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namiczny. Chodzi raczej o wzrost duchowy, o nieustanny rozwój. Sposoby rozwoju du
chow ego nie są zarezerwowane dla nielicznych wtajemniczonych, jak to bywa w  gno- 
stycznych sektach i w  zamkniętych kręgach misteryjnych towarzystw spirytualistycznych. 
Przeciw nie, są dostępne dla każdego, kto zna Ew angelię i pragnie z niej czerpać w K oście
le Bożym .

Po pierwsze, B óg odmierza obfitą miarą swoją obecność wtedy, gdy umiemy trwać w e  
w spólnocie chrześcijańskiej. Jest to prawdą zwłaszcza wtedy, gdy wspólnota ta zbiera się na 
Eucharystii. Znamy dobrze słowa obietnicy: „Kto spożywa moje ciało i krew m ojąpije, trwa 
w e Mnie, a Ja w N im ” (J 6 ,5 6 ). Więź między członkami wspólnoty chrześcijańskiej wzm ac
nia się także, kiedy ludzie gromadzą się na innego rodzaju spotkaniach: w  kręgu pom ocy  
charytatywnej, współpracowników katechezy, na spotkaniach modlitewnych. „Kiedy się ra
zem  zbieracie, ma każdy z was [ .. .]  dar” (1 Kor 14, 26), m ówi Apostoł, św. Paweł.

Po drugie, m ożem y spodziewać się, że obficie udzieli nam Bóg duchowej pomocy, gdy 
trwamy na osobistej, codziennej modlitwie. Szczególnie cennym jej rodzajem jest sięganie 
do przebogatej skarbnicy Pisma świętego, a zwłaszcza psalmów. „Słowo Chrystusa niech w  
was przebywa z całym swym  bogactwem: przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha” (Kol 3, 
16). Wielu z nas ma zwyczaj takiej właśnie codziennej modlitwy, katolickie rozgłośnie ra
diowe pomagają nam w  tym na przykład przez zachętę do wspólnej liturgii Jutrzni lub N ie
szporów, W  ten sposób za pośrednictwem radiowych fal otwieramy serca, aby poprzez psal
m y i hymny zam ieszkało w  nas z całym swym bogactwem Słowo Pana Jezusa.

Po trzecie w reszcie, nie można zapomnieć o służbie. Chrześcijanie służą sobie nawza
jem , gdyż „w szyscyśm y w  jednym  Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało” 
(1 Kor 12, 13). K ościół, ten lokalny, moja parafia, to nie tylko m iejsce brania.

Dotykam y w  tym  m iejscu niezmiernie ważnej postawy życiow ej, o  którą z naciskiem  
upomina się Pan Jezusa. Zachęca On: dawajcie „niczego się  w  zamian nie spodziew ając”. 
Podejście kupieckie jest zapewne dobre, gdy chodzi o ekonom ię, ale nie w szystko w  życiu  
jest ekonom ią. W yrachowanie ma sw oje dziedziny zastosowania, ale wąskie: nie m oże 
objąć całego życia. M nóstwo dziedzin z  zakresu relacji m iędzy ludźmi· ma kierować się  
odm iennym i zasadami postępowania. Wzrost chrześcijańskiego ducha zm ierzyć można, 
podobnie jak temperaturę za pom ocą termometru, posługując się pewnym duchowym  mier
nikiem . A  ten „duchowy przyrząd pomiarowy” działa na takiej zasadzie: liczy  w szelk ie  
okazje, k iedy praktycznie sprawdziłem  na sobie, co m ogę dać z  siebie innym.

ks. Andrzej Siemieniewski

8. NIEDZIELA ZWYKŁA -  25 LUTEGO 2001

Dobro płynące z serca

a. „Dobry człow iek  ze skarbca sw ojego serca w ydobyw a dobro” (Lk 6 ,4 5 ) .  Czytamy 
dziś w  Ew angelii o  bogactw ie szczególnego rodzaju. N iekoniecznie trzeba m ieć zasobne 
konto w  banku lub obficie wypchany portfel, aby cieszyć się tego rodzaju zam ożnością. 
Jezus m ów i nam o bogactwie duchowym , o zapełnionym  skarbcu, nazwanym  przez N iego
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„obfitością serca”. Jest on dostępny zarówno dla bogatych, jak i dla ubogich, dla absol
w entów  uniw ersytetów  i dla osób niewykształconych. Jedyne, czego potrzeba, to otwarte
go ku B ogu serca.

W ielka w rocław ska święta, Edyta Stein, która posiadała w ielką w iedzę filozoficzną, 
została kiedyś zaskoczona bogactwem  kryjącym się w  sercu prostej osoby. Co w ięcej, 
okazało się, że  przepływ skarbu nastąpił w łaśnie od kogoś pozornie prostego w  stronę 
wybitnej intelektualistki: to ona w yszła z tego spotkania ubogacona. Posłuchajm y sami, co  
pisała Edyta o przedziwnym  wydarzeniu w  czasie zwiedzania katedry w  Heidelbergu: 
„Gdyśm y tam pozostaw ały w  nabożnym m ilczeniu, w eszła jakaś kobieta obarczona ko
szykiem  i uklękła w  jednej z ław ek na krótką m odlitwę. B yło to dla m nie coś zupełnie 
now ego. D o synagogi i do zborów  protestanckich, do których chodziłam , szło  się tylko na 
nabożeństwo. Tu ktoś oderwał s ię  od wiru zajęć, aby wstąpić do pustego kościoła, jakby 
na jakąś poufną rozm owę”.

b. Jak zdobyć tajem nicę takiej serdecznej m odlitwy? M oże trzeba w  tym celu  zapisać 
się na jakiś drogi kurs albo przejść przeszkolenie w  zakresie koncentracji um ysłu na jed 
nym przedm iocie i um iejętność długotrwałej kontemplacji? Pan Jezus podaje nam raczej 
inną drogę. W ystarczy napełnić serce bogactw em  B ożego  S łow a, w ystarczy uczyn ić ze  
sw ego  wnętrza skarbiec dla tej m ądrości, która sp ływ a z góry do każdego w iernego  
członka K ościoła . R eszta przyjdzie ju ż  sama. „Po ow ocu  poznaje s ię  każde drzewo; 
dobry cz łow iek  ze  skarbca sw ojego  serca w ydobyw a dobro [ .. .]  z  ob fitości serca m ów ią  
usta” (Łk 6, 45).

N ie każda treść godna jest, aby napełniała serce tego um iłowanego stworzenia B ożego, 
jakim  jest człow iek. Godna tego jest tylko teść prawdziwa. D latego Jezus Chrystus p ow ie
dział: „Poznacie Prawdę i Prawda was w yzw oli” (J 8, 32). Jakże um ieli zachw ycać się  
prawdą i pójść za nią w ielcy  św ięci! Ta sama Edyta Stein relacjonując jedno z najważniej
szych przeżyć na swojej drodze życiow ej pisała: „Sięgnęłam  ręką na chybił trafił i w ydo
byłam pokaźną książkę. N osiła  tytuł Życie św. Teresy z Avili przez nią samą spisane. [...] 
Pochłonęła m nie od razu. K iedy zamknęłam tom, powiedziałam  do siebie: »To jest praw
da«”. Edyta, jak widzim y, zafascynowana czytała przez całą noc. Pewien autor jak naj
słuszniej zauważył, że kiedy Edyta rankiem zamknęła książkę i powiedziała «To jest prawda» 
-  w łaśnie w schodziło  słońce. A  w jej wnętrzu w zeszło  słońce łaski i m iłości Boga.

c. Prawda to nie tylko tekst książki, choćby najmądrzejszej i najpobożniejszej. Prawda 
to przede w szystkim  Osoba. Przy pewnej okazji Edyta spędziła całą noc w  kościele. W cze
snym  rankiem furtianka odezw ała się: „Jaka pani musi być zm ęczona!” O dpow iedzią było  
zdziw ione pytanie przyszłej w ielkiej świętej: „Zmęczona? Przy N im ?” Zachęcani do spo
tkania z Prawdą, czujm y się zaproszenia w  pierwszej mierze do spotkania z Prawdą-Oso- 
bą, a w ięc z Synem  Bożym , który zam ieszkał na ziem i dla naszego zbawienia. To o Nim , 
obecnym  konkretnie w  Eucharystii, powiedziała Edyta Stein: „W szelka sam otność znika, 
a my, bezpieczni w  nam iocie Króla, żyjem y przepełnieni Jego św iatłem ”. Im bardziej za
głębiała się Edyta w  naukę Chrystusa, tym bogatsza czuła się duchowo, tym obficiej za
opatrzony był w ewnętrzny skarbiec jej serca.

d. „Idzie za mną m ocniejszy ode m nie” (Mk 1, 7). Jeśli głębiej zastanowić się nad 
słow am i Jana Chrzciciela, starodawnego proroka z Pustyni Judzkiej, to dojdziem y do 
wniosku, że  to jego  w ołanie powinno się stać dziś wołaniem  całego K ościoła. D laczego?



POMOCE DUSZPASTERSKIE 237

Gdyż K ościół składa się z ludzi grzesznych, którzy jednak głoszą św iętego Boga, W skład 
K ościoła w chodzą ludzie słabi, którzy głoszą m oc odradzania grzeszników; a także ludzie, 
których w iedza jest wprawdzie niedoskonała, ale którzy głoszą nieskończenie mądrą na
ukę Ewangelii. Skarb posiadany przez K ościół nieskończenie go przewyższa.

N ie głosim y przecież samych siebie. G łosim y Boga w  Jezusie Chrystusie, który jest 
w łaśnie tym „M ocniejszym ” od nas. I przypominamy sobie: „On chrzcić was będzie D u
chem Św iętym ” (Mk 1, 8). K iedy patrzymy na w ielkość Bożej obietnicy z jednej strony, 
a na zaw sze ograniczone m ożliw ości ludzi K ościoła z drugiej strony -  sprawdzają s ię  w  
ałej rozciągłości słow a św iętego Pawła Apostoła: „Nosim y ten skarb w naczyniach glin ia

nych, aby z B oga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7).
ks. Andrzej Siemieniewski

ŚRODA POPIELCOWA -  28 II 2001

Wybór drogi

K ażdego roku rzewny nastrój Środy Popielcowej przypomina nam prawdę o przemija
niu, marności ziem skiego życia, o grzechu i potrzebie pokuty, o w ielkości i św iętości sa
m ego B oga oraz o słabości człow ieka. Każdego roku kapłani posypują w  tym dniu g łow y  
popiołem , co dla w ielu  ludzi spoza K ościoła wydaje się dziś jakim ś anachronizmem, poni
żaniem  godności dumnego i pew nego siebie człow ieka początku X X I wieku oraz niepo
trzebnym w skazyw aniem  mu bezsensu jego  życia  doczesnego. Nastrój grozy potęgują  
jeszcze  tak dramatyczne i bez cienia nadziei słow a, które kapłan do niedawna jeszcze  
w ypow iadał podczas posypywania g łow y popiołem  “Pamiętaj, człow ieku, że prochem je 
steś i w  proch się  obrócisz!” Słow a, do przyjęcia których nie jest potrzebna łaska wiary, bo 
i bez wiary w iem y, co z  naszego ciała pozostanie po śmierci. W sum ie obraz dnia dzisiej
szego wydaje s ię  niezw ykle przygnębiający i trudno się  dziwić, iż  tak w ielu  chrześcijan  
ucieka przed taką w izją  wiary, która potrafi zgnębić człowieka, obudzić w  nim lęk i smutek.

A le  czy  takie jest rzeczyw iście pełne przesłanie K ościoła w  dniu dzisiejszym ? N a pro
gu W ielkiego Postu, w  liturgii K ościoła rozlega się  kategoryczny okrzyk proroka Joela: 
“N aw róćcie się!” (J1 2,12), ale rozlega się też pokorna prośba św iętego Pawła: “W  im ię 
Chrystusa prosimy: pojednajcie s ię  z  B ogiem ” (2 Kor 5,20). N ie m oże być lepszego prze
słania na początek tego okresu, który w tradycji K ościoła jest czasem  odszukiwania stale 
na now o sw ojego m iejsca przy Panu Bogu, swojej własnej godności, w ielkości, która jest 
z B oga i którą tym  bardziej tracimy, im bardziej oddalamy się od Boga.

W ezwanie do nawrócenia to szansa dla człow ieka, któremu pokręciło się życie, który 
pobłądził, szansa, by dostrzegł, że idzie złą drogą, taką, która nie prowadzi do w yznaczo
nego celu , i by podjął w ysiłek  powrotu na drogę dla niego w łaściw ą. To zbłądzenie bo
w iem  -  a n ie pojedynczy grzech czy słabość ludzka -  jest największą tragedią człow ieka. 
K iedy bow iem  człow iek  idzie dobrą drogą, taką, która prowadzi go do celu, nawet jeśli na 
tej drodze się  potknie, przewróci, jeśli nawet znajdzie się na skutek jakiś wydarzeń w  
przydrożnym row ie, w  błocie, pogardliwe omijany przez w szystkich -  to zaw sze ma jed-


