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Od koñca
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzy¿ ucieszy
(...)
anio³ sam wyt³umaczy jak trzeba
choæ doktoratu z teologii nie ma
grzech ciê¿ki staje siê lekki
(...) to kiedy�
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od s³oñca
ewangelie czyta siê
jak hebrajskie litery
- od koñca

Zmartwychwstanie wywraca wszystko do góry noga-
mi. Nie mie�ci siê w ryzach ludzkiej logiki, a z czasem - tak
cennym dobrem zw³aszcza dzisiaj - poczyna sobie, co chce.
I dlatego nie da siê Zmartwychwstania Jezusa i naszego zro-
zumieæ, ³ami¹c sobie g³owê. Samo my�lenie nie wystarczy,
by rozgry�æ tê zagadkê. Prêdzej czy pó�niej, umêczeni ka-
torg¹ rozumu, padniemy przed murem nie do przebicia. Tu
trzeba jeszcze innej umiejêtno�ci.

Zacznij od pustego grobu, czyli naucz siê patrzeæ.
Pisze Jan Ewangelista: "Wtedy wszed³ do wnêtrza grobu
tak¿e i ów drugi uczeñ, który przyby³ pierwszy do grobu.
Ujrza³ i uwierzy³" (J 20, 8). ¯eby zrozumieæ, trzeba patrzeæ.
¯eby patrzeæ, trzeba siê zatrzymaæ, a �ci�lej mówi¹c, wej�æ
do �rodka, zaanga¿owaæ siê, daæ siê wci¹gn¹æ. Grób w su-
mie nie by³ pusty. Le¿a³y tam p³ótna, znaki obecno�ci Nie-
obecnego. Zmartwychwsta³y zostawia znaki, mo¿na je za-
uwa¿yæ.

Nie³atwa to sztuka znale�æ czas na takie patrzenie w
naszych czasach, bo przecie¿ my ci¹gle nie mamy czasu.
Biegniemy. Tyle pilnych i niecierpi¹cych zw³oki spraw. £apie-
my powietrze jak ryba, któr¹ dopiero co wyci¹gnêli z wody. A
w biegu tak naprawdê nic nie widaæ. Wszystko wydaje siê
równie atrakcyjne i zarazem nijakie. W biegu nawet cz³owie-
ka nie mo¿na spotkaæ, tylko siê go tr¹ca ³okciem. Rozpo-
znanie Zmartwychwstania domaga siê ofiary z czasu. Mo¿-
na patrzeæ na co� jak cielê na malowane wrota. I co?
I nic. Bo nie chodzi tu o byle jakie patrzenie, ale o patrzenie
z my�leniem. Takie, które rozpoznaje, kojarzy, szanuje ta-
jemnicê.

Zacznij od Zmartwychwstania. A wiêc najpierw za³ó¿
specjalne okulary. Jak na filmie 3D. Na pierwszy rzut oka
ró¿nicy nie widaæ, ale gdy je �ci¹gniesz, wszystko siê roz-
mazuje. Chrze�cijanin winien zawsze nosiæ takie okulary, bo

inaczej nie widzi prawid³owo. Wszystko mu siê pl¹cze, mie-
sza i przestawia. Od hierarchii warto�ci po hierarchiê celów.
Bo od tego, jak patrzymy i co widzimy, zale¿y i kierunek
naszego ¿ycia, i mnóstwo relacji. Ale s¹ jeszcze inne intru-
zy, które zak³ócaj¹ nam w³a�ciwy ogl¹d �wiata, siebie, Boga
i ludzi. Na przyk³ad lêk. Kto siê boi, wszêdzie bêdzie widzia³
czaj¹ce siê z³o i potencjalnych wrogów. A cz³owiek kuli siê
sam w sobie. Dlatego Zmartwychwsta³y Chrystus mówi do
uczniów: "Pokój wam. Nie bójcie siê".

Matka Bo¿a te¿ kiedy� p³aka³a, ale ju¿ nie p³acze.
Ból trzeba prze¿yæ, ale nie samemu, razem ze Zmar-
twychwsta³ym. Na co dzieñ widzimy g³ównie Matkê Bosk¹
Bolesn¹... Dajemy siê bardziej wci¹gn¹æ smutkowi ni¿ rado-
�ci. Tê radosn¹ Matkê to co najwy¿ej dopuszczamy do sie-
bie w sierpniu, w dniu Jej Wniebowziêcia. Ale poza tym Ma-
ryja zazwyczaj chodzi w Polsce z sercem przeszytym mie-
czem. Regularny widok Matki Bo¿ej U�miechniêtej na pew-
no by nam dobrze zrobi³. Tak¿e w Wielkim Po�cie. Przynaj-
mniej by nas intrygowa³, nie dawa³ spokoju, u�mierzy³ wiele
bólu, a co najwa¿niejsze, na naszej twarzy czê�ciej go�ci³-
by u�miech.

Dotkniêcie Zmartwychwstania sprawia, ¿e nawet grzech
ciê¿ki traci na wadze. I to w miarê szybko. Potem pozostaje
tylko cierpliwe oczyszczanie siê i spowied� ci¹gle z tych
samych grzechów� Na szczê�cie powszednich, a wiêc co-
dziennych. Bo mi³osierdzie Boga siê nie mêczy - pisze
Papie¿ Franciszek.

Có¿ takiego wnios³o Zmartwychwstanie Jezusa? Jak¹
now¹ jako�æ wprowadzi³o w Twoje ¿ycie? Chcesz siê tego
dowiedzieæ? Nie pozostaje Ci nic innego, jak czê�ciej siê
zatrzymywaæ i patrzeæ. Najpierw na pusty grób, potem na
Matkê Bosk¹ Radosn¹. Wtedy Zmartwychwstanie stanie siê
i pocz¹tkiem, i koñcem. za: www.deon.pl



10 kwietnia 2016                      NA SKALE                              Nr 15(903)/2

Jest moda na nawiedzenia.
Wêdruj¹ wiêc obrazy
Matki Boskiej Czêstochowskiej,
Watykañskiej,
figura Matki Boskiej Fatimskiej,
relikwie �wiêtego Wojciecha.
U mnie w ko�ciele bêdzie obraz
Pana Jezusa Mi³osiernego.
Panie mój Mi³osierny!
I po có¿ Ty przyjdziesz?
My�lisz, ¿e oni potrzebuj¹ mi³osiernych?
Masz firmê?
Zainwestujesz co�?
Masz kapita³, który tu wniesiesz?
Zatrudnisz trochê bezrobotnych? Nie!
No, to za czym Ty chodzisz?
¯eby ci pokazaæ: serce
i ¿eby ciê rozgrzeszyæ.
Upl¹ta³e� siê w ciernie.
Ka¿dy twój ruch to nowe krwawienie.
Nikt nie przyjdzie ci z pomoc¹.
Umrzesz tak.
Przyjdê, ¿eby ciê rozgrzeszyæ,
bo ciê ukamienuj¹.
Oni bardzo siê ciesz¹,
¿e schwytali ciê na grzechu.
Oni s¹ sprawiedliwi,
wiêc ciê os¹dz¹ i zabij¹.
My�lisz, ¿e kto� stanie w twojej obronie?
Nie obroni¹ ciê ani pobo¿ni, ani bezbo¿ni,
ani towarzysze partyjni, ani bezpartyjni.
Zabij¹ ciê zgodnie z prawem.
Wiem, Panie,
Wiêcej nie t³umacz.
Rozumiem.
Pozna³em, Panie, Twoje przyj�cia,
ale to mnie niepokoi.
Znam Twoje historyczne przyj�cie.
Znam Twoje przyj�cia w Komunii �wiêtej.
Oczekuj¹ Twego przyj�cia w chwale.
To przyj�cie mnie zaskakuje.
Nawet siê bojê.

Wiem, Panie,
¿e jeste� ³askawy
i mi³osierny.
Nie zapomnê Ci tego,
¿e odpl¹ta³e� mnie
z cierni,
wzi¹³e� na ramiona
przynios³e� do ko�cio³a.
Nie zapomnê Ci tego,
¿e okaza³e� mi
ojcowskie mi³osierdzie.
czeka³e� na mnie,
okrywa³e� mnie
p³aszczem,
da³e� sanda³y
i pier�cieñ ojcowski.
Nie zapomnê Ci, Panie,
¿e� pisa³ na ziemi
ich grzechy
ze stan¹³e� przy mnie
jako Obroñca,
¿e powiedzia³e�
tak mi³osiernie:
Id� w pokoju,
wiêcej nie grzesz!
Ja Ci tego nigdy,
Panie,
nie zapomnê!
Tamte grzechy ju¿ minê³y. Te, które mam, s¹ gorsze.
Wiem, Panie, po co przychodzisz.
Wiarê tracê!
Nie ka¿ mi wk³adaæ palca w Twoje rany i rêki w Twój bok.
Zarad� memu niedowiarstwu.
Ja nawet zw¹tpi³em, czy Ty, Panie, jeszcze mi przebaczysz?
Odkupicielu cz³owieka,
Bo¿e mój bogaty w mi³osierdzie,
przebacz jeszcze raz.
Jezu, ufam Tobie.

bp Jan Zawitkowski
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Przeciêtna polska rodzina: mama, tata, córka Ma³gosia i jej m³od-
szy brat - ¿eby nie by³o ca³kiem szablonowo, to nie Ja� tylko np. Pawe-
³ek. Wszyscy ogl¹daj¹ wieczorne wiadomo�ci, a tam - jak zwykle -
doniesienia o kolejnych tragediach. W pewnym mie�cie wybuch³a bom-
ba, kilka osób zginê³o, jest wielu rannych. W innym miejscu na �wiecie
trzêsienie ziemi poci¹gnê³o za sob¹ tak¿e wiele ofiar. A na koniec infor-
macja o gro�nym wypadku na polskiej autostradzie. Zginê³o piêæ osób.
Jaki� czas pó�niej, w ten sam wieczór, kiedy dzieci k³ad³y siê spaæ,
rodzice pod drzwiami pokoju Pawe³ka niechc¹cy pods³uchali tak¹ mo-
dlitwê: �Panie Bo¿e b³ogos³aw mamie, tacie, Ma³gosi, ca³ej naszej ro-
dzinie. I Panie Bo¿e dbaj o siebie, bo jak jeszcze Tobie co� siê stanie,
to bêdzie po nas�.

Jak trafnie ta dzieciêca modlitwa koresponduje z istot¹ �wiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego i tre�ci¹ pie�ni, któr¹ �piewamy: �W ka¿dym stra-
pieniu i o ka¿dej porze czuwa nad nami Mi³osierdzie Bo¿e. Kto Mi³osier-
dziu Bo¿emu zaufa, wesprze go Pan Bóg i modlitw wys³ucha".

Jednym zdaniem: byliby�my zgubieni gdyby nie Bo¿e Mi³osier-
dzie. Chcia³bym przypomnieæ sobie i Wam, ¿e najwiêksze cuda Bo¿e-
go Mi³osierdzia dziej¹ siê nie wtedy kiedy Bóg nas wys³uchuje, ale wte-
dy kiedy to my zaczynamy s³uchaæ Boga. Jezuita o. Dariusz Piórkow-
ski analizuj¹c w jednej ze swoich ksi¹¿ek 15. rozdzia³ Ewangelii wg �w.
£ukasza - a wiêc to miejsce, gdzie znajduj¹ siê dobrze nam znane
przypowie�ci o mi³osiernym ojcu, o zagubionej owcy, czy o zagubionej
drachmie � napisa³: �Nauczyciel (Chrystus) siedzi za sto³em z celnika-
mi i grzesznikami, którzy chc¹ Go s³uchaæ. Jest to pierwszy krok na
drodze nawrócenia.� W naszym ko�ciele, który w �wiêto MI³osierdzia
obchodzi swoje �wiêto patronalne � odpust, my te¿ zasiadamy z Jezu-
sem do sto³u i chcemy Go s³uchaæ. Wniosek nasuwa siê sam: my -
grzesznicy i celnicy chc¹cy siê nawracaæ.

Chrystus prosz¹c �w. siostrê Faustynê o ustanowienie �wiêta
Mi³osierdzia Bo¿ego na koniec mówi: �Pragnê, a¿eby kap³ani g³osili to
wielkie mi³osierdzie Moje wzglêdem dusz grzesznych. Niech siê nie
lêka zbli¿yæ do mnie grzesznik�.

Nam wszystkim Jezus dzisiaj mówi: �Nie lêkaj siê zbli¿yæ do mnie�;
�Podnie� tutaj swój palec i zobacz moje rêce. Podnie� rêkê i w³ó¿ j¹ do
boku mego, i nie b¹d� niedowiarkiem, lecz wierz¹cym.�

Kiedy� po katechezie przygotowuj¹cej dzieci do Pierwszej Komu-
nii �w. zapyta³em, czy jest co� czego nie rozumiej¹, o co chcia³yby
zapytaæ. Zg³osi³ siê jeden ch³opiec i zada³ bardzo m¹dre i proste pyta-
nie � podobno te najprostsze s¹ najm¹drzejsze: �Dlaczego Jezus ma
rany na rêkach i nogach? Dlaczego mu siê one nie zagoi³y?� Genialne
pytanie. Czy zada³em, czy zada³am je kiedykolwiek sobie? Mo¿e w³a-
�nie dlatego, ¿eby ludzie wszystkich czasów mogli dotkn¹æ ran Zbawi-
ciela. I odpowied� zawarta jest w tych dzisiejszych s³owach Jezusa
adresowanych nie tylko do Tomasza, którego czasem nazywamy Nie-
wiernym, ale do ka¿dej i ka¿dego z nas. Bo Mi³osierdzie Bo¿e to nie
jest jaka� jednorazowa akcja. To nie jest tylko ta jedna niedziela w roku,
czy nawet ca³y rok Mi³osierdzia, który obecnie z woli Ojca �w. Fran-
ciszka obchodzimy. Z Bo¿ym Mi³osierdziem nie jest jak z pogod¹ w
syberyjskiej wiosce. Kto� kiedy� zapyta³ cz³owieka z Syberii jaki jest u
nich klimat, a ten powiedzia³, ¿e 9 miesiêcy maj¹ zimê, a reszta to ju¿
tylko lato i lato. Jeden rok Mi³osierdzia i ca³e dziesiêciolecia nienawi�ci,
krzywdy, wyzysku i zapomnienia przez Boga. Zwróæmy uwagê na  mo-
dlitwê, któr¹ nazywamy kolekt¹, bo w niej celebrans ³¹czy wszystkie
nasze intencje i modlitwy: �Bo¿e ZAWSZE mi³osierny, Ty przez doroczn¹
uroczysto�æ wielkanocn¹ umacniasz wiarê Twojego ludu�� Bo¿e ZA-
WSZE mi³osierny� Zawsze i wszêdzie, i w tym ko�ciele równie¿ - nie
tylko dzisiaj czy w niedzielê, ale codziennie Chrystus w sakramentach

(przede wszystkim w eucharystii i sakramencie
pokuty i pojednania) mówi nam: �podnie� swój
palec i dotknij moich ran.� Ta mo¿liwo�æ istnieje
ca³y czas i w tym sensie �wiêto Mi³osierdzia Bo-
¿ego trwa zawsze. A  w tê wyj¹tkow¹ niedzielê, o
któr¹ sam Chrystus prosi³ chodzi o to, ¿eby to
przes³anie bardziej jeszcze wybrzmia³o w nas i
wobec ca³ego �wiata.

Zwróæmy uwagê, ¿e odmawiaj¹c koronkê
modlimy siê �z rozmachem�: �miej mi³osierdzie dla
nas i ca³ego �wiata�. W tym sensie wszyscy je-
ste�my aposto³ami Bo¿ego Mi³osierdzia, tak jak
�w. siostra Faustyna. I tak jak Aposto³om w Ewan-
gelii daje nam Jezus zadanie: �Jak Ojciec mnie
pos³a³, tak i ja was posy³am.� Chrystus posy³a
mnie i Ciebie, ¿eby przypominaæ ludziom, ¿e
�wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego trwa ca³y czas, ka¿-
dy cz³owiek mo¿e w sakramentach dotkn¹æ ran
Zbawiciela. Posy³a nas te¿ po to, ¿eby�my po-
wiedzieli schorowanemu �wiatu, ¿e On ma lekar-
stwo na te �wiatowe choroby.

A na co choruje �wiat? Okazujê siê, ¿e nie
jest to tylko z³o �du¿ego kalibru.� Niedawno u ks.
Prof. Tischnera wyczyta³em takie s³owa: �Ludzie
z ³atwo�ci¹ zabijaj¹ mi³o�æ, jaka do nich przycho-
dzi. I to nie przez nienawi�æ, lecz przez g³upotê,
ma³oduszno�æ, niecierpliwo�æ, jakie� p³ytkie, co-
dzienne zdrady�. �wiat z ³atwo�ci¹ zabija mi³o�æ
przez p³ytkie, codzienne zdrady, a mówi¹c "�wiat"
- ka¿dy z nas mo¿e my�leæ o sobie � bo to choro-
ba nasza i ca³ego �wiata.

Lekarstwem na to wszystko, lekiem z któ-
rego my te¿ korzystamy i nieustannie go potrze-
bujemy jest Bo¿e Mi³osierdzie w sakramentach
�wiêtych.

kazanie ks. Paw³a Mielnika
z Niedzieli Mi³osierdzia

"Byliby�my zgubieni,
gdyby nie Bo¿e Mi³osierdzie"
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PONIEDZIA£EK  11.04.16
  8.00   + Franciszek Liszcz (greg)
18.00 1) O zdrowie i b³. Bo¿e oraz opiekê

Matki Bo¿ej dla Micha³a
w 6 rocz. urodzin
2) w intencji Beaty z okazji imienin
- od redakcji "Na Skale"

WTOREK  12.04.2016
  8.00 + Franciszek Liszcz (greg)
 18.00 1) ++ Maria Ferek w rocz. �mierci

oraz za zmar³ych z rodziny
2) + Mieczys³aw Zêbala (od firmy
Naprzód)
3) + Tadeusz Mróz w 26 r. �mierci

�RODA 13.04.2016
  8.00 + Franciszek Liszcz (greg)
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 14.04.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
18.00  1) + Franciszek Liszcz (greg)

2) + Mieczys³aw Zêbala (od
kolegów i kole¿anek  ze szpitala
Rydygiera)
3) + Stefania Stefan w 107 rocz.
urodzin

PI¥TEK 15.04.2016
  8.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,

Eugeniusz (greg)
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  + Krystyna Wierzchos³awska

w 5 rocz. �mierci
SOBOTA 16.04.2016

  8.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00  O b³. Bo¿e dla Marty i Marcina
w 20 rocz. �lubu

NIEDZIELA 17.04.2016
  8.00  O zdrowie i b³. Bo¿e dla Zbigniewa

i Czes³awy Ko³dras w 38 rocz.
�lubu

  9.30 + Kazimiera Nagraba w 18 rocz.
�mierci

11.00 + Franciszek Liszcz (greg)
12.00 Z wdziêczno�ci¹ z okazji 12 rocz.

�lubu Magdaleny i Artura
Komorowskich z pro�b¹ o dalsze
b³. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej dla
ca³ej rodziny

14.00 ++ Jerzy, Janina, W³adys³aw,
Eugeniusz (greg)

18.00 + Maria Safiñska w 2 rocz. �mierci

INTENCJE MSZY �W.
11.04.2016 - 17.04.2016Opowiadanie z mora³em
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Pewnego dnia, bardzo bogaty mê¿czyzna wzi¹³ swojego syna na wie�, aby
pokazaæ mu, jak ¿yj¹ biedni ludzie. Spêdzili kilka dni i nocy na gospodarstwie,
gdzie ch³opiec móg³ zobaczyæ ¿ycie zupe³nie inne od swojego.
Kiedy wracali ze swojej podró¿y, ojciec zapyta³ syna:
-�Jak ci siê podoba³a nasza wycieczka?�
-�By³o fantastycznie, tato!�
-�I ju¿ teraz wiesz, jak ¿yj¹ biedni ludzie?� � dopytywa³ ojciec.
-�Tak, ju¿ wiem�
-�No to opowiedz mi, czego nauczy³e� siê podczas naszej podró¿y�
Syn odpowiedzia³:
�Zobaczy³em, ¿e my mamy jednego psa, a oni a¿ cztery. My mamy basen,
który siêga do �rodka naszego ogrodu, a oni maj¹ strumyk bez koñca. My
mamy lampiony, a im noc roz�wietlaj¹ gwiazdy. My mamy patio, a oni maj¹
ca³y horyzont. My mamy ma³y kawa³ek ziemi, a oni du¿e pola, których nie
jeste�my w stanie obj¹æ wzrokiem. My mamy s³u¿¹cych, którzy nam s³u¿¹, a
oni s³u¿¹ innym. My kupujemy jedzenie, oni je sami produkuj¹. My mamy
wysokie mury, które nas broni¹, a ich chroni¹ przyjaciele�.
Ojciec ch³opca zamilk³. Nie móg³ wydusiæ z siebie ani jednego s³owa. Wtedy
ch³opiec doda³: �Dziêkujê ci tato, ¿e pokaza³e� mi, jak bardzo biedni jeste�my�.

Czy chcesz mieæ swój wk³ad dla dobra wspólnego Polski?
Zobacz ile ciekawych inicjatyw mo¿esz podj¹æ we wspólnocie RADIA MARYJA.
Najwiêkszy filozof staro¿ytno�ci Sokrates powiedzia³: Scio me nihil scire, co zna-
czy: Wiem ¿e nic nie wiem. Zacznij wiêc od siebie, od podnoszenia swojej wiedzy
z ró¿nych dziedzin nauki oraz od wzmacniania wiary przez s³uchanie Radia Mary-
ja, ogl¹danie telewizji Trwam, czytanie �Naszego Dziennika�. S¹ to media przeka-
zuj¹ce zasady wiary katolickiej i wiedzy zgodnie z duchem kultury narodowej,
a wiêc nie s¹ zainfekowane ¿adnymi wirusami, s¹ czysto polskie i katolickie.

Mo¿esz wzi¹æ udzia³ w uroczysto�ci po�wiêcenia ko�cio³a p.w. NMP Gwiaz-
dy Nowej Ewangelizacji i �w. Jana Paw³a II w Toruniu w dniu 18 maja br.

A mo¿e chcesz wzi¹æ udzia³ w wielkim orszaku historycznym ulicami Toru-
nia w dniu 18 maja? Radio Maryja zaprasza do udzia³u w tym orszaku wszystkich
chêtnych, wystarczy tylko zg³osiæ swój udzia³ i przygotowaæ strój z danej epoki.

Nie stój z boku!
W ka¿d¹ trzeci¹ �rodê miesi¹ca po Mszy �wiêtej wieczornej

(wcze�niej o godz. 17.30 ró¿aniec) spotykamy siê w Klubie Seniora.
Zapraszamy Ciê serdecznie.

Ko³o Przyjació³ Radia Maryja
przy Parafii p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego

na Osiedlu Oficerskim w Krakowie


