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Do Czcigodnego Ojca Giulia Micheliniego OFM

List Jego Świątobliwości  
Papieża Franciszka

Drogi Bracie!
Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych prag-

nę wyrazić moją wdzięczność za wspaniałomyśl-
ną posługę, jaką wypełnił Brat dla mnie i moich 
współpracowników z kurii rzymskiej. Czerpiąc 
z mądrości Ewangelii św. Mateusza i swojego przy-
gotowania egzegetycznego, ale przede wszystkim 
z osobistego i duszpasterskiego doświadczenia, skło-
nił nas Brat do refleksji nad tajemnicą męki, śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W szcze-
gólności doceniliśmy sugestywne odniesienia do 
Galilei, a zwłaszcza do Kafarnaum, jak również 
duchowe i egzystencjalne rozważania, które po-
mogły nam dogłębnie zrozumieć bezkresną miłość, 
jaką Syn Boży obdarza każdego z nas.

Przybyliśmy na rekolekcje z żywym pragnieniem 
odkrycia, co Bóg Ojciec chce powiedzieć każdemu 
z nas w tym szczególnym okresie łaski. Odczuwa-
liśmy potrzebę posilenia się słowem Bożym, by 
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dostosować nasze życie do woli Pana. Pan tymczasem  
po raz kolejny nas zaskoczył. Odkryliśmy Boga 
w nowym świetle: jest On naprawdę jedynym Abso-
lutem. Doświadczyliśmy, że ramiona naszego Boga 
są dla nas nadal otwarte, że jest On cierpliwy i za-
wsze czeka, by nas uzdrowić, ofiarując nam swoje 
wybaczenie, i pożywić swoją dobrocią i nieskończo-
nym miłosierdziem.

Ułatwił nam Brat przebycie tej duchowej drogi, 
pomógł odkryć kontemplacyjny wymiar naszego 
kapłańskiego życia, a także umożliwił spotkanie 
z cierpiącym i konającym Chrystusem, skupiając 
się szczególnie na jakże osobistym sensie ostatnich 
momentów Jego ziemskiej egzystencji oraz na Jego 
ostatnich słowach. Głębokie rozważania, wycho-
dzące od danych egzegetycznych, otworzyły się na 
współczesny świat poprzez odniesienia do literatu-
ry i bieżących wydarzeń. Dni spędzone na wspólnej 
modlitwie zachęciły nas do uznania, że powinni- 
śmy być wiarygodnymi świadkami miłości Boga 
dla każdego stworzenia, wspierać naszą misją tych, 
którzy stracili wiarę i są wewnętrznie ubodzy.

Jeszcze raz dziękuję Bratu, także w imieniu 
wszystkich tych, którzy skorzystali z owych pięk-
nych rozważań, i proszę również o przekazanie mo-
jego uznania parze małżonków i siostrze klarysce 



za ich ogromny wkład*. Powierzam się modlitwom 
Brata, a Brata i jego posługę zawierzam Niepokala-
nej Maryi Pannie i z całego serca przekazuję papie-
skie błogosławieństwo. 

Watykan, 10 marca 2017 r.

Franciszek

* Chodzi o Marięteresę Zattoni i Gilberta Gilliniego, którzy 
wygłosili fragment rekolekcji, zob. podrozdział Żona Piła-
ta, s. 150–158 (przyp. red.).
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Wstęp

Pragnę przytoczyć pewien cytat z Biblii, który za-
wsze robi na mnie ogromne wrażenie. To słowa 
Mojżesza. W jednym zdaniu streszcza on całe do-
świadczenie Synaju, kolebki Izraela, jako narodu 
i jako wspólnoty religijnej: „I przemówił do was Pan, 
Bóg wasz, spośród ognia. Dźwięk/głos (qôl) słów sły-
szeliście, ale poza dźwiękiem/głosem (qôl) nie do-
strzegliście postaci” (Pwt 4, 12)*. W tym niezwykłym 
zdaniu znajdujemy wyraz, który pojawia się dwa 
razy i który podałem w jego podwójnym znaczeniu: 
qôl, „dźwięk” i „głos”. To termin, który spotykamy 
jeszcze 540 razy w żydowskim Starym Testamencie. 
Pan nie jest nieruchomą rzeźbą czy „wizerunkiem” 
(temunah w języku hebrajskim). Jego jedynym au-
tentycznym obrazem jest stworzenie ludzkie, męż-
czyzna i kobieta (Rdz 1, 27), a nie statyczny bożek, 
jakim jest złoty cielec. Właśnie dlatego, że jest żywy 

* Wszystkie cytaty biblijne za: Pismo Święte Starego i No-
wego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2014 
(przyp. red.).



1 0

i ludzki, ujawnia się poprzez dźwięk/głos, który 
zadaje pytania i działa. Nie bez powodu samemu 
powstaniu kosmicznego bytu towarzyszy dźwięk, 
głos Stwórcy: „Niechaj się stanie światłość! I stała 
się światłość” (Rdz 1, 3). Dlatego „na początku było 
Słowo”, to znaczy Słowo, Głos, jak czytamy w Ewan-
gelii św. Jana (J 1, 1).

Dźwięk/głos może znajdować się na dwóch prze-
ciwległych końcach spektrum fonetycznego równie 
różnorodnego, co chromatycznego.

Z jednej strony mamy burzliwą teofanię na gó-
rze Synaj – „grzmot” to po hebrajsku również qôl. 
W emocjonujący sposób opisane zostało błyska-
nie siedmiu grzmotów (qôl), które przewijają się  
przez tekst Psalmu 29, pieśni epifanicznego wzbu-
rzenia Pana.

Z drugiej strony dźwiękiem/głosem Bożym 
może być również cisza, czego doświadcza prorok 
Eliasz na górze Synaj w chwili, gdy Bóg ponownie 
przekazuje mu swoje prorocze przesłanie (w języ-
ku greckim prophétes to ten, który mówi w imieniu 
Pana); po hebrajsku jest to qôl demamah daqqah, 
co tłumaczy się jako „szmer łagodnego powiewu”  
(1 Krl 19, 12). Paradoksalny oksymoron, antyteza 
zrozumiała i możliwa do rozwiązania przez „mi-
styków”, zdolnych do zagłębienia się w boskim 
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„misterium” (od myein, po grecku „milczeć”) poprzez 
kontemplacyjną ciszę. Kontrast, który potrafią har-
monijnie połączyć zakochani, kiedy spoglądają so-
bie w oczy i w momentach, gdy cisza mówi więcej 
niż wszystkie słowa.

Niemniej między tymi dwoma przeciwległymi 
biegunami rozpościera się cała mnogość dźwięków/
głosów, także śpiew. Pośród owej gamy dźwięków 
znajduje się też ten, który Talmud nazywa bat-

-qôl, „córką dźwięku/głosu” (Jon 9b), czyli małym 
słowem będącym młodszą córką qôl, objawieniem, 
które ujawnia się w codzienności i jest obecne 
w prostych rzeczach. To właśnie tym głosem mó-
wił ojciec Giulio Michelini podczas rekolekcyjnych 
kazań wygłoszonych dla papieża Franciszka i kurii 
rzymskiej w marcu 2017 roku, kazań, które skrysta-
lizują się na kolejnych stronach niniejszej książki, 
kazań podobnych do partytury pełnej delikatnych, 
a zarazem mocnych słów (kolejny oksymoron wyra-
zu qôl), jakimi zwracał się do nas w tamtym czasie, 
a które teraz kieruje do wszystkich czytelników.

W związku z tym, że ja również wysłuchałem 
bat-qôl ojca Giulia, który poświęcił między innymi 
temu wyrażeniu sugestywną refleksję, chciałbym 
teraz, wychodząc naprzeciw jego życzeniu, podać 
czytelnikom kilka wskazówek na temat tego, jak 
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wsłuchiwać się w jego głos. Będąc wyrafinowanym 
egzegetą, człowiekiem dojrzałym duchowo, a także 
naśladowcą św. Franciszka, ojciec Michelini, zanim 
zaczął mówić, pozwolił, by ucho jego duszy zosta-
ło „wykute”, „wyrzeźbione” i „otwarte” przez boskie 
qôl (odwołując się do symboliki Ps 40, 7). Ojciec 
Michelini przypomina morską muszlę, która jest 
pełna i cały czas odbija niczym echo dźwięk/głos 
oceanu słowa Bożego. Bardzo szybko odkryjemy, że 
jego rozważania są naznaczone ludzkimi słowami, 
poprzez które dociera do nas słowo Boże. Właśnie 
dlatego dobór wyrazów i biblijnych cytatów jest 
staranny, uważny i wyrafinowany, tak by nie utracić 
żadnego niuansu z najważniejszego qôl.

Posługując się metaforą hebrajskiego filozofa 
i mistyka Abrahama J. Heschela, kazania ojca Mi-
cheliniego i strony niniejszej książki są niczym zie-
lony liść oglądany w świetle słonecznym. Od razu 
widać oplatające go unerwienie, przypominające 
pajęczynę zdolną do podtrzymywania i nawadnia-
nia całego liścia. Liść składa się głównie z tkanki 
łącznej, która jest zależna i połączona z tą siecią, 
tkanki niezbędnej do utrzymania liścia w całości. 
I tak w rozważaniach ojca Giulia unerwienie stano-
wi Biblia we wszystkich odcieniach jej nauczania, 
wszystkich barwach jej słów, w całej sile twórczej qôl 
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Pana. Właśnie Ewangelii św. Mateusza ojciec Miche-
lini poświęcił w 2013 roku cenny i ważny całościowy 
komentarz.

Z 18 278 greckich wyrazów, zajmujących 1070 
wersetów i 28 rozdziałów, wyciął najważniejszą 
część, tę dotyczącą męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa. Jest to niemal szczyt świętej góry, 
która wyrasta w Galilei, w Cezarei Filipowej, gdzie 
słychać dźwięk wodospadów Jordanu, gdzie rodzi 
się i słychać głos Chrystusa (w kontraście do głosu 
Piotra), który ogłasza połowę drogi na tenże szczyt, 
to znaczy tragiczną i chwalebną tajemnicę paschal-
ną. XIV-wieczny poeta Geoffrey Chaucer w swoich 
słynnych Opowieściach kanterberyjskich zauważa, 
że „poszczególni ewangeliści nie opowiadają nam 
męki Jezusa Chrystusa w taki sam sposób. Nie-
mniej wszystkie opowieści są spójne w tym sensie, 
że mimo iż narracje różnią się od siebie, (…) ogól-
ne znaczenie jest bez wątpienia zawsze takie samo” 
(Opowieść z Melibeo).

Tak oto ojciec Giulio stawia w oczywisty sposób 
na wskazanie oryginalności głosu św. Mateusza, ale 
ten głos stanowi „symfonię” razem z pozostałymi, 
ponieważ istnieje tylko jeden qôl Boga, który uka-
zuje nam cierpienie i chwałę, śmierć i życie, koniec 
i cel wydarzenia historycznego i transcendentnego, 
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będącego odkupieniem i zbawieniem nas wszyst-
kich. To właśnie dlatego w dwóch rozważaniach, 
z których jedno jest głosem zakonnicy klauzuro-
wej, a drugie pary małżonków, słowo pochodzące 
od Boga i przekazywane przez ewangelistów wplata 
się w – jeśli chcemy posłużyć się znowu metaforą 
liścia – tkankę łączną życia wiernych. Opowieść 
św. Mateusza, podzielona na osiem etapów, od 
sceny namaszczenia w Betanii w domu Szymona 
Trędowatego do ostatniego powrotu Chrystusa 
Zmartwychwstałego z uczniami do Galilei, ciągle 
przeplata się z istnieniem tych, którzy również dzi-
siaj podążają śladami ostatnich godzin ziemskiego 
życia Jezusa. Jest to swoiste przekazywanie ewange-
licznego przesłania w sekwencji tych dni i godzin, 
jak to miało miejsce na starych obrazach, uczestni-
czących w ludzkiej i boskiej historii Syna Bożego, 
który przyjąwszy postać człowieka, zdecydował 
się na cierpienie i śmierć, sprowadzając swoje ciało  
do zwykłych zwłok, a mimo to nigdy nie przestając 
być Synem Bożym.

Ojciec Giulio propaguje ewangeliczne przesła-
nie w życiu osobistym i kapłańskim, odmieniając 
je przez wszystkie przypadki. Chciałbym przywo-
łać w tym miejscu dwa szczególnie znaczące zabiegi, 
mające na celu przyciągnięcie uwagi czytelników. 
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Pierwszy z nich to wprowadzenie, obok ojców Koś-
cioła, wielkich teologów i biblistów, pewnego rodza-
ju egzegezy kulturowej, w związku z czym w głosie 
niektórych pisarzy – niekoniecznie chrześcijańskich 
czy wierzących – wybrzmiewa ewangeliczne prze-
słanie. Przykładem tego jest „spowiedź” francuskie-
go powieściopisarza Emmanuela Carrère’a w jego 
Królestwie lub inwokacja Jezusa na krzyżu do Jego 
ziemskiej matki, jeszcze przed zwróceniem się do 
Boga Ojca w Judaszu izraelskiego pisarza Amosa 
Oza. Dwa kolejne świadectwa to przerażający krzyk 
matki zmuszonej przez nazistów do poświęcenia 
jednego ze swoich dzieci w Wyborze Zofii i drama-
tyczna i niepokojąca Przemiana Kafki, czytana w jej 
oryginalnym i mocnym wymiarze duchowym. Nie 
brak też artykułów z gazet, co potwierdza, że często 
głos Boga staje się bat-qôl codziennej prasy.

Jest jeszcze jeden sposób, w jaki ojciec Michelini 
prowadzi swoją ewangeliczną narrację – to narracja 
bezpośrednia, osobista, bogata w „pytania”, które 
sankcjonują wszelkie rozważania. Już sam znak 
zapytania, rozpatrywany tylko jako znak graficz-
ny, jest znaczący, ponieważ przypomina haczyk, 
który chce złowić treść egzystencji, otrząsając ją 
z powierzchowności, obojętności i letargu ducha. 
To właśnie dlatego dzieci zadają nam wciąż swoje 
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niestrudzone pytanie „Dlaczego?”. Podobne sta-
nowisko zajął pisarz Oscar Wilde, który stwierdził 
prowokacyjnie, że „każdy potrafi udzielać odpowie-
dzi, ale tylko geniusze potrafią zadawać pytania”. 
Pytanie zadane sumieniu to podstawa moralności, 
tak samo jak wzywanie Boga jest podstawą religii. 
Końcowe pytania każdego z rozważań są jedno-
cześnie drogą do zrozumienia najważniejszych wąt-
ków zaproponowanych przemyśleń, zaproszeniem  
do wytyczenia pewnych kierunków o charakterze  
duchowym i egzystencjalnym.

Girolamo Savonarola, wielki wichrzyciel dusz, 
jak go określano, mówił: „Byli tacy, którzy z jedne-
go przemówienia lub z jednej lektury wyciągnęli 
zdanie, słowo, kłos, który stał się dla nich pożywie-
niem do końca życia. Kiedy znajdziesz dobry kłos, 
weź go, oddziel od innych i powiedz: To moje!”. 
Dokładnie to samo zasugerował papież Franciszek 
w swoich podziękowaniach skierowanych do ojca 
Micheliniego na zakończenie rekolekcji, odnosząc 
się w ten sposób do bogactwa punktów odniesie-
nia, propozycji i pytań, jakie pojawiły się w jego 
rozważaniach: „Przed nami mnóstwo spraw do 
przemyślenia, ale św. Ignacy mówi, że kiedy ktoś 
w ćwiczeniach duchowych znajdzie coś, co daje 
pocieszenie lub strapienie, powinien się nad tym 



zatrzymać i nie iść dalej. Z pewnością każdy z nas 
znalazł tu, wśród tak wielu tematów, co najmniej 
jedną lub dwie takie rzeczy. Wszystko pozostałe 
się nie zmarnuje, zostanie, przyda się następnym 
razem. Zdarza się, że najważniejsze rzeczy nic dla 
nas nie znaczą, a być może jedno niepozorne słowo 
mówi wszystko”. I to jest właśnie bat-qôl, ów delikat-
ny, lekki niczym bryza dźwięk/głos, który ponow-
nie może wybrzmieć w duszy i sercu czytelników.

kard. Gianfranco Ravasi
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Wprowadzenie do rekolekcji

„Osobno na pustkowie”

(Mk 6, 31)

Przede wszystkim dziękuję. Dziękuję Bogu za to, że 
pozwala nam być razem w tych dniach modlitwy, 
refleksji, ale też oderwania od wielu obowiązków, 
które jedne po drugich następują po sobie w na-
szym życiu. Osobiste podziękowania kieruję do 
papieża Franciszka, który w swojej dobroci zwró-
cił się do mnie z prośbą o głoszenie kazań podczas 
tych rekolekcji. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
za uwagę, którą mi poświęcają.

Przed rozpoczęciem naszej podróży proszę was 
o cierpliwe znoszenie tego, co przewidywalne i wkal-
kulowane excusatio propter infirmitatem. Doświad-
czam, co oczywiste, pewnych obaw i przychodzą 
mi do głowy słowa, jakimi Tomasz z Celano opisał  
św. Franciszka, który głosił kazania przed papieżem 
Honoriuszem i czcigodnymi kardynałami. Biograf 
zapisuje, że Franciszek przemawiał z taką żarliwo-
ścią, iż w pewnej chwili „czcigodny biskup Ostii 
zastygł w strachu (timore sospensus), całą duszą mo-
dląc się do Pana, aby błogosławiony mąż nie został 
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wzgardzony przez swoją prostotę” (Żywot pierwszy 
świętego Franciszka 73: FF 449). Timore sospensus, 
przejęty nieco strachem, jestem przede wszystkim 
ja, ale będę starał się pamiętać, jak liczni modlą 
się za mnie, i działać z przekonaniem, że robię, co 
w mojej mocy. Otuchy dodaje mi wspomnienie naj-
starszego świadectwa dotyczącego św. Mateusza, 
autora Ewangelii, którą odczytujemy w tych dniach; 
to świadectwo przekazane nam przez Euzebiusza 
z Cezarei, ale przypisywane Papiaszowi, biskupowi 
Hierapolis: „Mateusz, ze swej strony, w języku he-
brajskim ułożył słowa [Jezusa], a każdy je przełożył, 
jak mógł” (Storia ecclesiastica 3, 39, 16). J a k  m ó g ł. 
Jedną rzeczą jest to, co chciałbym uczynić, drugą 
to, co mogę, zapewniając w sumieniu o mych stara-
niach. Wiem, że tam, gdzie ja nie mogę, przybędzie 
Duch Święty, którego wzywaliśmy; więcej, to właś-
nie z powodu moich słabości będzie działał Bóg.

Jak powiedziano, zabieram ze sobą wszystkich 
mych braci i siostry, przyjaciół i drogie mi osoby, 
które proszą i modlą się za nas wszystkich w tych 
szczególnych dniach, kiedy możemy stać przy  
Jezusie i przy Piotrze.

Teraz zaś powiem, co dla mnie w tych dniach 
oznacza s t a ć  p r z y  J e z u s i e oraz s t a ć  p r z y 
P i o t r z e.
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Stać przy Jezusie

Przede wszystkim s t a ć  p r z y  J e z u s i e. Przyją-
łem posługę rekolekcjonisty, ponieważ pomyślałem 
natychmiast, że nie popełnię błędu, kiedy mówiąc 
o Nim, będę podążał szlakiem Ewangelii św. Ma-
teusza. Słuchać o Nim, słuchać Jego słów, móc iść 
śladami Jego stóp – będzie pokrzepieniem wynie-
sionym z tych rekolekcji.

Zatrzymanie się nad opowieścią o męce i śmier-
ci Jezusa będzie oznaczało ponowną refleksję nad 
tymi fragmentami Ewangelii, które Kościół odczy-
tuje jako całość, od początku do końca, wyłącznie 
dwa razy do roku, w Niedzielę Palmową i w Wielki 
Piątek (bez części o zmartwychwstaniu). Skoro cho-
dzi o samo serce Ewangelii, możemy zadać sobie 
pytanie, czy nie należałoby odczytywać tej opo-
wieści częściej. Kościół jednak uznał, że nie można 
tego czynić, ponieważ jest ona zbyt długa, oraz – co 
ważniejsze – nie można jej dzielić na części: każdy 
element historii jest logicznie połączony z innym 
i jest umieszczony we właściwym miejscu – decy-
zja o wydaniu Jezusa musiała mieć miejsce przed 
jego pojmaniem, pojmanie przed procesem, i tak 
dalej. W stosunku do opowiadań o publicznym na-
uczaniu Jezusa, opracowywanych na różne sposoby 
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przez ewangelistów, wydarzenia męki musiały być 
połączone jedno z drugim i nie mogły krążyć nie-
zależnie od siebie, ponieważ poza kontekstem były-
by pozbawione sensu. Ten kontekst z kolei pomaga 
niektórym odczytać wcześniejszą opowieść o pasji 
św. Marka, który mógł opierać się albo na dobrze 
ukształtowanej tradycji ustnej albo nawet na źró-
dłach pisanych*.

Przypominając całą tę opowieść, będziemy mieli 
możliwość zatrzymać się nad prawie całą męką we-
dług św. Mateusza. Tak jak wtedy, gdy człowiek stoi 
przed poliptykiem albo ogromnym malowidłem 
i patrzy na całość, ale po pewnej chwili przygląda 
się dłużej jakiemuś detalowi, który nagle go zdu-
miewa. My także skupimy się na pewnych charak-
terystycznych fragmentach pierwszej Ewangelii, 
których nie ma w pozostałych trzech opisach męki 
Pańskiej.

Odwołując się do różnych przykładów, zwró-
cimy także uwagę na to, co jest opisywane przez 
Mateusza p r z e d  męką. W książce z 2010 roku  

* W całym zagadnieniu porównać można: G. Michelini, La 
passione di Gesú nei vangeli sinottici. Aggiornamento  
e bilancio delle recenti ricerche sulla morte di Gesu, w: 
La speranza della Croce: stile del cristiano, red. S. Zeni,  
C. Curzel, Bologna 2017.
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poświęconej Wspaniałym śmierciom starożytności* 
autor, filolog klasyczny, szkicuje krótkie biografie – 
choć w tym miejscu lepiej byłoby powiedzieć „tanato- 
grafie” – z relacjami dotyczącymi śmierci postaci 
historycznych podzielonych na kilka kategorii: po-
etów; sportowców i myślicieli; królów, wojowników, 
tyranów i cesarzy; narodów, miast i armii, wniebo-
wzięcia, zabójstwa, samobójstwa, śmierci z ręki krew-
nych, śmierci nagłe. Ileż historii, ileż zainteresowania 
historycznego i kulturowego wzbudziły wszystkie te 
zgony! A Jezus z Nazaretu? Jemu także autor poświę-
cił kilka stron, ale w kategorii „prawie umarli, pra-
wie żywi” – i istotnie, klasyfikuje przypadek Jezusa 
jako ś m i e r ć  p o z o r n ą. Zastanówmy się nad tym 
wyborem (do którego wrócimy jeszcze w rozważa-
niu siódmym). Jeśli rzeczywiście śmierć Jezusa jest 
uznawana za „pozorną”, to nie tylko nasza wiara nie 
utrzymuje się i upada cała myśl chrześcijańska, ale 

„pozorne” staje się całe istnienie Jezusa z Nazaretu. 
Nie tylko Jego śmierć, ale t a k ż e  J e g o  ż y c i e  oka-
zuje się fikcją. Uczony, który proponuje tę lekturę 
śmierci Jezusa, opiera się na interpretacjach Kelso-
sa, Bazylidesa, a także na Koranie, jednak z jakiegoś 
powodu nie odwołuje się do Ewangelii.

* D. Baldi, Morti favolose degli antichi, Macerata 2010.



2 4

W Ewangeliach istotnie mówi się, że Jezus na-
prawdę umarł i że Jego życie nie jest f i k c j ą. 
W samym życiu Jezusa jest kilka elementów wy-
przedzających to, co wydarzy się podczas pasji. 
Życie i śmierć Pana są ściśle powiązane, my zaś pod-
czas rozważań będziemy wracali za każdym razem 
do Galilei, gdzie Jezus spędził prawie całe swoje 
życie. Tam odnajdziemy te fragmenty, które zapro-
wadzą nas do Jerozolimy, aby mówić o Jego męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu. Każde rozważanie 
będzie zatem wychodziło od egzegezy fragmentu 
pochodzącego z rozdziałów od 26 do 28 Ewangelii 
św. Mateusza, ponownie odczytanego w odniesie-
niu do nauczania Jezusa w Galilei. Od interpreta-
cji tekstu będziemy za każdym razem przechodzić  
do lektury egzystencjalnej i duchowej.

Stać przy Piotrze

Dochodzimy teraz do wielkiej radości, jaką jest 
możliwość b y c i a  w tych dniach p r z y  P i o t r z e. 
O nim w kontekście opowieści snutej przez Mate-
usza będziemy rozmawiali w rozważaniu pierw-
szym, wracając do tego, jak dzięki niemu i jego 
wyznaniu Jezus po raz pierwszy ogłosił swoją 
ostatnią pielgrzymkę do Jerozolimy. W ten właśnie 
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sposób Pan, chociaż był jeszcze daleko, w Galilei, 
da początek temu procesowi, który dopełni się Jego 
męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

S t a ć  p r z y  P i o t r z e  w tych dniach, które Pan 
nam daje, abyśmy się nimi dzielili, oznacza jed-
nak dla nas także co najmniej dwie inne rzeczy. 
Po pierwsze: śledzenie wskazówek Evangelii gau-
dium, przynajmniej tam, gdzie papież Franciszek 
zaprasza „wszystkich chrześcijan (…) by odnowili 
już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być 
gotowymi na spotkanie z Nim, na szukanie Go 
nieustannie każdego dnia” (EG 3). W tych dniach 
możemy uważać się wszyscy za osoby potrzebujące 
reewangelizacji. Oczywiście nie dlatego, że należy-
my do tych, którzy „nie znają Jezusa Chrystusa”, ani 
nawet do tych, którzy zostali „ochrzczeni, a nie żyją 
według wymagań chrztu” (dwie z trzech kategorii, 
do których, jak przypomina papież Franciszek, 
skierowana jest misja Kościoła). Nowa ewangeliza-
cja jest istotnie pomyślana, po pierwsze, jak pisze 
papież, aby „rozpalić serca wierzących, którzy re-
gularnie uczestniczą w życiu wspólnoty i gromadzą 
się w dniu Pańskim, by karmić się Słowem Bożym 
i Chlebem życia wiecznego” (EG 14). To wy jesteście, 
drodzy bracia, w centrum ewangelizacji, którą Pan 



zaplanował dla was, którzy zajmujecie się Kościo-
łem i innymi, ale którzy jesteście także wezwani 
w tym szczególnym czasie, aby być „osobno, sami, 
na pustkowiu” (Mk 6, 31), aby zatrzymać się, pomo-
dlić i nieco odpocząć.

Druga refleksja, także wynikająca z adhortacji apo-
stolskiej Evangelii gaudium, dotyczy szacunku dla 
słowa Bożego, którego wysłuchamy każdego dnia 
na początku każdego rozważania. Papież Franciszek 
przypomniał, także egzegetom, że odczytywanie tek-
stu biblijnego implikuje praktykowanie „kultu praw-
dy” (EG 146). Z tego powodu w najbliższych dniach 
rozpoczniemy od pasji według św. Mateusza, szuka-
jąc zrozumienia jej znaczenia z pokorą serca i – jak 
pisze papież o słowie Bożym – „z najwyższą uwagą 
i ze świętym lękiem, aby nim nie manipulować” (tam-
że). Aby było to możliwe, wzywajmy Ducha Świętego, 
żebyśmy z cierpliwością, oddalając wszelkie niepo-
koje, a ofiarując czas, zainteresowanie i całkowite 
zawierzenie, byli zdolni – przywołajmy ponownie 
Evangelii gaudium – „odłożyć na bok jakąkolwiek 
dręczącą nas troskę, aby wejść w inny obszar skupie-
nia, naznaczonego pogodą ducha” (tamże).

Duch Chrystusowy niech będzie z nami i towa-
rzyszy nam w tych dniach.

Amen.


