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Czym jest mi³osierdzie?
Hebrajskie s³owo rahãmim oznacza
oprócz mi³osierdzia, tak¿e ³ono
kobiety. Na poziomie semantycznym
Bóg zwi¹za³ ze sob¹ te dwie
rzeczywistoœci i chce, ¿eby dziêki
mi³osierdziu cz³owiek doœwiadcza³
nowego ¿ycia. Bóg pragnie tak¿e,
abyœmy œwiadcz¹c mi³osierdzie sobie
nawzajem, odkrywali nowe ¿ycie. Mi³osierdzie powinno przejawiaæ siê w rzeczach wielkich
i ma³ych, abyœmy przebaczaj¹c nieustannie, rodzili siê na nowo do ¿ycia.
Jaka jest ró¿nica miêdzy mi³osierdziem a mi³oœci¹?
Zasadniczo to pojêcia to¿same, a ró¿nice s¹ subtelne. Mi³osierdzie trzeba przyj¹æ, ¿eby zaistnia³o.
Mi³oœci nie, bo ona i tak bêdzie istnieæ. W ka¿dej mi³oœci musi byæ zgoda na przebaczanie,
ofiarowanie siebie, czyli na mi³osierdzie. Jeœli kogoœ kocham, to pragnê ci¹gle darowaæ mu nowe
¿ycie, chcê, by rodzi³ siê na nowo, aby wielkanocny poranek w jego ¿yciu by³ w ka¿dej godzinie, a jest
to mo¿liwe tylko dziêki mi³osierdziu. Mi³osierdzie powinno byæ zaraŸliwe. Jeœli go doœwiadczamy,
powinniœmy go œwiadczyæ wobec innych. W Kanie Galilejskiej mamy piêkn¹ oblubieñcz¹ mi³oœæ,
pe³n¹ radoœci i wesela, a mi³osierdzie jest wyprowadzane ze st¹gwi do ¿ydowskich oczyszczeñ,
czyli s³aboœci i brudu, kiedy to Jezus przemieni³ znajduj¹c¹ siê w nich wodê w wyborne wino.
Mi³osierdzie przemienia to, co s³abe w to, co wielkie i piêkne. Franciszek nazywa ludzi,
którzy nie otwieraj¹ siê na mi³osierdzie – niemoralnymi. Ja mogê siê nie otworzyæ na mi³oœæ,
choæ ktoœ mnie bêdzie kocha³. Ale jeœli nie wpuszczê mi³osierdzia do swojego ¿ycia, jeœli nie przyjmê
tego daru, to go nie doœwiadczê.
Czy w Starym Testamencie Bóg objawia³ siê jako mi³osierny?
Pierwszym aktem mi³osierdzia Boga by³o stworzenie œwiata i cz³owieka. Ca³a historia zbawienia
opowiada o mi³osierdziu Boga. Gdy Franciszek rozsy³a³ w Œrodê Popielcow¹ misjonarzy
mi³osierdzia, to wskaza³ nam w³aœnie starotestamentalny wzór synów Noego. Gdy zbudowa³ Noe
arkê, upi³ siê i le¿a³ nagi. Ten sprawiedliwy cz³owiek pope³ni³ b³¹d, zgrzeszy³, ale jego dzieci nakry³y
go p³aszczem. Franciszek poleci³ nam, abyœmy wszystkie ludzkie nagoœci przykrywali p³aszczem
mi³osierdzia, jak czyni to kochaj¹cy Bóg.
Dlaczego kult Bo¿ego mi³osierdzia sta³ siê tak popularny w XX wieku?
Nikt jeszcze batem nikogo nie nawróci³, ani karabinem nie zmusi³ do wierzenia. Serce cz³owieka i
jego sumienie zmienia siê tylko poprzez doœwiadczenie mi³oœci, czu³oœci, przebaczenia
i mi³osierdzia. Nie ma innej drogi na tamê z³a jak dobro. W historii ilekroæ cz³owiek stawia³ na siebie,
¿e zbawi siê sam poprzez mno¿enie praktyk religijnych i surow¹ pokutê, wtedy Bóg przypomina³,
¿e to Jego mi³osierdzie jest drog¹ do zbawienia. W wieku XX naznaczonym totalitaryzmami,
wojnami i zbrodniami, musia³o siê obficie rozlaæ mi³osierdzie, bo Bóg chcia³ wzi¹æ zagubionego
i poranionego cz³owieka w Swoje ramiona.
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Jezus ukaza³ siê znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukaza³ siê w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr,
Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.
Szymon Piotr powiedzia³ do nich: «Idê ³owiæ ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tob¹». Wyszli wiêc
i wsiedli do ³odzi, ale tej nocy nic nie z³owili. A gdy ranek zaœwita³, Jezus stan¹³ na brzegu. Jednak¿e uczniowie
nie wiedzieli, ¿e to by³ Jezus. A Jezus rzek³ do nich: «Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia?». Odpowiedzieli Mu:
«Nie». On rzek³ do nich: «Zarzuæcie sieæ po prawej stronie ³odzi, a znajdziecie». Zarzucili wiêc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyci¹gn¹æ. Powiedzia³ wiêc do Piotra ów uczeñ, którego Jezus mi³owa³: «To jest
Pan!». Szymon Piotr us³yszawszy, ¿e to jest Pan, przywdzia³ na siebie wierzchni¹ szatê, by³ bowiem prawie nagi,
i rzuci³ siê w morze. Reszta uczniów dobi³a ³odzi¹, ci¹gn¹c za sob¹ sieæ z rybami. Od brzegu bowiem nie by³o
daleko, tylko oko³o dwustu ³okci. A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli ¿arz¹ce siê na ziemi wêgle, a na nich u³o¿on¹ rybê
oraz chleb. Rzek³ do nich Jezus: «Przynieœcie jeszcze ryb, któreœcie teraz u³owili». Poszed³ Szymon Piotr
i wyci¹gn¹³ na brzeg sieæ pe³n¹ wielkich ryb w liczbie stu piêædziesiêciu trzech. A pomimo tak wielkiej iloœci, sieæ
siê nie rozerwa³a. Rzek³ do nich Jezus: «ChodŸcie, posilcie siê!». ¯aden z uczniów nie odwa¿y³ siê zadaæ Mu
pytania: «Kto Ty jesteœ?», bo wiedzieli, ¿e to jest Pan. A Jezus przyszed³, wzi¹³ chleb i poda³ im, podobnie i rybê.
To ju¿ trzeci raz, jak Jezus ukaza³ siê uczniom od chwili, gdy zmartwychwsta³. A gdy spo¿yli œniadanie, rzek³ Jezus
do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie wiêcej ani¿eli ci?». Odpowiedzia³ Mu:
«Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham». Rzek³ do niego: «Paœ baranki moje». I powtórnie powiedzia³ do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie?». Odpar³ Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham». Rzek³ do niego:
«Paœ owce moje». Powiedzia³ mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?». Zasmuci³ siê Piotr,
¿e mu po raz trzeci powiedzia³: «Czy kochasz Mnie?». I rzek³ do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
¿e Ciê kocham». Rzek³ do niego Jezus: «Paœ owce moje. Zaprawdê, zaprawdê powiadam ci: Gdy by³eœ m³odszy,
opasywa³eœ siê sam i chodzi³eœ, gdzie chcia³eœ. Ale gdy siê zestarzejesz, wyci¹gniesz rêce swoje, a inny ciê
opasze i poprowadzi, dok¹d nie chcesz». To powiedzia³, aby zaznaczyæ, jak¹ œmierci¹ uwielbi Boga.
A wypowiedziawszy to rzek³ do niego: «PójdŸ za Mn¹!».

* * * * * * * * * * * *
MO¯E KTOŒ ROZPALI£ DLA MNIE OGNISKO?
Bóg czasem stawia nas wobec trudnoœci, aby wypróbowaæ nasz¹ wiarê. Nie bójmy siê
zaryzykowaæ i wyp³yn¹æ na g³êbok¹ wodê.
Aposto³owie, zanim poszli za Jezusem, byli rybakami. Wiedzieli, o jakiej porze nocy
zarzucaæ sieci. Tym razem jednak ich trud poszed³ na marne. Utrudzeni siedli na brzegu
jeziora i oczekiwali œwitu. Dopiero, gdy wzesz³o s³oñce, wydarzy³o siê coœ, co przemieni³o
ich sytuacjê. Na brzegu pojawi³ siê Jezus. Na pocz¹tku go nie rozpoznali. Zaufali jedynie
s³owom nieznajomego i raz jeszcze zarzucili sieci, ³owi¹c mnóstwo ryb. Wtedy te¿
zrozumieli, ¿e stoi przed nimi Zmartwychwsta³y. Czasem wydaje siê, ¿e nasz wysi³ek
nie ma sensu. Pracujemy w pocie czo³a, ale praca ta nie przynosi nam satysfakcji.
Jesteœmy ¿yczliwi, otwarci na ludzi, ale co pewien czas ktoœ nas rani – s³owem, gestem,
nietaktownym zachowaniem. Nie powinniœmy nigdy zamykaæ siê w sobie i budowaæ muru wokó³ siebie. Gdyby
uczniowie z dzisiejszej Ewangelii po tym nieudanym po³owie zniechêcili siê i nie pos³uchali rady nieznajomego,
nie doœwiadczyliby cudownego po³owu, a co najwa¿niejsze, nie rozpoznaliby Zmartwychwsta³ego. W ¿yciu
trzeba siê prze³amywaæ i nie zniechêcaæ wobec niepowodzeñ. Czasem Bóg je dopuszcza, aby nas po prostu
wypróbowaæ. Dlatego, gdy jesteœmy ju¿ naprawdê czymœ zmêczeni, rozejrzymy siê woko³o. Mo¿e ktoœ wyci¹ga
do nas rêkê, albo rozpali³ dla nas ognisko. Gdy przestaniemy myœleæ tylko o tym, ¿e jest nam ciê¿ko,
i podniesiemy g³owê do góry, byæ mo¿e zobaczymy jasne s³oñce i Zmartwychwsta³ego, który stoi obok nas.

* * * * * * * * * * * *
„Jego miùosierdzie naprawdæ nie zatrzymuje siæ w oddali: pragnie wyjúã na spotkanie wszystkich bied
i wyzwoliã z wielu form niewolnictwa, jakie uciskajà nasz úwiat. Pragnie dotrzeã do ran kaýdego czùowieka, aby je
uleczyã. Bycie apostoùami miùosierdzia oznacza dotykanie i okrycie czuùoúcià Jego ran, obecnych takýe dzisiaj
w ciele i duszy tak wielu Jego braci i sióstr. Leczàc te rany wyznajemy wiaræ w Jezusa, czynimy Go obecnym i ýywym,
pozwalamy innym, aby namacalnie dotknæli Jego miùosierdzia, aby uznali Go za „Pana i Boga” (por. w. 28), podobnie
jak to uczyniù apostoù Tomasz. To wùaúnie ta misja zostaje nam powierzona.”
(papie¿ Franciszek)

Pos³aniec œw. Brunona

str. 3

„Oto S³owo Bo¿e”
Pismo œwiête to niezwykle poci¹gaj¹cy œwiat, tajemniczy ogród, w którym przechadza siê
Pan. Kto raz znalaz³ siê w tym œwiecie, nie³atwo go opuœci. Bogactwo owego ogrodu staje
przed nami otworem, gdy podczas Eucharystii czytamy Ksiêgê ¯ycia. Czym w³aœciwie jest
Biblia? Najpierw warto sobie uzmys³owiæ, ¿e okres jej powstawania obejmuje kilkanaœcie
wieków. Szmat czasu niewiarygodnej przygody,
kiedy Bóg stopniowo ods³ania³ swoj¹ twarz
w historii Ludu, który sobie wybra³. Wszystko
zaczê³o siê w³aœnie od wybrania, propozycji, aby
pójœæ razem w drogê: Izrael i jego Pan. W trakcie
tej wêdrówki przez wieki ludzie pojmowali coraz
wiêcej z tajemnicy Boga, który dawa³ siê poznaæ
poprzez to, co czyni³ i mówi³. Ci o najwra¿liwszym
sercu, przekazywali przychodz¹cym po nich
wszystko, co zdo³ali zrozumieæ z wielkoœci,
dobroci, mi³osierdzia Tego, który ich prowadzi³
jako Wierny Opiekun. Dokonywa³o siê to najpierw poprzez s³owo mówione, opowiadanie
o dzie³ach Pana, a dopiero póŸniej w formie pisanej. Zdumiewaj¹cy jest fakt, ¿e Bóg wyda³
swoj¹ tajemnicê tak ró¿norodnej wra¿liwoœci poszczególnych ludzi, pozostawiaj¹c im wolnoœæ
wyrazu poznanej prawdy. Ka¿dy z tych, których On wybra³, mówi³ czy pisa³ o odkrywanym
Bogu na swój sposób. Jedni czynili to opowiadaj¹c o wa¿nych, milowych wydarzeniach z ¿ycia
Ludu prowadzonego przez Pana: przymierze z Abrahamem, wyjœcie z Egiptu, wêdrówka przez
pustyniê, zdobywanie Ziemi Obiecanej, narodzenie, ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa, dzieje Koœcio³a. Inni siêgali po fikcjê literack¹, aby za pomoc¹ barwnych opowieœci
przekazaæ to, o czym zostali pouczeni przez Boga. Ludzie, których nazywamy prorokami, g³osili
us³yszane wprost od Pana s³owa Jego pouczenia, mi³osierdzia, gniewu z powodu czynionego
z³a, obietnic pe³nych nadziei. Znajdziemy te¿ w Biblii mnóstwo poezji, bo tam, gdzie jest
mi³oœæ, musi pojawiæ siê i wiersz. Wiele kart Ksiêgi pulsuje modlitw¹, która jest najszerzej
otwartym oknem do serca oœwieconego wieczn¹ prawd¹. Wszystkie te drogi ujawniania
tajemnicy Boga, zwieñczone powstaniem jednej Ksiêgi, by³y objête Jego dyskretn¹ i mocn¹
opiek¹. Wszystko po to, by s³owa zapisane w Biblii nios³y najczystsz¹ prawdê o Panu Bogu. Raz
jeszcze musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e ta w³aœnie Objawiona Prawda nie zosta³a wyra¿ona
w jakichœ naukowych terminach, ani nawet w formie tajemniczo-niezrozumia³ego jêzyka,
do którego dostêp mieliby jedynie wybrani. Na kartach Biblii jest samo ¿ycie; ludzie rodz¹ siê,
walcz¹, kochaj¹, zdradzaj¹, przebaczaj¹, p³acz¹, skacz¹ ze szczêœcia, ¿eni¹ siê, wychodz¹
za m¹¿, maj¹ dzieci, wreszcie spotyka ich œmieræ. Te zwyk³e i niezwyk³e doœwiadczenia Bóg
uczyni³ miejscem ujawniania tajemnicy swojego wewn¹trzboskiego ¿ycia. Nasze zrozumienie,
zachwyt i pos³uszeñstwo S³owu Boga bêd¹ mo¿liwe tam, gdzie nauczymy siê go s³uchaæ,
pozostaj¹c wra¿liwi na wydarzenia naszego ¿ycia. Gdy z wiêksz¹ uwag¹ bêdziemy œledziæ to,
co niesie codziennoœæ, ³atwiej dotrze do nas Œwiat³o. Bowiem i my jesteœmy prowadzeni przez
Pana, a w trakcie tej drogi On stopniowo siê nam objawia. Dla ludzi maj¹cych otwarte serca
Biblia mo¿e staæ siê pomoc¹ w spotkaniu Boga. Bóg mówi do nas podczas Mszy œwiêtej przez
swoje S³owo. Przez wieki formowania siê Biblii zatrudni³ On tak wielu ró¿nych poœredników
swego Objawienia, aby dotrzeæ do ka¿dego, kto bêdzie szuka³ Prawdy, siêgaj¹c po tê niezwyk³¹
Ksiêgê.
(Przedruk za www.mateusz pl)
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1. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywa³ siê swoim uczniom
i przyjacio³om, spotyka³ siê z nimi i dawa³ im dowody, ¿e ¿yje. Dziœ o jednym z takich
spotkañ opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej
OjczyŸnie, dziêki inicjatywie Dzie³a Biblijnego im. Jana Paw³a II, jest Niedziel¹ Biblijn¹,
inauguruj¹c¹ w Koœciele w Polsce Tydzieñ Biblijny. ZnajdŸmy w tym tygodniu czas na
spotykanie siê z Panem w Jego s³owie. Zachêcamy do indywidualnej lektury i medytacji
s³owa Bo¿ego.
2. W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) bêdziemy prze¿ywaæ
g³ówne uroczystoœci zwi¹zane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy s¹ zgodni,
¿e chrzest Mieszka I odby³ siê 14 kwietnia, w Wielk¹ Sobotê. Tego dnia uroczystoœci bêd¹
odbywaæ siê w GnieŸnie. Natomiast w pi¹tek i w sobotê w Poznaniu z udzia³em biskupów
i w³adz pañstwowych. Punktem kulminacyjnym bêdzie sobotnie dziêkczynienie
i Eucharystia z udzia³em Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.
3. W parafii naszej uroczystoœci z jubileuszem i odnowieniem chrztu prze¿ywaæ bêdziemy
w Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego.
4. Solenizantów i jubilatów zapewniamy o ¿yczliwoœci i modlitwie. Zmar³ych parafian
polecamy Bo¿emu mi³osierdziu.
5. „ChodŸcie, posilcie siê!” – te s³owa Pana Jezusa s¹ zaproszeniem dla nas, abyœmy karmili
siê Jego s³owem. Jeszcze raz zachêcamy i zapraszamy, byœmy w Tygodniu Biblijnym znaleŸli
czas choæby na krótk¹ lekturê Œwiêtych Ksi¹g. Pan niech umacnia nas swoim
b³ogos³awieñstwem na podjêcie tego zobowi¹zania i na codzienne prace i obowi¹zki.
Wasz Proboszcz
* * * * * *

„My wszyscy kaýdego dnia mamy mówiã «tak» albo «nie».
Zastanówmy siæ, czy zawsze mówimy «tak», czy teý nieraz
ukrywamy siæ ze spuszczonà gùowà, jak Adam i Ewa,
by nie powiedzieã «nie», ale zrobiã takà minæ,
jakby siæ nie rozumiaùo”. Tak jakby siæ nie rozumiaùo tego,
czego Bóg wymaga.”

papie¿ Franciszek
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