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Cuda Jezusa
Czêsto spotykamy siê z powiedzeniami: „cudów
nie ma”, „nie wierzê w cuda”. Czy jednak naprawdê
nie spotykamy dzisiaj cudów? Dla pewnego m³odego
ma³¿eñstwa cudem by³o przyjœcie na œwiat wyczekiwanego
potomstwa po szeœciu latach modlitw o narodziny dziecka,
leczenia bezp³odnoœci. Bóg im odpowiedzia³ – na œwiat
przysz³y bliŸniaki. W œwietle nauczania Koœcio³a cud jest
doœwiadczalnym zmys³ami nadzwyczajnym znakiem
mi³oœci Bo¿ej. Pan Bóg zaprasza przez ten znak do
pog³êbienia wiary, ukazuje, ¿e wci¹¿ trwa Jego pe³en
mi³oœci dialog z cz³owiekiem i zapowiada pe³niê Królestwa
Bo¿ego. Podstaw¹ i wzorem wszystkich cudów wci¹¿
dokonuj¹cych siê w Koœciele, choæby przez wstawiennictwo
Maryi, œw. Siostry Faustyny, œw. Ojca Pio czy Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, s¹ cuda Jezusa Chrystusa, których a¿ 36
opisano w Nowym Testamencie. Ewangelista Jan podkreœla przy tym, ¿e gdyby chcieæ opisaæ wszystkie te znaki,
„ca³y œwiat nie pomieœci³by ksi¹g, które by trzeba napisaæ” (J 21, 25). Dlatego Katechizm Koœcio³a Katolickiego
naucza, ¿e s³owom Jezusa towarzyszy³y liczne „czyny, cuda i znaki” (Dz 2, 22), które ukazywa³y, ¿e Królestwo jest
w Nim obecne. „Znaki wype³niane przez Jezusa œwiadcz¹ o tym, ¿e zosta³ pos³any przez Ojca. Zachêcaj¹ do
wiary w Niego. Tym, którzy zwracaj¹ siê do Jezusa z wiar¹, udziela On tego, o co prosz¹. Cuda umacniaj¹ wiêc
wiarê w Tego, który pe³ni dzie³a swego Ojca; œwiadcz¹ one, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym”. Nie maj¹ jednak
zaspokajaæ magicznych pragnieñ i niezdrowej ciekawoœci (KKK 548).Jezus wype³ni³ znaki mesjañskie,
wyzwalaj¹c niektórych ludzi od ziemskich cierpieñ, takich jak: g³ód (przez rozmno¿enie chleba),
niesprawiedliwoœæ (poprzez uzdrowienie kobiety cierpi¹cej na krwotok), choroby (uzdrawiaj¹c trêdowatych,
niewidomych, g³uchoniemych) oraz œmieræ (przez wskrzeszenie córki Jaira, m³odzieñca z Nain i £azarza).
„Nie przyszed³ On jednak po to, by usun¹æ wszelkie cierpienia na ziemi, ale by wyzwoliæ ludzi od najwiêkszej
niewoli - niewoli grzechu, która przeszkadza ich powo³aniu do synostwa Bo¿ego i powoduje wszystkie inne
ludzkie zniewolenia” (KKK 549). To dlatego cuda Jezusa s¹ „pora¿k¹ królestwa Szatana: «Jeœli Ja moc¹ Ducha
Bo¿ego wyrzucam z³e duchy, to istotnie przysz³o do was Królestwo Bo¿e» (Mt 12,28). Egzorcyzmy Jezusa
wyzwalaj¹ ludzi spod w³adzy z³ych duchów. Uprzedzaj¹ one wielkie zwyciêstwo Jezusa nad «w³adc¹ tego
œwiata» (J 12,31)”. Królestwo Bo¿e bêdzie jednak ostatecznie utwierdzone przez krzy¿ Chrystusa (KKK 550).
Dlatego Jezus nie chcia³ byæ postrzegany jedynie jako cudotwórca – nie chcia³, aby ludzie szli za nim po to tylko,
aby ogl¹daæ cuda. Czy potrafiê dostrzegaæ nadzwyczajne Bo¿e dzie³a w œwiecie? Czy nie idê za Jezusem jedynie

dlatego, ¿e jest On cudotwórc¹? Czy nie czekam tylko na nadzwyczajne wydarzenia, które zaspokoj¹ moj¹
ciekawoœæ? Czy wierzê, ¿e najwiêkszym cudem jest obecnoœæ Jezusa w Eucharystii? Jakie to ma
konsekwencje w moim codziennym ¿yciu, w prze¿ywaniu Mszy œwiêtej, w osobistej adoracji?
Czy potrafiê odczytywaæ „znaki czasu”, przez które Bóg przemawia do mnie i zaprasza do wiary?
Zapamiêtajmy: cud jest doœwiadczalnym zmys³ami nadzwyczajnym znakiem mi³oœci Bo¿ej. Bóg
zaprasza przez ten znak do pog³êbienia wiary, ukazuje, ¿e wci¹¿ trwa Jego pe³en mi³oœci dialog
z cz³owiekiem i zapowiada pe³niê Królestwa Bo¿ego. Podstaw¹ i wzorem wszystkich cudów wci¹¿
dokonuj¹cych siê w Koœciele s¹ cuda Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel dokonywa³ ich, aby daæ
œwiadectwo, ¿e pe³ni dzie³a swojego Ojca, ¿e jest Synem Bo¿ym. Tak¿e cuda, których doœwiadczamy,
s¹ znakami Bo¿ej mi³oœci, objawionej w Chrystusie. Znaki te pokazuj¹ nam, ¿e Bóg jest i zbawia,
¿e realizuje swój plan mi³oœci mi³osiernej dla nas i ca³ego œwiata.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45).

Siostry £azarza pos³a³y do Jezusa wiadomoœæ: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus,
us³yszawszy to, rzek³: «Choroba ta nie zmierza ku œmierci, ale ku chwale Bo¿ej, aby dziêki niej Syn
Bo¿y zosta³ otoczony chwa³¹». A Jezus mi³owa³ Martê i jej siostrê, i £azarza. Gdy pos³ysza³ o jego
chorobie, pozosta³ przez dwa dni tam, gdzie przebywa³. Dopiero potem powiedzia³ do swoich
uczniów: «ChodŸmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przyby³, zasta³ £azarza ju¿ od czterech dni
spoczywaj¹cego w grobie. Kiedy wiêc Marta dowiedzia³a siê, ¿e Jezus nadchodzi, wysz³a Mu na
spotkanie. Maria zaœ siedzia³a w domu. Marta wiêc rzek³a do Jezusa: «Panie, gdybyœ tu by³, mój brat
by nie umar³. Lecz i teraz wiem, ¿e Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byœ prosi³ Boga». Rzek³ do niej
Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzek³a: «Wiem, ¿e powstanie z martwych
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedzia³ do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy, to choæby umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje
i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedzia³a Mu: «Tak, Panie! Ja mocno
wierzê, ¿e Ty jesteœ Mesjasz, Syn Bo¿y, który mia³ przyjœæ na œwiat». Jezus wzruszy³ siê w duchu,
rozrzewni³ i zapyta³: «Gdzie go po³o¿yliœcie?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodŸ i zobacz!» Jezus
zap³aka³. ¯ydzi wiêc mówili: «Oto jak go mi³owa³!» Niektórzy zaœ z nich powiedzieli: «Czy Ten, który
otworzy³ oczy niewidomemu, nie móg³ sprawiæ, by on nie umar³?» A Jezus, ponownie okazuj¹c
g³êbokie wzruszenie, przyszed³ do grobu. By³a to pieczara, a na niej spoczywa³ kamieñ. Jezus
powiedzia³: «Usuñcie kamieñ!» Siostra zmar³ego, Marta, rzek³a do Niego: «Panie, ju¿ cuchnie. Le¿y
bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzek³ do niej: «Czy¿ nie powiedzia³em ci, ¿e jeœli uwierzysz,
ujrzysz chwa³ê Bo¿¹?» Usuniêto wiêc kamieñ. Jezus wzniós³ oczy do góry i rzek³: «Ojcze, dziêkujê Ci,
¿e Mnie wys³ucha³eœ. Ja wiedzia³em, ¿e Mnie zawsze wys³uchujesz. Ale ze wzglêdu na otaczaj¹cy
Mnie t³um to powiedzia³em, aby uwierzyli, ¿e Ty Mnie pos³a³eœ». To powiedziawszy, zawo³a³
donoœnym g³osem: «£azarzu, wyjdŸ na zewn¹trz!» I wyszed³ zmar³y, maj¹c nogi i rêce przewi¹zane
opaskami, a twarz jego by³a owiniêta chust¹. Rzek³ do nich Jezus: «Rozwi¹¿cie go i pozwólcie mu
chodziæ». Wielu zatem spoœród ¯ydów przyby³ych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokona³,
uwierzy³o w Niego.

* * * * * * * * * * * *
BOSKI APTEKARZ
Na œwiecie istnieje mnóstwo ró¿nego rodzaju chorób. Atakuj¹ one ludzki
organizm i w najgorszym przypadku powoduj¹ œmieræ. Ewangelia poucza nas
o jednej, du¿o bardziej niebezpiecznej chorobie. Jest ni¹ grzech.
Niebezpieczeñstwo tej choroby polega na tym, ¿e mo¿e unicestwiæ nie tylko cia³o,
ale i duszê cz³owieka.
£azarz by³ przyjacielem Jezusa. Zapewne chêtnie goœci³ Mistrza w swoim domu.
Tym razem jednak zaproszenie ma szczególny charakter. £azarz powa¿nie choruje.
Jego siostry obawiaj¹ siê o stan zdrowia brata. Jedyna nadzieja w Jezusie. „Boski
Aptekarz” wypowiada s³owa nios¹ce ¿ycie: „Choroba ta nie zmierza ku œmierci,
ale ku chwale Bo¿ej”. Dalej z Ewangelii dowiadujemy siê, ¿e £azarz umiera.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e zwiod³a wszelka nadzieja. Ale choroba dosiêg³a jedynie
jego cia³a, duszy zaœ nie. Jezus na to nie pozwoli³. I choæ £azarz rzeczywiœcie umar³, to ostatecznie jednak
Chrystus przywraca ¿ycie przyjacielowi. Jakie leki zastosowa³? Na pró¿no nam doszukiwaæ siê jakichœ
medykamentów. Tym lekarstwem jest sam Jezus. Jego obecnoœæ w ¿yciu cz³owieka sprawia, ¿e mo¿e on czuæ
siê bezpieczny. Nam te¿ zdarza siê zachorowaæ. Ratujemy siê wszelkiego rodzaju lekarstwami. Ale czy
nie zapominamy, ¿e choruje tak¿e nasza dusza? Tutaj ju¿ nie wystarcz¹ pastylki, syropy czy zastrzyki. Grzechu
nie da siê wyleczyæ ludzkimi sposobami. Jedynie Jezus mo¿e nas uzdrowiæ. Czy pozwalam siê Jezusowi leczyæ
w sakramencie pokuty i pojednania? Czy wzmacniam swoje ¿ycie duchowe codzienn¹ modlitw¹, a tak¿e
Eucharysti¹? Czy mam sta³y kontakt z moim „Boskim Aptekarzem”?
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Przemienienie Pañskie
Na ró¿nych etapach swojego ¿ycia cz³owiek czêsto
pyta o cel i sens w³asnego ¿ycia. Poszukuj¹c odpowiedzi
na te pytania, zderza siê z propozycjami czêsto
sprzecznymi i wzajemnie siê wykluczaj¹cymi. Jedni
proponuj¹ bogacenie siê, drudzy – wyrzeczenie siê dóbr.
S¹ tacy, którzy podpowiadaj¹, ¿e trzeba wierzyæ w Boga
i Mu zaufaæ, ale znajd¹ siê te¿ i tacy, którzy zasugeruj¹, ¿e
najlepiej zaufaæ samemu sobie i samemu ustalaæ zakazy
i nakazy. Mimo to cz³owiek ma œwiadomoœæ, ¿e po to,
by odnaleŸæ sens i cel ¿ycia, powinien stawaæ siê lepszy,
doskonalszy, ¿e jego ¿ycie powinno stale ulegaæ
przemianie. Chrzeœcijanin wie, ¿e jakakolwiek przemiana ¿ycia mo¿e siê dokonaæ jedynie przy
wspó³dzia³aniu z ³ask¹ Bo¿¹. Tajemnica Przemienienia Pañskiego na górze Tabor ukazuje nam
koniecznoœæ naszego przemienienia, choæ wielu pod wp³ywem modnych dziœ pogl¹dów uznaje,
¿e prawda o przemienieniu jest zbêdna, skoro cz³owiek i tak dla siebie jest samowystarczalny, dobry
i nie potrzebuje ¿adnych przeobra¿eñ. W ewangelii wed³ug œwiêtego £ukasza czytamy, ¿e na górze
Tabor w obecnoœci Piotra, Jakuba i Jana oblicze i szaty Jezusa zajaœnia³y przedziwnym œwiat³em.
Ukazali siê Moj¿esz i Eliasz, mówi¹cy o odejœciu Jezusa w Jerozolimie. Z nieba s³ychaæ by³o g³os:
„To jest Syn mój, Wybrany, Jego s³uchajcie” (KKK 554, por. £k 9,28-36). Ojciec objawia Bosk¹ chwa³ê
Jezusa, prorocy zapowiadaj¹ Jego mêkê, a ob³ok wskazuje na obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Aposto³om
ukazuje siê wiêc ca³a Trójca Œwiêta (KKK 555). Przemienienie Jezusa staje siê pocz¹tkiem Paschy,
ukazuje bowiem chwa³ê Jezusa. Zapowiada ono tak¿e nasze zmartwychwstanie przez
przekszta³cenie cia³a na wzór chwalebnego cia³a Zbawiciela. Przedtem jednak czeka nas krzy¿,
jakim s¹ nasze ¿yciowe trudy, wyrzeczenia i cierpienie (KKK 556). Rokrocznie 6 sierpnia Koœció³
obchodzi œwiêto Przemienienia Pañskiego, prosz¹c w modlitwach o nasze pos³uszeñstwo wobec
Syna Bo¿ego, jak On pos³uszny by³ Ojcu nawet w godzinach najciê¿szej próby – mêki i œmierci
na krzy¿u. Dziêki Janowi Paw³owi II i jego pog³êbionemu spojrzeniu na Ró¿aniec prawdê tê mo¿emy
obecnie o wiele czêœciej zg³êbiaæ poprzez rozwa¿anie jednej z tajemnic œwiat³a – tajemnicy
przemienienia. Ten duchowy wymiar niezbicie ukazuje nam pe³en sens wydarzenia na górze Tabor,
mianowicie to, ¿e jedynie Bogu w Trójcy Œwiêtej Jedynemu winniœmy okazywaæ czeœæ
i pos³uszeñstwo. Owo pos³uszeñstwo to przestrzeganie Bo¿ych przykazañ, ale równie¿ uznanie,
¿e ca³e nasze ¿ycie jest wype³nianiem Bo¿ej woli poprzez dŸwiganie naszego krzy¿a. Dopiero
dŸwigaj¹c swój krzy¿ dost¹pimy chwa³y zmartwychwstania i radoœci przebywania w Królestwie
Bo¿ym. Taka jest wiêc prawda o sensie i celu chrzeœcijañskiego ¿ycia na ziemi. Wymownym
dowodem tak pojmowanego sensu Przemienienia by³o ca³e ¿ycie Jana Paw³a II, naznaczone
krzy¿em Chrystusa, zawsze podporz¹dkowane woli Boga Ojca, a w godzinie najwiêkszej próby –
choroby i œmierci – pe³ne ufnoœci i wiary w nadejœcie Królestwa Bo¿ego. Nie ma dla cz³owieka innej
drogi do wiecznoœci. Jeœli proponuje siê nam proste i ³atwe w u¿yciu recepty na ¿ycie, zachêcaj¹ce
do tak zwanego pozytywnego myœlenia i uznawania w³asnej wielkoœci, to g³osi siê prawdy dalekie
od chrzeœcijañstwa.
Zapamiêtajmy: „Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary Aposto³ów
ze wzglêdu na przysz³¹ mêkê: wyjœcie na «wysok¹ górê» jest przygotowaniem do wejœcia
na Kalwariê. Chrystus, G³owa Koœcio³a, ukazuje to, co zawiera Jego Cia³o i czym promieniuje
w sakramentach: «nadziejê chwa³y»” (KKK 568). Dla nas oznacza to, ¿e aby wejœæ do Królestwa
Bo¿ego i dost¹piæ chwa³y zmartwychwstania, powinniœmy podporz¹dkowaæ siê woli Bo¿ej,
dŸwigaj¹c swój krzy¿ do koñca i ¿yj¹c zgodnie z Bo¿ymi przykazaniami.
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Od dzisiejszej, pi¹tej niedzieli Wielkiego Postu zmienia siê charakter tego okresu
liturgicznego. Ca³y czas towarzyszy³o nam wezwanie Koœcio³a do nawrócenia i pokuty,
skorzystania z ³aski przebaczenia, któr¹ mi³osierny Bóg pragnie nas obdarzyæ. Teraz Wielki
Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziœ w koœciele zas³aniamy wszystkie krzy¿e.
Skupimy siê na rozwa¿aniu mêki Pañskiej, st¹d jeszcze wiêksza zachêta do udzia³u
w nabo¿eñstwach drogi krzy¿owej i gorzkich ¿ali. Apel ten kierujê zw³aszcza do tych, którzy
jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych piêknych pasyjnych nabo¿eñstwach.
2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica œmierci papie¿a Polaka – œw. Jana Paw³a II.
Warto pamiêtaæ, ¿e przez jego wstawiennictwo mo¿emy prosiæ Pana Boga o potrzebne
dla nas ³aski.
3. Zachêcam, aby nie odk³adaæ na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce
pojednane z Panem Bogiem i z bliŸnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiêtajmy, ¿e w tych
œwiêtych dniach Wielkiego Postu ka¿dy gest solidarnej troski o bliŸnich, tak¿e tej
materialnej, ma szczególne znaczenie. Œwiat oczekuje dziœ od chrzeœcijan wiarygodnego
œwiadectwa komunii i solidarnoœci.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. W pierwszy
czwartek, podczas adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, bêdziemy dziêkowali za dar
Eucharystii i kap³añstwa. Bêdziemy te¿ prosili o liczne i œwiête powo³ania kap³añskie
i zakonne. W pierwszy pi¹tek bêdziemy przepraszaæ Bo¿e Serce za brak mi³oœci,
za lekcewa¿enie daru Bo¿ego mi³osierdzia. Bêdziemy prosiæ o ³askê nawrócenia dla siebie
i dla tych, którzy Pana Boga przepraszaæ nie chc¹. Okazja do spowiedzi œw.
30
pierwszopi¹tkowej od godz. 17 .
5. Przysz³a niedziela, 9 kwietnia, bêdzie ju¿ Niedziel¹ Palmow¹, czyli Mêki Pañskiej.
Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a nastêpuj¹ce po niej
dni Wielkiego Tygodnia umo¿liwiaj¹ nam g³êbokie prze¿ywanie tajemnicy mêki
i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pob³ogos³awimy ga³¹zki
wierzbowe, które bêd¹ przypomina³y palmy jerozolimskie, s³ane pod stopy wje¿d¿aj¹cego
do Œwiêtego Miasta Chrystusa – Mesjasza.
Wasz Proboszcz

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
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00
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