
Pragnę przypomnieć, że w piątek rozważaliśmy prawdę, że Bóg kocha każdego z 

nas - jestem dla niego bardzo ważny. Odkrycie i doświadczenie Boga, który jest 

Miłością, napełnia człowieka pokojem i pomaga również zrozumieć, w świetle 

Miłości płynącej z krzyża Chrystusa, własny krzyż, czyli chwile trudnych 

doświadczeń, cierpienia, samotności, zagubienia. Owocem odkrywania tej prawdy 

o Bożej Miłości jest pogłębianie relacji, więzi z Bogiem na drodze modlitwy oraz 

budowanie dobrych relacji z drugim człowiekiem. W sobotę pisałem o tym, że 

człowiek jest słaby, popełnia grzechy – i jedynym ratunkiem jest Jezus 

Chrystus, który przez krzyż z grzechu nas odkupił, a w sakramencie pokuty to 

wyzwolenie dokonuje się nadal. Dzisiaj pragnę przekazać kolejną prawdę: 

każdy z nas powinien świadomie przyjąć do swojego serca i życia Jezusa jako 

Pana i Zbawiciela, który ma wobec każdego z nas wspaniały plan miłości – i 

ten plan, z pomocą Ducha św., ma się realizować we wspólnocie, którą jest rodzina 

i Kościół (szczególnie parafia). Na potwierdzenie tego, że Bóg ma wobec każdego 

z nas plan miłości, można przytaczać wiele przykładów z Biblii. Oto dwa takie 

teksty. W Starym Testamencie Bóg mówi do proroka Jeremiasza: „zanim 

ukształtowałem cię w łonie matki znałem cię... przewidziałem dla ciebie specjalną 

misję” (Jr 1,5-8), a św. Paweł w Liście do Efezjan pisze: „W Chrystusie Bóg 

wybrał każdego z nas przed założeniem świata” (Ef 1,4). Człowiek z natury 

swojej kierując się ku Bogu, a szczególnie wchodząc w relację z Nim przez 

chrzest św., przyjmuje Boga w swoje życie i tym samym współdziała z nim w 

realizacji swojego życia. Obecność Boga nie odbiera mu wolności, 

samodzielności, ale dodaje odwagi, wskazuje drogę, perspektywy. Bóg prowadzi 

mnie różnymi drogami. On wie, co kryje się w moim sercu. Aby ten plan wobec 

siebie odczytywać i wypełniać, potrzeba relacji z Bogiem i pomocy Ducha św. 

Mogę ten plan burzyć, ale wystarczy zwrócić się ku Bogu, aby wejść na właściwy 

tor, prowadzący mnie ku świętości, ku zbawieniu. Ważne jest, aby podczas 

rekolekcji zastanowić się, jak wygląda to moje współdziałanie z Bogiem w 

realizacji mojego życia. W tym kontekście warte są przypomnienia słowa papieża 

Benedykta, który powiedział: „Jeżeli nie ma Boga w twoim życiu, wszystko inne 

się nie sprawdzi. To tak, jakby zapiąć źle guzik: wówczas wszystkie inne są też źle 

zapięte i trzeba zacząć znowu od góry”. Znamy to z życia, bo pewno i nam 

zdarzyło się źle pozapinać guziki. Te słowa przypominają o właściwym ustawieniu 

hierarchii wartości w naszym życiu, postawieniu Boga na pierwszym miejscu w 



naszych wyborach - poczynając od tych małych, codziennych. Pójść na 

niedzielną Mszę św. i przyprowadzić dziecko na katechezę czy skorzystać z pięknej 

pogody, zaproszenia i wyjechać nad wodę albo na zwiedzanie Alzacji? Poświęcić 

więcej czasu na modlitwę wieczorną i poczytanie Pisma św. czy spędzać czas przed 

telewizorem lub w Internecie? Porozmawiać na tematy, które mogą ubogacić, czy 

też poświęcić czas na plotkowanie lub obmawianie innych? Zabrać głos, gdy jest 

wyśmiewana wiara, Kościół czy też wycofać się, zamilknąć, aby nie wyśmiali mnie 

jako zbyt świątobliwego? Podzielić się tym, co mam, aby pomóc innym w 

potrzebie, czy też egoistycznie oszczędzać, gdyż pieniądz staje się ważniejszy niż 

człowiek?... Mogą być także trudne wybory, wiążące się z wyrzeczeniem, utratą 

pozycji, cierpieniem, a nawet śmiercią. One się pojawiają, ale nie na taką skalę, 

jak w krajach, gdzie jest krwawe prześladowanie uczniów Jezusa. Istnieje wiele 

przykładów, kiedy mamy do czynienia z wyborem wartości w naszym życiu. Nie 

można być uczniem Chrystusa na pół etatu, takim od wielkiego dzwonu – jeżeli 

idę za Jezusem to tak, aby moje świadectwo przyciągało do Niego innych. 

Bylejakością i letniością w wierze nie przyciągniemy innych do Boga. I nad tym 

także trzeba się zastanowić – jakie miejsce Bóg zajmuje w moim życiu?  

Na tej naszej drodze życia wielką rolę odgrywa rodzina. Podobnie jak osobista 

więź z Bogiem, również więź rodziny z Bogiem to siła jej jedności i miłości. 

Kilka lat temu w Niemczech przeprowadzono ciekawe badanie na dużej liczbie 

małżeństw. Okazało się, że na 100 małżeństw zawierających tylko ślub cywilny, 

rozpadało się 50. Gdy zawierano ślub cywilny i religijny, ale nie praktykowano 

wiary – 30 małżeństw na 100 ulegało rozpadowi. Jeżeli małżeństwa praktykowały 

wiarę, to 2 na 100 się rozpadały. Zaś tam, gdzie była również wspólna modlitwa 

w małżeństwie, rozpadało się 1 na 100. To ukazuje, jak więź z Bogiem pomaga 

zachować trwałość małżeństwa i jedność rodziny.  

Niekiedy słyszę takie lub podobne słowa: „Wiara jest wielkim darem, który 

został mi dany. To ona pozwoliła mi przetrwać chorobę, trudne problemy w 

małżeństwie, w relacjach rodzinnych... Gdyby nie wiara, modlitwa, niedzielna 

Msza święta - nie wiem, jak poradziłbym sobie ze swymi problemami, ze swoim 

życiem".  Anna Kamieńska w jednym z wierszy pisze: «Idę po zabłoconej, 

zachlapanej ulicy. Mży deszcz. Ciemno. A ja mam w sobie światło". To tak 

ważne, aby zachować światło wiary w sobie, które pomoże iść w ciemnościach 

tego świata, zrozumieć trudne doświadczenia, zwyciężać zło, pokonywać 

kryzysy małżeńskie i rodzinne.  Nie bój się być iskrą, która pomoże komuś 



odkryć prawdziwe światło w sobie. Może dzięki Tobie ktoś znajdzie Chrystusa, 

rozpocznie nowe życie.  Niekiedy w rodzinie przychodzą rozczarowania, porażki. 

Parę lat temu na Mszy św. francuskiej zauważyłem dwie nieznane mi osoby. Gdy 

wychodzili z kościoła zapytałem, czy mieszkają w naszej parafii. Powiedzieli, że 

kiedyś to była ich dzielnica, ale wyjechali ponad 30 lat temu. Pamiętają budowę 

kościoła. Tu były chrzczone ich dzieci. I ze łzami w oczach zaczęli mówić, że ich 

dzieci teraz do kościoła nie chodzą, wnuki nie są ochrzczone. A przecież my 

przekazaliśmy im wiarę. Odrzuciły te wartości, które przekazywaliśmy im przez 

lata. Wierzymy, że dzięki naszej modlitwie, kiedyś wrócą. I postawili mi pytanie: 

proszę ojca, czy to nasza wina? Czy my popełniliśmy jakiś błąd? Powiedziałem: 

«nie wiem». I dodałem: „ale wy nadal trwajcie w wierze i kontynuujcie modlitwę 

za dzieci z ufnością, że to pomoże im czy wnukom odnaleźć drogę wiary”. 

Podobnych rozmów miałem tutaj wiele. I to pokolenie cierpi patrząc na życie 

swoich dzieci i wnuków. Utracić wiarę jest łatwo, odnaleźć ją na nowo bywa 

trudno... Może i wy, jako rodzice, doświadczacie takiej sytuacji z dziećmi, 

wnukami. Trzeba jednak ufać i dalej żyć wiarą. Oto prawdziwa historia 

nawrócenia opowiedziana przez kogoś dwa lata przed śmiercią. Wychował się w 

rodzinie bardzo katolickiej. W latach 50 wyjechał do budowy Nowej Huty. Tam 

odszedł od modlitwy, przestał chodzić do kościoła. W towarzystwie, w którym 

przebywał, był ciągle alkohol, brak kościoła. Mijały lata. Gdy przyjeżdżał do 

rodzinnej parafii, starał się ukryć swoje problemy. I wie ksiądz co mnie ocaliło? 

Wielka miłość moich rodziców do mnie, którzy nigdy nie zamknęli przede mną 

drzwi domu i serca oraz pewne niespodziewane wydarzenie. Otóż pewnego razu 

przyjechałem na parę dni urlopu. Była niedziela. Powiedziałem rodzicom, że idę 

do kościoła – w planie już miałem iść napić się z kolegą, co też zrobiłem umawiając 

się, że spotkamy się ponownie wieczorem. Wróciłem na obiad. Po obiedzie 

poszedłem się przespać. Chyba to mama, na stoliku, gdzie miałem gazety, położyła 

dyskretnie moją książeczkę od I Komunii św. Od mojego wyjazdu do pracy nie 

miałem jej w ręku. Otworzyłem ją i tam, pośród różnych obrazków, znalazłem też 

ten od I Komunii św. ofiarowany przez chrzestną, która już zmarła, z napisem: 

„drogiemu Adasiowi w dniu I Komunii św., aby nigdy nie zagubił Jezusa, którego 

dziś przyjął do serca”. I wtedy coś we mnie pękło. Z oczu popłynęły łzy... Nie 

wróciłem już na planowane wieczorne spotkanie. Była po wielu latach moja 

spowiedź św., a wybór kardynała Wojtyły na papieża był dla mnie dodatkowym 

impulsem na drodze powrotu do Boga”. Dlatego nie można tracić nadziei. 

Zawsze pozostaje modlitwa i własny przykład życia. 



Droga do odkrycia planu miłości, jaki Bóg ma wobec nas i przyjęcie 

Chrystusa do serca, aby był On moim Panem i Zbawicielem, wymaga 

otwarcia się na Słowo Boga, na Jego Łaskę.  

Jest takie opowiadanie o misjonarzu, który nagle spotyka lwa. Nie wiedząc, co 

robić, sięga odruchowo po skrzypce, które miał z sobą i zaczyna grać. Lew 

zatrzymuje się, przysiada i słucha. Nadchodzi kolejny i czyni podobnie, a potem 

jeszcze następny... A w końcu przychodzi lew, który idzie prosto w kierunku 

misjonarza i go zjada. Pozostałe lwy są zdziwione i złe. Dlaczego to uczyniłeś? A 

tu okazuje się, że ten lew był głuchy, a więc nie słyszał muzyki.  Dziś niejeden 

człowiek jest głuchy na Boże Słowo, na prawdy Ewangelii, na wezwania 

Kościoła. Nawet chodząc do kościoła możemy mieć ten słuch bardzo 

osłabiony. Żyjąc dzisiaj w środowiskach, gdzie wielu nie zna Chrystusa albo Go 

zagubiło, winniśmy być tymi, którzy do Niego podprowadzą. Powinienem tak żyć, 

aby inni, patrząc na moje życie w szkole, w pracy, w sąsiedztwie, pytali mnie o 

Jezusa. Muszę jednak najpierw ja sam zafascynować się Jezusem, aby innych do 

Niego przyciągnąć. Jeśli mam podążać za kimś, zawierzyć mu (np. kiedy ludzie się 

pobierają, nawiązują przyjaźń), to ten ktoś musi mnie zafascynować - swoim 

wyglądem zewnętrznym, ale przede wszystkim swoim wnętrzem. Musi dać mi 

poczucie pewności, że mogę się na nim oprzeć, zaufać mu.  Roman Brandstaetter 

w książce „Krąg biblijny” wspomina, jak to służąca Marysia prowadziła go - 

małego chłopca, wtedy jeszcze nieochrzczonego Żyda - do katedry tarnowskiej, 

gdzie chodziła się modlić. Pewnego razu wskazała na wiszący na katedrze krzyż: 

„To jest Bóg? - spytałem. Potwierdziła skinieniem głowy. „W cierniowej 

koronie?” - pytałem dalej. „Tak” - odpowiedziała. „Czyj Bóg?” - 

kontynuowałem. „Nasz”. „Mój?” - zdziwiłem się. „I twój, i mój”. Wtedy ogarnął 

mnie lęk… I nieco dalej poeta wspomina: „Ten rozpięty na krzyżu Człowiek, 

sczerniały od deszczów i wiatrów, napełniał mnie coraz większym niepokojem”. 

Ten niepokój doprowadził Brandstaettera do przyjęcia chrztu św., ale wielką rolę 

odegrała ta prosta służąca, która swoim życiem i słowem głosiła temu chłopcu 

Chrystusa. Tak ważna jest katecheza rodzinna, która często rozpoczyna się od 

rozmowy z dzieckiem, które, patrząc na Jezusa w żłóbku, a potem na krzyżu, 

zadaje pytania. Niekiedy droga człowieka do wiary rozpoczyna się od prostych 

pytań, od zafascynowania postawą drugiego człowieka. Pamiętajmy tez o 

działaniu Bożej Łaski, którą może nam ktoś wyprosić swoją modlitwą, czy 

pomoże nam na nią się otworzyć.   

 



Celem tych rekolekcji kerygmatycznych, było przypomnienie podstawowych 

prawd wiary, co ma nam pomóc w odnowieniu i umocnieniu więzi z Bogiem. 

Poeta Jerzy Liebert w wierszu „Jeździec” mówiąc o swoim zmaganiu w drodze do 

Boga napisał: „Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. 

Kiedyś, przez chrzest św., rozpoczęła się historia naszej wiary, życia z Bogiem. 

Opowiedzieliśmy się przez usta naszych rodziców i chrzestnych za przyjęciem Go 

do naszych serc. Potem powtarzaliśmy to przy I Komunii św, bierzmowaniu, czy 

na innych etapach naszego życia. Pomocą w tym, aby pozostać wiernym temu 

wyborowi, aby go ponawiać (co szczególnie możemy dokonać w dniu 

dzisiejszym na zakończenie rekolekcji) jest nasza wieź z Chrystusem obecnym 

w Eucharystii, z Maryją Niepokalaną oraz z Kościołem 

Nie zaplanowaliśmy tej szczególnej drogi tegorocznego Wielkiego Postu, 

której doświadczamy na skutek pandemii koronawirusa. To wszystko nas 

zaskoczyło. Po raz pierwszy jako kapłan, sprawuję Msze św. bez swoich parafian. 

Nawet w najbardziej śmiałych scenariuszach tego nie przewidziałem. Nie jest to 

dla mnie łatwe. Wy również, tak bardzo zabiegani, nie mający czasu dla siebie, 

teraz jesteście razem w małżeństwach, rodzinach. Macie czas, aby się modlić, 

rozmawiać, być z sobą. Jednak wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Bywa też trudno, 

gdy jesteście przez cały dzień w ciasnym nieraz mieszkaniu, zdani tylko na siebie, 

gdy nie ma gdzie od siebie uciec, „aby odpocząć”, gdy na nowo trzeba się „siebie 

uczyć”, znosić siebie wzajemnie, „uczyć się miłości” w tych nowych realiach. 

Życzę wam, aby ten czas, łącząc was mocniej z Bogiem, złączył was również 

silniej ze sobą. Chociaż nie możemy być razem na Mszy św., przyjmować 

sakramentalnej Komunii św., podchodzić do kratek konfesjonału, to jednak 

czujemy mniej czy bardziej naszą duchową więź modlitwy, w czym pomaga nam 

również nasza strona internetowa.   

Wirus zamknął nas przymusowo w domach, mieszkaniach, niejako 

wyprowadził nas, bez naszej zgody, na wielkopostną pustynię. Poza wieloma 

wynikającymi stąd utrudnieniami na różnych płaszczyznach życia, musimy też 

dostrzec, że ten czas może być dla nas okazją do zastanowienia się, do refleksji 

nad tym, jak kruche jest nasze życie, jak szybko przekreślone mogą zostać nasze 

plany. Jest to również szansa, aby wsłuchać się w to, co Bóg przez to 

doświadczenie pragnie nam powiedzieć. Ten czas epidemii to także czas próby. 

To czas ostrożności wobec choroby i walka z nią, ale z drugiej strony jest to czas 

zawierzenia Bogu, aby nie poddać się pandemii lęku. Przypomnijmy sobie słowa 



Chrystusa: „Nie bójcie się... Ja jestem z Wami aż do skończenia świata” (Mt 28, 

10-20).   

Czy po tym doświadczeniu koronawirusa wyjdziemy silniejsi, lepsi, świętsi, 

wzmocnieni jako rodzina, wspólnota parafialna?  Jeżeli w tych trudnych dniach 

trwamy w tej głębokiej relacji z Bogiem, w tej duchowej relacji między sobą, to 

zapewne pomoże nam to, aby tak się stało. Czego sobie i wam z całego serca życzę. 

Dlatego wykorzystajmy ten czas, aby w ufności otworzyć nasze serce i życie 

dla Chrystusa. Te rekolekcje mają nam w tym pomoc. Zachęcam was do 

obejrzenia dzisiaj w skupieniu - najlepiej z całą rodziną - filmu ewangelizacyjnego 

„Jezus”, który może być dodatkową inspiracją w tym świadomym, osobistym 

przyjęciu Chrystusa.  

Jezus dziś puka do drzwi mojego i twojego serca. Czy usłyszę to pukanie i Jego 

głos?  Czy zrodzi się w moim sercu pragnienie, aby otworzyć przed Nim moje 

serce i życie?  Czy na Jego Miłość odpowiem moją miłością? Czy przyjmę Go do 

serca i na drogę mojego życia jako swojego Pana i Zbawiciela? Prośmy Ducha 

świętego, aby w tym nam dopomógł. Amen   

 

 

 

 

 

 

 


