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nauki. Ufundowała W ydział Teologiczny w  Krakowie. Była niezwykle dobra dla swoich 
poddanych. N ie szukała swojej chwały ani swoich korzyści, ale um iała żyć dla drugich. Jej 
osobiste sprawy się nie Uczyły. W ażne były dla niej sprawy bliźnich, sprawy naszego naro
du, K ościoła i państwa.

D nia 24 kw ietnia 1994 r. O jciec św. Jan  Paw eł II ogłosił w Rzymie jako  błogosław ioną 
Giannę Berettę. K im  była, czym  sobie zasłużyła na wyniesienie na ołtarze? Była lekarką. 
Rozum iała sw oją pracę jako  powołanie. Troszczyła się szczególnie o „najm niejszych” . 
O dkryła też powołanie, aby zostać żoną i matką. Poślubiła inżyniera Piotra M olla. Ślub 
odbył się w  Bazylice św. M arcina w  M agenta. U rodziła trójkę dzieci. W ykonywała bardzo 
solidnie i pogodnie obowiązki matki, żony i lekarki. We wrześniu 1961 r., w drugim  mie
siącu czwartej ciąży, odkryto w  je j organizmie złośliwego guza. W ykonano konieczną 
operację. M atka prosiła o jedno , żeby ratować dziecko, które nosiła w sobie. Powiedziała 
lekarzom :, jeżeU  będziecie musieU w ybierać między życiem  dziecka i moim, wybierajcie 
życie dziecka” . R ankiem  21 kw ietnia 1962 r. urodziła córeczkę Giannę Emmanuelę. Ty
dzień  później, rankiem  28 kw ietnia pom im o ogrom nych wysiłków uratowania życia oboj
ga, ze słowami na  ustach: „Jezu kocham  Cię” , um arła w wieku 39 lat. M atka umarła, by 
ratować dziecko.

Jak pełnimy naszą misję? N ie wstydźmy się być dobrymi. Nie słuchajmy tych, którzy 
mówią, że nie warto być dobrym. M ówm y sobie, że naprawdę warto być dobrym, warto 
być uczciwym. Pam iętaj, że tw oja misja, tw oje świadectwo o Chrystusie może być czasem  
źle przyjęte przez ludzi. N iektórzy b ęd ą  mówić: naiwniak, staroświecki. N ie martw się! 
Tak oceniano kiedyś również proroków. Proroka Amosa, ja k  nam  oznajm ia dziś pierwsze 
czytanie, wygnano nawet z kraju. Nie chciano słuchać słów, które głosił. Chrystus pow ie
dział swoim  uczniom, że nie zawsze będą  ich  ludzie słuchać. M ów ił do nich: „Jeśli w  
jak im  m iejscu was nie przyjm ą i nie będ ą  w as słuchać, wychodząc stam tąd strząśnijcie 
proch z nóg waszych na świadectwo d la nich” (M k 6, 11 ).

Jesteś tu  na świętej uczcie, jesteś przed Chrystusem. Pomyśl -  z tego zgrom adzenia 
liturgicznego będziesz posłany przez Chrystusa. W rócisz do domu, do żony, do dzieci. 
Pójdziesz w  odwiedziny. W yjedziesz na urlop. N a urlopie spotkasz się z ludźmi o różnych 
światopoglądach. Spotkasz niektórych ludzi po raz pierwszy i może po raz ostatni. Zostaw 
ślad w  ich sercu: ślad dobra, prawdy, uczciwości. Przyjmij w  tej Eucharystii umocnienie 
Chlebem  życia, abyś mógł potem  skutecznie świadczyć o swoim  Panu.
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Potrzeba ciszy i odpoczynku

1. Hałaśliwy świat

Żyjemy dziś w  krzyczącym  świecie. W szędzie tyle hałasu, gadania i krzyku. W ystar
czy włączyć telewizor, radio, magnetofon, komputer. W ystarczy wyjść na ulicę, wejść do
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restauracji, do w ielkich domów handlowych. Ileż reklam, iyleż przeróżnych propozycji do 
konsumpcji, do zakupów. W  wielu m ieszkaniach w łącza się aparaty telewizyjne zaraz po 
przyjściu z pracy czy ze szkoły i wyłącza się je  dopiero przed spamem. Osoby udające się 
wcześniej na nocny spoczynek nawet nie m ają warunków do spokojnego odm ówienia 
wieczornej modlitwy.

Ludzie dziś nie lubią ciszy, chociaż sąbardzo zmęczeni. B rak im  ciągle czasu. Pow ięk
szyły się jakby  ich obowiązki. Spędzają swoje życie w  pośpiechu i rozgwarze. Spotykamy 
młodych, którzy m ają nałożone słuchawki i karm ią się non stop muzyką. Nawet w m iej
scach wypoczynku: na plażach, w  kurortach cisza je s t zagłuszana.

W zm ożony hałas, brak  ciszy, pośpiech odbijają  się na  systemie nerwowym dzisiejsze
go człowieka. Oto spotykamy coraz więcej ludzi znerwicowanych, zestresowanych. W i
dzimy, ja k  niektórzy coś robią, a  są  ju ż  przy następnej czynności. D ają  się nam  dziś we 
znak i: pośpiech, nerwowość, stresy, frustracje. Te niekorzystne stany psychiczne m ają 
negatywny wpływ na status biologiczny naszego organizmu. Stąd mówimy, że zawały, 
choroby krążenia, nerwice, to choroby naszej hałaśliwej cywilizacji. Ż alą się dziś nierzad
ko nauczyciele, katecheci na kłopoty wychowawcze z dziećmi, które są dziś coraz bardziej 
niespokojne, znerwicowane.

2. Chrystus wzywa nas do ciszy i wypoczynku

W  dzisiejszej Ew angelii widzimy Chrystusa, który je s t zatroskany o w ypoczynek swo
ich uczniów. Ongiś mówił do nich, a dziś m ówi do nas: „Pójdźcie wy sami osobno na 
miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (M k 6 ,31). Ci uczniowie, do których po raz pierwszy 
Chrystus wypowiedział te słowa, akurat powrócili z m isji apostolskiej. Chcieli Chrystuso
wi złożyć sprawozdanie z tego, czego doświadczyli. Jezus w iedział jednak, że przy takiej 
aktywności, potrzebne są  chwile wytchnienia, spokoju, odpoczynku. K iedyś Bóg powie
dział do człowieka: „Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 
D zień zaś siódmy jest szabatem  ku czci Pana, Boga twego” (Wj 2 0 ,9-10a). Człowiek żyje 
rytmem: praca i wypoczynek. Celem  wypoczynku je s t troska o zdrowie duchowe i fizycz
ne. Nie m ożna być ciągle zajętym.

Legenda głosi, że pew ien myśliwy zapytał kiedyś św. Jana: D laczego nie pracujesz? 
Jan  odpowiedział pytaniem: Dlaczego ty nie trzym asz luku ciągle napiętego? Ano, bo 
straciłby sprężystość -  odpowiedział myśliwy. Tak i ja , gdybym  ciągle pracował, stracił
bym  świeżość, odparł Apostoł.

Czas wypoczynku to  nie tylko czas na regenerację sił do pracy, ale to także czas do 
namysłu, refleksji nad życiem, nad wy darzeniam i pędzącego czasu. Jest pożądane, aby był 
to czas skupienia, refleksji. N ie je s t  to  łatwe dziś. Zresztą, w  czasach Chrystusa było po
dobnie. Czytamy w  dzisiejszej Ewangelii: „Tak w ielu bow iem  przychodziło i odchodziło, 
że nawet na posiłek nie m ieli czasu” (M k 6, 3 lb ). D ziś presja zajęć, zobowiązań bywa też 
bardzo absorbująca. Chorujemy pow szechnie na b rak  czasu, ale też płacimy za to wielką 
cenę. Jesteśmy bardziej znerwicowani, niespokojni i zmęczeni.

Czas odpoczynku to także okazja do pogłębienia więzi z  Bogiem. M atka Teresa mawiała, 
że im bardziej zatopieni jesteśm y w  cichej modlitwie, tym  bardziej jesteśm y zdolni poświę
cać się naszemu aktywnemu życiu. Potrzebujemy milczenia, refleksji, namysłu, byśmy m o
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gli rozwijać naszego ducha. Samotność, cisza wypełniona Bogiem, to siła, to skaib, który 
przynosi błogosławione owoce. Samotność wypełniona Bogiem  nie oddziela od ludzi, ale 
przybliża. Tomasz M erton powiedział: „samotność to dar z  siebie złożony Bogu” .

O  pozytywnych ow ocach refleksji i zagłębiania się w  siebie m ądrze w yraził się myśli
ciel francuski Gustaw Tliibon. Gabriel M arcel, francuski chrześcijański egzystencjalista, 
w książce Homo viator cytuje jego  słowa: „Czujesz, że ci ciasno. M arzysz o ucieczce. 
W ystrzegaj się jednak  miraży. N ie biegnij, by  uciec, nie uciekaj od  siebie, raczej drąż to 
ciasne miejsce, które zostało ci dane. Znajdziesz tu  B oga i siebie. B óg  nie unosi się na 
twoim  horyzoncie, ale śpi w  twej głębi. Próżność biegnie, a  m iłość drąży. Jeśli uciekasz od 
siebie, twoje więzienie biec będzie z tobą  i na wietrze towarzyszącym  twojem u biegowi 
będzie się stawało coraz ciaśniejsze. Jeśli zagłębisz się w  sobie, rozszerzy się ono w raj” . 
N ie bójmy się ciszy, medytacji, refleksji. W  klim acie namysłu, refleksji łatwiej „dosięga
my” Boga.

W  poszukiwaniu chwil ciszy i refleksji bierzmy przykład z samego Chrystusa. Całe 
Jego życie: nauczanie i działalność aposto lską były poprzedzane chwilami modlitwy. Przed 
publiczną działalnością Jezus pościł 40 dni i 40 nocy. P rzed w yborem  pierw szych uczniów 
m odlił się całą noc. Ewangeliści n o tu ją  że często ich  zostawiał i oddalał się na modlitwę. 
Z resz tą  całe Jego życie ukryte było znaczone m ilczeniem  Stąd mówimy, że N azaret był 
szkołą milczenia, ciszy. Nauczanie Jezusa nie było patosem , fanatyzmem, ale wypływało z 
milczenia, z ciszy. Słuchacze dziw ili się i zauważyli, że O n naucza inaczej, aniżeli uczeni 
w  Piśmie i faryzeusze: „Skąd O n ma to wszystko?, co za  m ądrość, która je s t M u dana?” 
(M k 6, 2); „Nikt jeszcze tak nie przem awiał ja k  ten  człowiek” (J 7, 46) -  zauważono. Dla 
nas je s t to wskazówka, że i my możemy być też wiarygodni i będziem y skutecznie przepo
wiadać o Bogu, gdy będziem y -  za w zorem  Chrystusa -  podejm ować chwile modlitwy, 
ciszy i refleksji.

3. Sposób zagospodarowania czasu wolnego

W  chwilach ciszy dobrze je s t popatrzeć w  spokoju na Pana Boga, na  drugiego człowie
ka i na samego siebie.

1. W  czasie wypoczynku, w  czasie wolnym powinno pojaw ić się pytanie: ja k  wygląda 
m oja w ięź z Bogiem ? kiedy i ja k  się m odlę? czy rzeczywiście wszystko inne winno być 
ważniejsze niż pięć m inut d la  Boga? Przecież od N iego wyszliśmy i do N iego zdążamy. 
Czas ciszy je s t o k a z ją  by  odnaleźć ten  wym iar życia, by  życiu na nowo nadać fundament.

2. Czas wolny je s t także okazją do spojrzenia na ludzi, którzy nas o tacza ją  do spojrze
nia na współm ałżonka, na kolegę, koleżankę w  pracy, sąsiadą  przyjaciela. Jest faktem, że 
w życiu potrzebujem y drugich ludzi, ale je s t  też faktem, że w  gorączce codzienności, na
sza w ięź z  nimi może stawać się mniej personalną  mniej angażującą  pozbaw iona w rażli
wości, delikatności. M oże z tego pow odu m ają do nas inni pretensje. Reflektujm y się. 
M oże zapominamy, że są  ludzie, którzy nas po trzebu ją  którzy czegoś od nas oczekują.

3. Czas odpoczynku, chwile m ilczenia są  nam  potrzebne, abyśmy lepiej poznawali 
sam ych siebie. Jest takie powiedzenie: „kto sobie samemu nic dobrego nie czyni, ten  nie 
je s t  zdolny nic dobrego czynić drugim ” . Jesteśm y często niezadowoleni, podekscytowani, 
ostrzy w  krytyce. W  wolnym czasie, w  chw ilach odpoczynku warto zapytać się: k im  je -
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stem? jak i jestem ? nad czym  m am  pracować; w czym  m am  się zmienić, co dodać, a  co 
ująć, żeby innym było ze m ną lepiej?

Jeżeli podejm iem y te pytania i poszukamy nań odpowiedzi, będziem y bardziej zado
woleni. Nasze życie pobiegnie nowym  torem. Odnajdziem y siebie, drugiego człow ieka i 
Pana Boga.

ks. Ignacy Dec
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„Wielki Prorok nastał wśród nas”

a. „Ten prawdziwie je s t prorokiem , który miał przyjść na świat” (J 6 ,14 ). W  czytanym  
dzisiaj fragmencie Ew angelii w edług św. Jana Jezus je s t nazwany „prorokiem ” . M oże nas 
to zdziwić, gdyż przyzwyczailiśmy się, że prorokam i nazywano w ielu ludzi obw ieszczają
cych wolę Boga, ogłaszających Jego plan  lub przypom inających Boży zamysł miłości. 
Jednym  z w ielu takich proroków  był na przykład przypom niany w  dzisiej szym czytaniu ze 
Starego Testamentu Elizeusz (2 K ri 4, 42-44). Pamiętamy też o w ielu innych: Izajaszu, 
Jeremiaszu, Aggeuszu... I uświadamiamy sobie, że przecież Jezus Chrystus je s t K im ś nie
skończenie w iększym  od nich wszystkich. Oni jedynie zapowiadali Jego przyjście, a  ich 
orędzie znalazło swój sens dopiero w  Zbawicielu, Jezusie z Nazaretu. K iedy w ięc słyszy
my: „Ten prawdziwie je s t prorokiem ” mamy pragnienie dodać: „przecież je s t O n kimś 
w iększym  od proroka!”

Słusznie mówimy, że Jezus je s t nie tylko prorokiem , je s t K im ś nieskończenie więk
szym. Jest przecież Jednorodzonym  i absolutnie niepowtarzalnym Synem Bożym. Ale nie 
znaczy to, że nie może być nazwany, obok tego wszystkiego co najważniejsze, również 
prorokiem! I to nawet z całą pew nością można Go nazwać prorokiem : największym  i 
najdoskonalszym  ze wszystkich.

Jezus je s t najpierw prorokiem  miłości. D ostrzega bardzo konkretne i praktyczne po
trzeby ludzi. W idać to  od razu po Jego słowach: „Skąd kupim y chleba, aby się oni posili
li?” (J 6, 5). N a takie potrzeby odpowiada gestem  skutecznego Bożego miłosierdzia.

N a w iosnę bieżącego roku przy wielu kościołach w  Polsce m ożna było dostrzec ogło
szenia plakatów  ewangelizacji wizualnej: „Człowiek niczego nie potrzebuje bardziej niż 
m iłosierdzia B ożego” . Bardzo dobrze treść tych plakatów  podsum owywała główne orę
dzie Ewangelii. M ianowicie człowiek potrzebuje -  a  B óg tę potrzebę wypełnia. Człowiek 
wierzący może powtarzać ewangeliczne wołanie Bartymeusza: „Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade M ną” . B óg w odpowiedzi na to wołanie może otworzyć swoje Serce. P roro
kiem  takiego właśnie dialogu łaski je s t Jezus -  największy i (w sensie głębokim) jedyny 
P rorok Nowego Testamentu.

b. „Usiłujcie zachować jedność Ducha, dzięki więzi, ja k ą  je s t pokój” (E f 4, 3). M iło
sierdzie B oga to jeszcze nie kres Bożego zainteresowania ludzkim i sprawami. B óg  p ra
gnie wciągnąć do swego stylu działania również sw oich uczniów. Chce, aby i oni świad
czyli m iłością o Bożej dobroci. Jednym z najw yraźniejszychznaków m iłościjest wzajem na


