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Ukazywanie siê Zmartwychwsta³ego Jezusa
W Ziemi Œwiêtej, nad Jeziorem Galilejskim, ju¿ w staro¿ytnoœci sta³
koœció³, nazywany dzisiaj Koœcio³em Prymatu. Wewn¹trz tej ma³ej
œwi¹tyni znajduje siê p³aska ska³a, wyraŸnie wznosz¹ca siê przed
o³tarzem. Od samego pocz¹tku jest ona czczona jako stó³, na którym
Chrystus spo¿ywa³ z uczniami posi³ek po swoim zmartwychwstaniu.
„A kiedy zeszli na l¹d – opowiada œw. Jan – ujrzeli ¿arz¹ce siê wêgle,
a na nich u³o¿on¹ rybê oraz chleb” (J 21,9). Swój opis Ewangelista
koñczy udzieleniem przez Zmartwychwsta³ego w³adzy pasterskiej
Szymonowi: „Paœ owce moje! Paœ baranki moje!” Ukazywanie siê Chrystusa zmartwychwsta³ego wybranym
ludziom – w tym przypadku Piotrowi i Aposto³om – teologia nazywa chrystofaniami. Zmartwychwsta³y
Chrystus „da³ siê widzieæ” i w jakiœ niezwyk³y sposób pozwoli³ doœwiadczyæ swojej nadprzyrodzonej obecnoœci.
Wœród tych œwiadków Chrystusa zmartwychwsta³ego by³y niewiasty (por. Mt 28,9-10; J 20,11-18); aposto³owie
z Piotrem na czele, uczniowie; by³ wreszcie Szawe³ z Tarsu (por. 1 Kor 15,5-8). Chrystofanie prze¿ywali ludzie
o ró¿nym temperamencie i poziomie wykszta³cenia. Nie spodziewali siê zobaczyæ ¿ywego Pana. Niemal
wszyscy - zanim je prze¿yli - byli w stanie przygnêbienia, smutku, nierzadko i strachu przed starszyzn¹ ¿ydowsk¹.
Nie ma niczego, co by wskazywa³o na istnienie jednostkowej czy grupowej egzaltacji, która mog³aby
doprowadziæ do zbiorowej psychozy i wymyœlenia czy wytworzenia patologicznych wizji jako kompensacji
prze¿ytego rozczarowania (por. Jan Pawe³ II, Katecheza o pustym grobie z 1 lutego 1989 r.). Jezus podczas
chrystofanii nie ukazywa³ siê jako „duch”, jak pocz¹tkowo uwa¿ali niektórzy aposto³owie. On sam wyprowadza
ich z tego b³êdu: „Zatrwo¿onym i wylêk³ym zdawa³o siê, ¿e widz¹ ducha. Lecz On rzek³ do nich: «Popatrzcie
na moje rêce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie siê: duch nie ma cia³a ani koœci, jak widzicie,
¿e Ja mam»” (£k 24,39-40). Jezus ukazuje siê w ciele, ale przemienionym, które teologia nazywa cia³em
uwielbionym. Nie podlega ono prawom fizycznym i nie nale¿y ju¿ do fizykalnego œwiata. Œwiadcz¹ o tym choæby
nastêpuj¹ce relacje Nowego Testamentu: Uczniowie id¹ do Emaus i rozmawiaj¹ z Jezusem nie rozpoznaj¹c Go:
„oczy ich by³y niejako na uwiêzi, tak ¿e Go nie poznali” (£k 24,16), lecz gdy zasiad³ z nimi przy stole „oczy im siê
otworzy³y i poznali Go, lecz On znikn¹³ im z oczu” (£k 24,31). Do aposto³ów zgromadzonych w wieczerniku
„Jezus przyszed³ mimo drzwi zamkniêtych” (J 20,26). Cia³o Chrystusa podczas zmartwychwstania przesz³o
w now¹, tajemnicz¹ dla nas, nadprzyrodzon¹ rzeczywistoœæ. Zmartwychwsta³y, pozostaj¹c w pe³ni
cz³owieczeñstwa, nie nale¿y odt¹d do rzeczywistoœci w taki sam sposób jak inni ludzie i w tym sensie ka¿d¹
chrystofaniê nale¿y uznaæ za zjawisko nadprzyrodzone. W epoce cywilizacji obrazu i eksperymentu wszelkie
sprawy, równie¿ te religijne, chcielibyœmy poddaæ weryfikacji naukowej. Autentyczne prze¿ycia religijne
dokonuj¹ siê przy wspó³dzia³aniu rzeczywistoœci fizykalnej i nadprzyrodzonej, dlatego przekraczaj¹ mo¿liwoœci
eksperymentu naukowego. W sprawie autentycznoœci chrystofanii jesteœmy zdani na wiarygodnoœæ œwiadków.
Aposto³owie, œwiadkowie chrystofanii, zas³uguj¹ na zaufanie. Znali „sprawê Jezusa z Nazaretu” (Dz 10,38)
z autopsji. Byli zdrowi fizycznie i psychicznie, o czym œwiadczy skutecznoœæ ich misji. Jako ludzie fizycznej pracy,
wymagaj¹cej twardego realizmu na co dzieñ, niedowierzaj¹cy i d³ugo w¹tpi¹cy, zwolna dochodzili do radosnej
i nieugiêtej pewnoœci, ¿e „Pan rzeczywiœcie zmartwychwsta³” (£k 24,33). Czy wierzê œwiadectwom aposto³ów,
które przez Ewangeliê dotar³y i do mnie? Czy mo¿na zasadnie pos¹dziæ ich o œwiadome k³amstwo, gdy
za g³oszon¹ prawdê o Zmartwychwstaniu p³acili przeœladowaniami, mêk¹ i œmierci¹ ?
Zapamiêtajmy: Chrystofanie to ukazywanie siê i osobowe spotkanie aposto³ów i innych uczniów
z Chrystusem zmartwychwsta³ym. S¹ one wydarzeniami historycznymi, poniewa¿ œwiadkowie tych zdarzeñ
prze¿ywali spotkania ze Zmartwychwsta³ym w konkretnych realiach czasowych i geograficznych. Nasza
wiara w Zmartwychwstanie opiera siê ostatecznie na przyjêciu ich œwiadectwa.
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14,15–21).
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ
moje przykazania. Ja zaœ bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by³
na zawsze, Ducha Prawdy, którego œwiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani
nie zna. Ale wy Go znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was bêdzie. Nie zostawiê was
sierotami. Przyjdê do was. Jeszcze chwila, a œwiat nie bêdzie ju¿ Mnie ogl¹da³. Ale wy Mnie
widzicie, poniewa¿ Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie. W owym dniu poznacie, ¿e Ja jestem w Ojcu
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje.
Kto zaœ Mnie mi³uje, ten bêdzie umi³owany przez Ojca mego, a równie¿ Ja bêdê go mi³owa³
i objawiê mu siebie”.
* * * * * * * * * * * *
MI£OŒÆ TO ZACHOWANIE PRZYKAZAÑ
Czêsto jesteœmy pytani – my kap³ani – jak najlepiej kochaæ Pana
Jezusa, jak Mu tê mi³oœæ okazaæ, co to znaczy, ¿e Pan Bóg mnie kocha?
W miarê up³ywu lat cz³owiek, patrz¹c na œwiat, prze¿ywaj¹c tragiczne
i radosne sytuacje, stykaj¹c siê z ró¿nymi ludŸmi, znajduje odpowiedŸ
na te pytania. W dzisiejszej Ewangelii, odpowiada natomiast sam
Chrystus – wystarczy tylko zachowywaæ Bo¿e przykazania. Jeœli i my
kochamy Jezusa, On kocha nas i przez Niego kocha nas Bóg Ojciec
(por. J 14,21). I wszystko jasne! Tak mog³oby byæ, gdyby cz³owiek w swojej
„pseudom¹droœci” nie próbowa³ czêsto stawiaæ siê ponad Pana Boga.
Uniwersalnoœæ Dekalogu nie podlega dyskusji. Jego prawda jest
doskona³a i zawiera w sobie ca³¹ m¹droœæ najpierw Bosk¹, potem ludzk¹.
Ale cz³owiek chcia³by, aby „pasowa³ on do czasów, w których ¿yjemy”. A co z tego wynika? Jeszcze
wiêcej rozdartych serc, oszukanych ludzi, niespokojnych sumieñ, rozpaczy i bólu. Wspó³czesnoœæ
krzyczy, ¿e chce mi³oœci, ale nie tej prawdziwej i Bo¿ej, tylko jakiejœ jej namiastki, zastêpników, które
mami¹, oszukuj¹, a na koniec zostawiaj¹ cz³owieka samego – czêsto poranionego, smutnego
i zbola³ego. Mamy tylko zachowywaæ Bo¿e przykazania! To takie trudne? Pewnie tak, ale wiemy te¿,
¿e ci, którym to siê uda³o, tylko na tym wygrali. Wiêc dlaczego i my nie mamy tego zrobiæ?
Tym bardziej, ¿e apeluje do nas sam Jezus, który nikogo nie oszuka³, nikim nie wzgardzi³ i nikogo
nie odrzuci³. Kochasz Go? – zachowuj Jego przykazania!

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ na Mszy: pokój bez krzy¿a nie jest Jezusowym pokojem (16.05.2017)
Prawdziwego pokoju nie mo¿emy zbudowaæ sami, bo jest on darem Ducha Œwiêtego – mówi³ Papie¿ podczas
porannej Eucharystii w Domu œw. Marty. Podkreœli³, ¿e „pokój bez krzy¿a nie jest Jezusowym pokojem” i przypomnia³,
¿e tylko Bóg mo¿e daæ nam pokój poœród ucisków.
Nawi¹zuj¹c do czytania z Dziejów Apostolskich Franciszek mówi³ o licznych uciskach znoszonych przez Paw³a i
Barnabê i pyta³, czy to jest pokój, który daje Jezus? Wskaza³, ¿e pokój, który daje nam Jezus nie jest tym, który daje
œwiat. Œwiat daje pokój bez cierpieñ, sztuczny, sprowadzaj¹cy siê do spokoju. D¹¿y on jedynie do zaspokojenia swoich
spraw, by niczego nie brakowa³o.
„Œwiat uczy nas drogi pokoju w znieczuleniu: znieczula nas, abyœmy nie widzieli drugiego wymiaru ¿ycia: krzy¿a.
Dlatego Pawe³ mówi, ¿e «przez wiele ucisków trzeba nam wejœæ do królestwa Bo¿ego». Ale czy mo¿na mieæ pokój
wœród ucisków? Z naszego punktu widzenia: nie, bo my nie jesteœmy zdolni do wypracowania pokoju, który by³by
spokojem, psychologicznego, pokoju uczynionego przez nas poniewa¿ cierpieñ nie unikniemy: czy to ból, czy
choroba, czy œmieræ... one s¹. Pokój, który daje Jezus jest darem: to dar Ducha Œwiêtego. I ten pokój wkracza
pomiêdzy uciski i prowadzi dalej. To nie jest jakaœ odmiana stoicyzmu, coœ, co robi fakir. To coœ innego” – powiedzia³
Ojciec Œwiêty. (...)
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Wniebowst¹pienie Jezusa Chrystusa
Na Górze Oliwnej w Jerozolimie znajduje siê sanktuarium
Wniebowst¹pienia Jezusa. Od czasów przegranej krzy¿owców
mieœci siê tam muzu³mañski meczet. Jest to sanktuarium jedyne
w swoim rodzaju, bo nie posiada dachu: zamkniêta murami
przestrzeñ, gdzie mo¿na ogl¹daæ niebo i rozmyœlaæ nad
tajemnic¹ Wniebowst¹pienia. W wyznaniu wiary mówimy:
wierzê, ¿e Jezus „wst¹pi³ do nieba, siedzi po prawicy Boga, Ojca
wszechmog¹cego, stamt¹d przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych”.
Po zmartwychwstaniu Jezus przebywa³ ze swoimi uczniami
przez 40 dni, jad³ i pi³ z nimi oraz poucza³ ich o swoim Królestwie.
Jezus ostatni raz ukaza³ siê w chwili Wniebowst¹pienia. Wstêpuj¹c do nieba, wywy¿szy³ ludzk¹
naturê i jako prawdziwy Bóg i prawdziwy Cz³owiek zasiada po prawicy Ojca (por. KKK 659).
Wydarzenie Wniebowst¹pienia jest przejœciem Jezusa z chwa³y zmartwychwstania do chwa³y
wywy¿szenia po prawicy Ojca (por. KKK 660). Zasiadanie po prawicy Ojca natomiast oznacza
zapocz¹tkowanie królestwa Mesjasza zapowiadane w Starym Testamencie przez proroka
Daniela,który mówi: „Powierzono Mu panowanie, chwa³ê i w³adzê królewsk¹, a s³u¿y³y Mu
wszystkie narody, ludy i jêzyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zag³adzie” (Dn 7,14). Ta prawda obecna jest tak¿e w mszalnym
wyznaniu wiary, w s³owach: „Królestwu jego nie bêdzie koñca” (por. KKK 664). Istnieje œcis³a wiêŸ
miêdzy wniebowst¹pieniem Chrystusa a Jego powrotem przy koñcu œwiata. Chrystus, który
w zmartwychwstaniu odniós³ zwyciêstwo nad œmierci¹, rozpocz¹³ dla nas nowy sposób ¿ycia
z Bogiem. Jezus wchodzi pierwszy do tego ¿ycia, aby przygotowaæ miejsce dla swoich wybranych.
W tym czasie chrzeœcijanie pozostaj¹ w nadziei, ¿e pewnego dnia bêd¹ ¿yæ z Chrystusem na wieki
(por. KKK 666). Dlatego te¿ przez wiarê i sakramenty winni byæ zjednoczeni z Nim ju¿ na ziemi.
Po wejœciu do nieba Jezus Chrystus wstawia siê te¿ za nami „jako Poœrednik, który zapewnia nam
nieustannie wylanie Ducha Œwiêtego” (KKK 667). W ten sposób Jezus realizuje swoje wieczne
kap³añstwo. Jak napisa³ autor Listu do Hebrajczyków, Jezus Chrystus, jedyny Kap³an nowego
i wiecznego Przymierza „wszed³ nie do œwi¹tyni zbudowanej rêkami ludzkimi (...) ale do samego
nieba, aby teraz wstawiaæ siê za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24). Wniebowst¹pienie Jezusa
jest zapowiedziane i zapocz¹tkowane przez wywy¿szenie Chrystusa na krzy¿u. Zbawiciel
zapowiedzia³ to s³owami: „Gdy zostanê nad ziemiê wywy¿szony, przyci¹gnê wszystkich do siebie”
(J 12,32). Nasza droga do nieba równie¿ wiedzie przez krzy¿ i cierpienie. Ka¿dego dnia,
przemieniaj¹c samych siebie poprzez modlitwê, pracê nad sob¹ i podejmowanie czynów mi³oœci,
przybli¿amy siê do udzia³u w niebieskiej chwale Chrystusa, o której œwiêty Pawe³ pisze: „Ani oko
nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o (…) jak wielkie rzeczy przygotowa³ Bóg tym, którzy Go mi³uj¹”
(1 Kor 2,9). W fakcie Wniebowst¹pienia odczytujemy tak¿e prawdê o nas samych. Nikt z nas
nie mo¿e wejœæ do nieba o w³asnych si³ach, ale potrzebny i konieczny jest nam Ten, który „jako nasza
G³owa wyprzedzi³ nas do niebieskiej ojczyzny, aby umocniæ nasz¹ nadziejê, ¿e jako cz³onki
mistycznego Cia³a równie¿ tam wejdziemy” (prefacja o Wniebowst¹pieniu). Pismo Œwiête naucza
o tej prawdzie w s³owach „Nikt nie wst¹pi³ do nieba oprócz Tego, który z nieba zst¹pi³ — Syna
Cz³owieczego” (J 3,13).
Zapamiêtajmy: „Po czterdziestu dniach, odk¹d Jezus objawi³ siê swoim Aposto³om, gdy Jego
chwa³a pozostawa³a jeszcze zakryta pod postaci¹ zwyczajnego cz³owieczeñstwa, Chrystus
wst¹pi³ do nieba i siedzi po prawicy Ojca. Jest Panem, który teraz w swoim cz³owieczeñstwie
w wiecznej chwale Syna Bo¿ego rz¹dzi i wstawia siê nieustannie za nami u Ojca. Posy³a nam
swego Ducha i daje nam nadziejê, ¿e pewnego dnia bêdziemy z Nim na wieki” (KomKKK 132).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Od jutrzejszego poniedzia³ku, 22 maja, przez trzy kolejne dni bêdziemy modliæ siê
o dobre urodzaje i za kraje g³oduj¹ce. Bêdziemy prosiæ Pana Boga o obfite plony
i b³ogos³awieñstwo dla ciê¿kiej pracy na roli, o sprawiedliwy podzia³ dóbr i chleb dla
g³oduj¹cych w naszym kraju i na ca³ym œwiecie.
2. We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy siê do Maryi jako
Wspomo¿ycielki wiernych. Koœció³ ucieka³ siê do Niej od pocz¹tku we wszystkich
potrzebach i troskach. I dziœ wierzymy, ¿e jest Szafark¹ Bo¿ych ³ask i dba o swoje dzieci.
Nasz naród nie tylko wyró¿nia siê wœród innych narodów wielkim nabo¿eñstwem
do Maryi, mo¿emy wymieniæ wiele wydarzeñ, kiedy doœwiadczyliœmy Jej wyraŸnej opieki.
3. Z inicjatywy papie¿a Benedykta XVI tego dnia modlimy siê za Koœció³ w Chinach. W 2007
roku papie¿ wyda³ list apostolski, w którym postanowi³, ¿e dzieñ 24 maja bêdzie
poœwiêcony pamiêci i modlitwom za Koœció³ w tym kraju. Czêsto zapominamy, ¿e w wielu
miejscach na œwiecie Koœció³ jest przeœladowany, ¿e za wiarê w Chrystusa wielu braci
chrzeœcijan cierpi, a nawet oddaje ¿ycie. My nie musimy dŸwigaæ takich doœwiadczeñ,
zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamiêci o przeœladowanych braciach w wierze;
proœmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyæ siê paschaln¹ radoœci¹ Chrystusowego Koœcio³a.
4. W pi¹tek, 26 maja, obchodzimy Dzieñ Matki. Niech nie zabraknie wdziêcznej pamiêci
o naszych mamach, tych ¿yj¹cych i tych, które Pan Bóg powo³a³ ju¿ do siebie. Wszystkich
00
00
zapraszam na wspóln¹ Eucharystiê i modlitwê o godz. 7 i 18 , podczas której przez
wstawiennictwo najœwiêtszej z wszystkich matek, Maryi, bêdziemy dziêkowaæ Panu Bogu
za nasze mamy, za ich dobre serca i rêce, bêdziemy prosiæ o potrzebne ³aski w ich
codziennym utrudzeniu.
5. W przysz³¹ niedzielê I grupa dzieci z naszej parafii przyst¹pi do I Komunii Œw. – módlmy
siê w intencjach tych dzieci i ich rodziców, aby w Eucharystii zawsze doœwiadczali mocy
zjednoczenia z ¯ywym Bogiem!
* * * * *

Wasz Proboszcz

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
• w pi¹tek, 26 maja – œw. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwyk³ej dobroci doradca papie¿y, za³o¿yciel
Bractwa Trójcy Œwiêtej, kap³añskiej kongregacji ksiê¿y filipinów, a co wa¿ne dla nas, Polaków, za³o¿yciel Kolegium
Polskiego w Rzymie.
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