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Słowo wstępne

Słowa Izajasza: Wszyscyśmy pobłądzili jak 
owce, każdy z nas się obrócił ku własnej dro
dze (Iz 53, 6) dobrze wprowadzają w Wielki 
Post, jeśli ten okres traktujemy jako czas wej
ścia w siebie, refleksji nad tym, jak żyjemy, 
i nad naszą wiarą. Wciąż wybieramy jakieś 
własne drogi i nie byłoby to nawet złe, gdy
by nie prowadziły one na bezdroża. Oczy
wiście każdy sam wydeptuje drogę własne
go życia. W teatrze świata nie odgrywamy 
jakiejś wcześniej napisanej dla nas roli, ale 
tworzymy własne życie, i to bez próby gene
ralnej, na żywo i jednorazowo. 
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S ł owo wst ępn e

Co innego jednak iść własną drogą, a co 
innego zmylić kierunek. Któż z nas nie zmie
nił kierunku, bo uległ pokusie pięknych wi
doków, bo mu się wydało, że droga wiodą
ca nieco w bok będzie mniej męcząca albo 
że będzie wygodnym skrótem? Dopiero wi
dząc, gdzieśmy zabrnęli, zaczynaliśmy pytać 
o kierunek. Historia naszej wiary to histo
ria odejść z drogi i powrotów. Dla wierzące
go Wielki Post powinien być czasem spraw
dzenia kierunku i powrotu na właściwy szlak. 
Kierunek wskazuje nam Ewangelia: słowa 
i czyny Jezusa. Dlatego te zapiski zatytuło
wałem „Powroty z bez droży”. 

Zebrałem tu trochę kazań i medytacji na
wiązujących do wielkopostnych czytań litur
gicznych. Korzystałem przy tym z archiwum, 
w którym mam notatki do kazań i wielko
postnych konferencji rekolekcyjnych z kilku 
lat. Opracowałem je w taki sposób, żeby się 
nadawały do czytania. Czasem jedno czyta
nie jest przedmiotem kilku rozważań. Mam 
nadzieję, że Czytelnik nie weźmie mi za złe 
nieuniknionych w takich przypadkach po
wtórzeń, bo każdy tekst skupia się na czymś 
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S ł owo wst ępn e

innym. Nie chciałem łączyć tych rozważań 
w jedno, bo choć opierają się na tym samym 
fragmencie Pisma, to każde, przynajmniej 
w moim zamierzeniu, skupia się na innym 
jego aspekcie.

Tak komponując ten zbiorek medytacji, 
kierowałem się przekonaniem, że liturgiczne 
lektury wielkopostnych niedziel są dobrym 
duchowym pokarmem na czas pokuty i na
wrócenia. Powracają w liturgicznym cyklu 
co trzy lata i odczytując je na nowo, zawsze 
można w nich odkryć niezauważone wcześ
niej ważne treści.

Zamieszczone w tej książeczce teksty są 
zapisem moich przemyśleń, które czasem 
były inspirowane lekturą bliskich mi auto
rów, jak Gianfranco Ravasi (dziś kardynał), 
Alessandro Pronzato, bp Jan Pietraszko i inni. 
Są oni w jakimś stopniu współautorami tych 
rozważań. Ich myśli tak bardzo sobie przy
swoiłem, że nie potrafiłem później ustalić, 
które elementy tekstu zaczerpnąłem od nich 
i konkretnie od kogo. Mam nadzieję, że mi 
ten brak cudzysłowów i odnośników wy
baczą.



S ł owo wst ępn e

Wyrażam więc wdzięczność moim Mi
strzom, a także grupie przyjaciół, z który
mi prawie w każdy piątek, przy kościele Naj
świętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 
na warszawskich Stegnach, dzielimy się prze
myśleniami na temat czytań liturgicznych na 
najbliższą niedzielę. Moi drodzy, zapewniam 
was, że nawet wtedy, kiedy w kazaniu nie wi
dać wyraźnego śladu naszych piątkowych 
rozmów, to zawsze są one dla mnie ważną 
inspiracją.

1 stycznia 2017



I n iedziela  
Wielkiego Postu 
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Wielki  Post

Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na 
pustynię, aby był kuszony przez dia
bła (Mt 4, 1).

Wielki Post powinien być oazą, w której wie
rzący zatrzyma się, by wejrzeć w swoje su
mienie. W ciszy rodzą się wielkie pytania, 
które czasem porażają.

Historia naszego wnętrza jest historią 
naszej wolności. A wolność jest przestrze
nią. Pustynią. Rodzi się tam także poku
sa, zawsze ta sama, co w opowieści z księgi 
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I  n i e dz i e l a w i e l k i eg o post u

Genesis: by samemu decydować, co jest do
brem, a co złem. Grzech bowiem jest wol
nym wyborem dobra (zła jako takiego nikt 
nie wybiera) – wbrew ufności Bogu. I dopie
ro ten mój wybór może mnie odgrodzić od 
Boga. Nie Boga ode mnie, ale mnie od Boga. 
Boga ode mnie nigdy nic nie odgrodzi. By 
zburzyć mur, potrzebuję odwagi. Odwagi, by 
powiedzieć: zbłądziłem. I wyruszyć w po
wrotną drogę do domu Ojca.

Historia naszych kuszeń, naszych grze
chów, jest wpisana w historię kuszenia 
Chrystusa. Pokusę chleba – stawiania na 
pierwszym miejscu tego, co cielesne, mate
rialne – zwyciężę wiernością Słowu Boże
mu. Pokusę świątyni (kształt naszej wiary 
i naszych praktyk) pokonam odrzuceniem 
pseudoreligii, która chce się Bogiem po
sługiwać, a nie Bogu służyć. Z pokusą góry 
(„dam ci władzę”) uporam się poprzez od
rzucenie nawet podświadomych snów o wła
dzy i uznanie, że tylko jeden Bóg jest Panem, 
a my wszyscy jesteśmy braćmi.



w i e l k i  post

Wolimy nie sięgać zbyt głęboko w siebie. Ci
sza i pustynia to miejsce wielkich, trudnych 
dla nas pytań, bez nich jednak można się za
gubić. Takie rozważania też mogą się okazać 
pułapką, mogą sprawić, że nasza uwaga jesz
cze bardziej skupi się na naszej własnej oso
bie. Dlatego od pytania (ważnego), kim jest 
dla mnie Bóg, ważniejsze jest przypomnienie, 
kim ja jestem dla Boga.




