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czyta się prawie całe Pismo Święte. Jeżeli ktoś np. regularnie uczestniczy we mszy św. przez 
30 lat, to 10 razy słyszał całe Pismo Święte, o ile oczywiście słuchał. A jednak wśród katoli
ków szerzy się religijny analfabetyzm. Wielki post powinien być nowym odkryciem Biblii, 
może nawet kosztem odrzucenia literatury brukowej, która goni za sensacjami.

...aniołowieprzystąpili i usługiwali Mu
Służba aniołów jest przeciwieństwem postawy diabła, który nie chce służyć. Człowiek 

współczesny też nie chce służyć i to również Bogu. Niektóre teksty mszy pogrzebowej, 
określają zmarłego słowem sługa. Jakże fałszywie brzmią one na pogrzebie człowieka, 
który programowo nie naprzykrzał się Bogu. Człowiek często nie chce służyć Bogu, ale 
gorliwie służy różnym nałogom. Im poświęca czas, pieniądze, a nawet zdrowie i życie. 
Wielki post powinien być powrotem do służby Bogu. Trzeba zwrócić uwagę i na to, że 
liturgia bywa określana również jako służba Boża.

Ewangelia czytana w pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu zawiera propozycje owoc
nego przeżycia tego okresu. Trzeba w tym czasie coś zrobić, aby obrzęd posypania popio
łem ze Środy Popielcowej nie okazał się obrzędem zdewaluowanym, bez żadnego pokry
cia w chrześcijańskim życiu.

ks. Bogdan Ferdek
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Góra Przemienienia objawieniem Boga Ojca

Wielki Post zaprasza nas do duchowej wędrówki po górach Biblii. Tydzień temu sły
szeliśmy o kuszeniu Jezusa. Jednej z pokus Jezus doświadczył na bardzo wysokiej górze. 
W drugą Niedzielę Wielkiego Postu słyszymy, że to Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką osobno.

W roku poświęconym Bogu Ojcu powinniśmy najpierw zwrócić uwagę na przesłanie Boga 
Ojca z góry przemienienia: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchaj
cie. Jest to ważne przypomnienie dla nas żyjących przy końcu XX wieku, który okazał się wie
kiem fałszywych proroków. Obiecywali oni ludom i narodom niebo na ziemi a zgotowali im 
piekło. Trzeba słuchać Jezusa. Kto za Nim idzie nie zbłądzi. W tym kontekście trzeba nam prze
myśleć słowa, które Jan Paweł II z takim natężeniem powtarza: otwórzcie drzwi Chrystusowi.

Bóg Ojciec otwiera nam przyszłość. On zapewnia nam przyszłość, której oczekujemy 
(por. Jr 29,11) Tej przyszłości doświadczyli Apostołowie na górze przemienienia. Nie po
trafili opisać tej przyszłości, ale powiedzieli, co czuli: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Przy
szłość, którą zapewnia nam Bóg Ojciec, oznacza największe szczęścia dla człowieka. Góra 
Przemienienia jest zapowiedzią przyszłości i dla nas. Człowiek stale wychylony jest ku 
przyszłości. Góra przemienienia jest tą przyszłością którą człowiek oczekuje. W czasie 
każdej Eucharystii w szczególny sposób wychylamy się ku tej przyszłości, której Apo
stołowie już doświadczyli na Górze Przemienienia.

Znakiem obecności Boga Ojca był obłok. Świetlany obłok podkreśla, że Bóg zamieszku
je światłość nieprzystępną i żaden z ludzi Go nie widział ani zobaczyć nie może (por. 1 Tym
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6,16). Jednak Bóg Ojciec w swoim Synu Jezusie Chrystusie stał się bliski dla każdego z nas. 
Ludzie mający problemy z wiarą pytają: czyż Bóg nie mógłby choć jeden jedyny raz ukazać 
się wszystkim ludziom, a wtedy wiele problemów dotyczących wiary by zniknęło. Bóg Ojciec 
coś takiego zrobił w swoim Synu Jezusie Chrystusie. W Nim pokonał wszelkie bariery mię
dzy Bogiem a człowiekiem. Kto zobaczył Jezusa Chrystusa, ten zobaczył także i Ojca (por. 
J 14,9) Bóg Ojciec stał się bliski ludziom, ale czy ludzie stali się bliscy Bogu Ojcu? Chrystus 
nauczył nas modlić się Ojcze nasz. Gorliwe i regularne odmawianie tej modlitwy w codzien
nym pacierzu i niedzielnej Eucharystii to nasz znak bliskości względem Boga Ojca.

Góra Przemienienia okazuje się również objawieniem Boga Ojca. Objawia się On 
w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie. Jego daje nam jako przewodnika ku tej 
przyszłości, której oczekujemy. Wielkopostna, duchowa wędrówka po Górze Przemienie
nia ma nas umocnić w posłuszeństwie umiłowanemu Synowi Boga Ojca.

ks. Bogdan Ferdek
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Od Jezusa ucz się rozmowy

I. Wielkopostne rozmowy

To już trzecia Niedziela Wielkiego Postu. W coraz większej liczbie parafii rozpoczynają 
się Wielkopostne rekolekcje. Rekolekcjoniści mówią o konieczności nawrócenia. Pragną 
o tej konieczności przekonać słuchaczy. Zarówno tych grzesznych jak i sprawiedliwych. Na 
nas wszystkich ze swoją miłością czeka dobry Bóg. W naszych kościołach możemy tez 
zobaczyć coraz liczniejsze kolejki do konfesjonałów. Wśród czekających na spowiedź są 
tacy, którzy do sakramentu pokuty przystępują regularnie. Są też tacy, którzy robią to co 
roku, ale zdarzają się także ci, którzy nie czynili tego już od dawna. Każdy z nich potrzebuje 
Bożego miłosierdzia, ale też kogoś, kto mu o tym miłosierdziu powie i go o nim przekona. Ci 
ostatni może najbardziej. Właśnie dla nich trzeba znaleźć teraz najwięcej czasu na rozmowę.

Może patrząc na czekających przed konfesjonałem i tych, którzy boją się do niego po
dejść, rodzi się w nas pytanie: „Jak jednak rozmawiać z człowiekiem, który zagmatwał sobie 
życie, który popełnił w życiu jakiś błąd i nie widzi żadnej innej możliwości, niż trwanie w 
takim stanie w jakim był?” Przecież tak trudno przyznać się do pomyłki, a jeszcze trudniej ją 
naprawić. Nawet gdy ktoś zdobędzie się na odwagę, by o tym co go gnębi porozmawiać z 
innymi, często lęka się niezrozumienia. Ci zaś, którzy chcieliby mu pomóc, często nie wie
dzą jak się zabrać do dzieła. A przecież mogą się tego uczyć od Chrystusa. Podobnie jak 
spowiednicy, którzy w Wielkim Poście pragną wyspowiadać jak najwięcej penitentów.

II. Jezus rozmawia z Samarytanką

Fragment Ewangelii, który dziś czytamy, o rozmowie Jezusa z Samarytanką przy stud
ni Jakuba, ma wiele wątków. My skupmy się na wątku psychologiczno-duszpasterskim.


