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Drodzy Czytelnicy!
Duchowość Serca Jezusa w naszych czasach przeżywa kryzys. Dzieje
się tak nie dlatego, by wymowa Bożej zbawczej miłości nie była czytelnym
znakiem dla współczesnych ludzi. Na ten kryzys wpłynęło wiele czynników
kulturowych i sam sposób głoszenia Ewangelii, za mało uwzględniający
współczesną wrażliwość, wyobraźnię i język ewangelizowanego człowieka.
W tym miesiącu nasze serca bardziej niż zwykle niech będą nastrojone
w rytm Serca Jezusowego. Owocnie korzystajmy z tej duchowości, abyśmy
w klimacie kochającego i zranionego Serca Jezusa wielbili Boga.
Nasze serca uformowane przez modlitwę i życie sakramentalne oraz
przez lekturę duchową „Posłańca Serca Jezusowego” potrafią doskonale rozpoznać w sobie i w otoczeniu skarby Najświętszego Serca. Niech rytm
naszej codzienności znów zostanie ubogacony o modlitwę 33 wezwań –
niejako o melodię Bożego Serca – płynącą z dobrze znanej nam Litanii,
odmawianej i śpiewanej w czerwcu w tylu kościołach i domach z ciągle powtarzaną prośbą o zmiłowanie.
Litania ta to jakże wartościowa mowa kochającego nas Serca, odkrywająca tajemnice miłości, radości i nadziei. Jest ona doskonałym sposobem nauki
języka miłości, której wszyscy potrzebujemy, aby nasze serca najbardziej
upodobniły się do Serca Jezusowego.
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Czerwiec

Posłuszeństwo Ojcu to rys Jezusowego Serca. Posłuszeństwo to wynika z miłości, jaką Syn obdarowuje Ojca. Przyjmując Jego miłość, odpowiada na nią z miłością. Jest posłuszny Ojcu, ponieważ zna
Ojca. Wie, że wszystko, co Ojciec zamierzył, jest doskonałe. Przepełniony miłością do Ojca, pragnie spełniać każde Jego
pragnienie. Miłość jest spełniona w najwyższym stopniu, gdy wypełnia pragnienia osoby miłowanej. Jezus jest szczęśliwy, wypełniając wolę Ojca. I Ojciec jest
szczęśliwy, przyjmując dar miłości Syna.
Serce Jezusa całkowicie wypełnione
Duchem Miłości jest we wszystkim uległe Ojcu. Z woli Ojca rezygnuje z chwały Bóstwa, uniżając się, przyjmując postać człowieka, stając się posłusznym
swoim ziemskim Rodzicom: Maryi i Józefowi. Jezusowe Serce odpowiada na pragnienie Ojca, aby z miłości do człowieka
stać się grzechem, biorąc na siebie zło
całego świata. Serce Syna wsłuchane
w Serce Ojca zapragnęło poświęcić siebie dla nas. Taka była wola Ojca – pełna nieskończonej miłości i miłosierdzia
wobec człowieka, który zatracił się w grzechu. To Serce po wszystkie dni istnienia świata w Eucharystii składać będzie
z siebie ofiarę – owoc posłuszeństwa
Ojcu; owoc najdoskonalszej miłości. Ojciec wywyższył Syna ponad wszystko,
ponieważ był Mu posłuszny aż do śmierci, i darował Mu imię ponad wszelkie
imię (por. Flp 2, 9-10).
Jezusowe Serce odpowiedziało największym posłuszeństwem Ojcu, wynagradzając Mu za nieposłuszeństwo człowieka, który idąc za głosem kłamcy,
wzgardził Jego miłością i wybrał śmierć
grzechu. Jezusowe Serce odpowiedziało
najwyższym posłuszeństwem, czyniąc

rok liturgiczny

Serce aż do śmierci
posłuszne
zadość za „nie” wypowiedziane Miłości.
Jezus swoim posłuszeństwem ukoił i wciąż
koi ból Serca Ojca zranionego odrzuceniem Jego miłości przez umiłowane
stworzenie.
Serce Jezusa posłuszne aż do śmierci krzyżowej jest dla nas lekarstwem
i drogą do odnalezienia szczęścia posłu-

szeństwa woli Ojca. Ono jest dla nas
drogą do posłuszeństwa Miłości, która
pragnie dla nas największego dobra. To
Serce, wyzwalając nas z kłamstwa, jakim
przez grzech zostały zatrute nasze serca,
pozwala nam odnaleźć radość posłuszeństwa Bogu. Ono czyni nas posłusznymi drodze przykazań, które są ratunkiem i wyraPOSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO CZERWIEC 2017

7

Duchu Święty, Duchu Jezusa,
ulecz moje serce; wyzwól je z grzesznego buntu i nieposłuszeństwa woli
Ojca. Uczyń mnie dzieckiem całkowicie zdanym na Ojca, gotowym przyjąć i wypełnić to, co On – w swojej
niepojętej miłości – przygotował dla
mnie. Uczyń moje serce gotowym do
bezgranicznego zawierzenia siebie
Jemu. Uczyń mnie uległym Tobie, posłusznym drodze miłości.
zem miłości Boga do nas. Jezusowe Serce przemienia nas mocą sakramentów –
stajemy się gotowymi do miłowania Boga
miłością, która nie zna granic.
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Powierzaj się Jezusowemu Sercu.
Kontempluj Jego posłuszeństwo – posłuszeństwo wypływające z miłości. Nie jest
ono ograniczeniem, jak od początku
wmawia nam kusiciel, lecz to najwyższy
stopień wolności i miłości. Posłuszeństwo Bogu, całkowite zawierzenie Jemu,
bezgraniczne oddanie się w Jego ręce to
gwarancja naszego szczęścia. Naśladuj
Jezusa. Proś Go, abyś był we wszystkim
posłuszny zamysłowi Ojca wobec ciebie.
Droga do posłuszeństwa Bogu wiedzie
przez posłuszeństwo człowiekowi: od
posłuszeństwa rodzicom, poprzez posłuszeństwo wychowawcom, przełożonym,
aż po dobrowolnie ślubowane posłuszeństwo na drodze życia konsekrowanego.
To droga wolności i wzrostu w miłości,
największej miłości.
s. Bożena Maria Hanusiak

fot. Tony Baggett/Shutterstock.com

rok liturgiczny

słowo życia

„Sakrament
porażki”

fot. Joanna Panasiewicz

Zesłanie Ducha Świętego; 4 VI 2017
Ewangelia: J 20, 19-23
Karl Rahner ustawicznie podkreślał, że Bóg powołuje nas do siebie właśnie poprzez porażkę, poprzez życiową klęskę. Można by mówić o „sakramencie porażki”. Bóg może zesłać na człowieka doświadczenie porażki,
w którym może spotkać jednoczesną leczącą i wyzwalającą bliskość Boga.
Gdy już nie mam nic, otwieram się na Boga, który z niczego tworzy coś
nowego, który budzi umarłych i w klęsce daje zaczątek zwycięstwa.
Apostołowie są zamknięci w pomieszczeniu, które daje im poczucie iluzorycznego bezpieczeństwa. To co wydarzyło się w ostatnich dniach, kiedy
stracili Mistrza, było dla nich ogromnie trudnym doświadczeniem porażki
życiowej. Niektórzy z nich odeszli do „starych” miejsc i spraw, aby zapomnieć o tym, co się stało, i jakoś ułożyć sobie życie. Jednak to, co Karl Rahner nazywa „sakramentem porażki”, jakoś w nich pracowało, było widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. I jak to bywa z sakramentem, w końcu
w sposób nieoczekiwany okazało swoją siłę – zjawia się między nimi Ten,
którego pogrzebali i pożegnali.
Przychodzący Jezus przynosi im pokój. Wprawdzie na zewnątrz nadal
czai się niebezpieczeństwo, na rękach Jezusa nadal pozostają ślady gwoździ, ale w sercu Apostołów rodzi się powoli pewność, że Bóg zwyciężył śmierć,
a więc to co nieuchronne i pewne dla wszystkich. Ten pokój to przekonanie,
że Bóg jest bliski i przeprowadza przez każdą sytuację. Pokój nie oznacza
spokoju i bezpieczeństwa na zewnątrz, ale oznacza łaskę zaufania Bogu.
Wzorem jest sam Jezus, który przyjął śmierć, wierząc, że Bóg jest od niej
potężniejszy. I owego pierwszego dnia tygodnia przyszedł im to powiedzieć,
a może jeszcze bardziej pokazać: A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok.
ks. Bogdan Długosz SJ
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