym należało się pierwszeństwo, by je  
usłyszeć, ale gdy ci odrzucili je , zw rócili się ku poganom . A  oni słysząc naukę A postołów, 
„radowali się i uwielbiali słow o Pańskie, a w szyscy przeznaczeni do życia  w iecznego, uw ie
rzyli. S łow o zaś Pańskie rozszerzyło się po całym  kraju.”

W  Paryżu w  sierpniu 1997 r. było podobnie. M ija ju ż  kilka m iesięcy od  chw ili, gdy 
przeżywaliśm y tam  XII Światowy D zień  M łodych. To spotkanie m łodzieży świata zasko
czyło obserwatorów. Przeszło m ilion pielgrzym ów  z Francji i z  całego niem al świata, co 
przeszło w szelk ie oczekiw ania dziennikarzy, a nawet sam ych organizatorów. Dziennikarze 
zastanawiali się, czy  zebranych na M szy św. z Papieżem  było m ilion, czy  w ięcej m łodych  
ludzi. A le w ażniejsze było to, że  dziew częta i chłopcy, którzy przyjechali do Paryża, byli 
z niem al „każdego narodu, ludu i języka”. Spotkanie na torze w yścigów  konnych w  Long- 
champ ukazało, że mimo odm ienności języka, kultury, narodowości, k o lom  skóry, c i m ło
dzi ludzie podali sobie ręce, w ym ienili pozdrow ienia i uśmiechy, m odlili się i śpiew ali 
razem. W szyscy czuli się jak  u siebie w  domu, członkam i jednej ludzkiej rodziny.


