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od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na XXIV Światowy

Dzień Chorego, przypadający 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny z Lourdes, Wstawiennictwo Maryi otwiera na łaskę i miło-
sierdzie Chrystusa. Dzień ten będzie obchodzony w sposób szczególny uro-
czystą liturgią w Ziemi Świętej w Nazarecie, tam, gdzie Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). W orędziu Piotr naszych czasów zachęca:
Możemy prosić Jezusa miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i na-
szej Matki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością służby potrzebującym,
a konkretnie naszym braciom i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta może być
męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka przeobrazić
naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego. My również możemy być rękami,
ramionami, sercami, które pomogą Bogu w dokonywaniu cudów, często ukry-
tych. (…) Zdrowi lub chorzy, możemy ofiarować nasze trudy i cierpienia, jak
tę zwykłą wodę, która wypełniła stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej i zo-
stała przemieniona w najlepsze wino. Pomagajmy dyskretnie osobom cierpią-
cym, podobnie jak w chorobie, bierzmy na swoje barki codzienny krzyż i idźmy
za Mistrzem i choć spotkanie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, Jezus po-
maga nam odsłonić jego sens.

Papież wybrał Nazaret na szczególny obchód tego dnia, aby elimino-
wać wszelkie formy zamknięcia, pogardy i ułatwić spotkanie z judaizmem,
islamem i innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi. Wesprzyjmy Ojca
Świętego naszą modlitwą, aby ułatwić ten dialog, a także uwrażliwić wielu
na pomoc chorym.

W lutowym numerze naszego miesięcznika publikujemy m.in. artykuły,
które pomogą nam w przeżywaniu Jubileuszu Miłosierdzia. Zachęcam Was
do lektury tekstów: ks. Grzegorza Dobroczyńskiego SJ Magisterium Miło-
sierdzia, ks. Marka Wójtowicza SJ Wielkie jest Boże Miłosierdzie i Heroicznie
Miłosierny, ks. Jacka Poznańskiego SJ Sposób na miłość agape…, s. Blandy-
ny Wala FDC Nieść radość i prowadzić do nieba, ks. Zygmunta Kwiatkow-
skiego SJ Racjonalność bez serca, ks. Louisa Evely SJ Duchowość świeckich,
Marioli Bogumiły Bednarz Czystość serca.

Ponadto w numerze komentarze do papieskich intencji, do niedzielnych
Ewangelii, zamyślenia Ojca Jerzego, opowiadanie dla dzieci i krzyżówka.

Życzę miłej lektury i zapraszam do odwiedzin naszej strony www.po-
slaniec.co i Facebooka. Prenumerujcie i czytajcie nasz miesięcznik! fo
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6

Być może ty także staniesz nad brze-
giem swej własnej studni w Sychem. Przyj-
dziesz zaspokoić pragnienie. Z dzbanem
wody nie odejdziesz, bo spotkasz przy niej
Tego, od którego usłyszysz: Daj mi pić!

Gdzie wola, a gdzie niewola
Gdy byłeś dzieckiem, myślałeś, że

poruszysz świat. Tymczasem to on po-
ruszył tobą. Świat, który cię otacza i ten,
który sam stworzyłeś w sobie.

Żyjesz w nim, wierząc, że któregoś dnia
otworzy się przed tobą rzeczywistość inna
niż ta, którą sam sobie byłeś w stanie dać.

Mijają lata, dziesiątki lat, a ty wciąż
tkwisz w martwym punkcie ogranicza-
jącej cię przestrzeni, którą sam sobie zde-
finiowałeś.

Pragnienie i upał środka dnia do-
skwierają ci coraz mocniej i mocniej, dla-
tego w końcu zaczynasz szukać studni,
przy której okażesz się nie być sam.

Profil Obecnego
Profil Tego, którego spotkasz, był

z tobą już wcześniej, gotów w każdej
chwili ciemność twą zamienić w dzień.
Ty jednak, nie wierząc, odmawiałeś Mu
możliwości interwencji.

Nad brzegiem studni usłyszysz Jego
głos. Jego dźwięk ujawni i poderwie drze-
miące w tobie ptaki twej tajemnicy, bólu,
niemocy i tego nienazwanego jeszcze.

On będzie wiedział. Gdy przeniknie
cię, nie napotka na żaden opór materii.
Postrzeże twoje wnętrze, to co było, jest
i będzie, odbite w gładkim zwierciadle
życiodajnej wody. Milcząc, przeprowa-
dzi przez ciebie twe niezliczone drogi.

On będzie wiedział. Nasłuchując twe-
go oddechu, wyzwoli z niego zmęczenie
przebytych szlaków.
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kultura

On będzie wiedział. Jego poznanie
ciebie przywróci właściwy rozmiar twym
przemilczanym bólom.

Przyszedłem przeważyć krwią. Przy-
szedłem szukać znużenia – podobny wam
(Karol Wojtyła Pieśń o blasku wody) –

usłyszysz i swe własne znużenie przenie-
siesz w Niego.

Szczęśliwe brzemię
Będzie tak. Skwar środka dnia, prze-

możne pragnienie i gładkie zwierciadło

Ze świata
   do świata

A On jej [Samarytance] odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj! 
A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus:
Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten,
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą.

J 4, 16-18

(…) Tak widzieć w sobie nie odważy się nikt z nas.
On poznawał inaczej. Prawie oczu nie podniósł. Był wielkim zbiorowiskiem
poznania –
jak studnia blaskiem wody wiejąca przez twarz.
Miał zwierciadło… Jak studnia… Świecące głęboko.

(…)  Ten ciężar, który ze mnie wyjąłeś, ja rozpoznam dopiero powoli
Miarą własnego znużenia wśród tylu, tylu walk,
gdy zechcę wydobyć z siebie jakąś cząstkę tej prostej harmonii,
Którą Ty masz bez trudu i bez miar (…)

Karol Wojtyła Pieśń o blasku wody

rozważania wokół Pieśni o blasku wody Karola Wojtyły
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studni. W tym zwierciadle zobaczysz sie-
bie, a ściślej – to On ciebie zobaczy. Zo-
baczy, przejrzy i własnym zrozumieniem
prześwietli cię na wylot.

W wszechogarniającym świetle poj-
miesz siebie, za tobą zatrzasną się wrota
twej własnej o sobie niewiedzy.

Ciężar tego poznania poniesiesz na
swych barkach w swe kolejne drogi. Zmie-
rzysz się z nim, chcąc wydobyć z siebie
najlepszą, ujawnioną w odbiciu wody,
cząstkę twego własnego ja.

Szczęśliwie w zwierciadle wody do-
strzeżesz w sobie przestrzeń, która po-
mieści w sobie zmagania z każdym brze-
mieniem.

Ta przestrzeń będzie ci ratunkiem
i ostoją na burzliwych falach twych ko-
lejnych szlaków.

W niej pomieścisz siebie dawnego,
obecnego i przyszłego.

Z nią rzucisz wyzwanie niena-
zwanemu.

Wraz z Tym, który podtrzymuje
w tobie twój własny ciężar, lekkim staje
się płomień uniesiony z zeschłego drzewa
łukiem świetlanym, który wokół ciebie
podważa rozległe nocy wieko (Karol Woj-
tyła Pieśń o blasku wody). Z ciemności
przejdziesz do światła. Z ograniczające-
go cię świata do prawdziwego świata.

Katarzyna Szewczyk
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słowo życia

Całonocny połów ryb zakończony fiaskiem jest dla Piotra wielką po-
rażką. Nie tylko ze względów ekonomicznych, bo nie dostarczył środków do
utrzymania na kolejny dzień życia, ale również – i to jest bardziej bolesne –
bo dotknął jego poczucia fachowości, umiejętności czy wreszcie tożsamości.
Co to za rybak, który nie potrafi łowić? W takiej sytuacji ostatnią rzeczą,
która powinna się wydarzyć, jest poruszanie tego tematu przez osoby po-
stronne. Jezus jednak wykorzystuje to doświadczenie dla zbudowania rela-
cji z Piotrem, aby cały proces zakończyć zaproszeniem go do wspólnej misji
– odtąd ludzi będziesz łowił.

Piotr po nieudanym połowie odkrywa w sobie słabość. Jednak nie odcho-
dzi, ale pozostaje, aby słuchać słów Nauczyciela. Robi to wprawdzie przy okazji
(zajmuje się płukaniem sieci), ale pozwala dotykać się słowu. Ten niewidoczny
proces, który dokonuje się w sercu Piotra, przybiera nagle nieoczekiwany zwrot.
Jezus zwraca się do niego: Szymonie, wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów!
Piotr zdaje sobie sprawę z nierealności zapowiedzianego wydarzenia: jest prze-
cież dzień, i jeszcze do tego ma zarzucić sieci na głęboką wodę. Doskonale wie,
że takich rad, może udzielić tylko laik, ktoś, kto nie zna się na rybołówstwie.
Jednak słuchanie słowa dokonało w nim zmiany. Rozpoznaje podobieństwo
słowa słyszanego, gdy płukał sieci, i tego, które teraz jest kierowane do niego.
Piotr wszedł w proces, który towarzyszy każdemu człowiekowi wierzącemu.
Zaufać Bogu i pójść za Jego słowem, czy też uczynić po swojemu? Wcześniej
podobną drogę  musiał pokonać Abraham, nazwany ojcem wszystkich wierzą-
cych. Musiał wyruszyć w nieznane i wielokrotnie doświadczyć niespełniającej
się obietnicy, ale tym, co go popychało do dalszej wędrówki, było przekonanie,
że Bóg jest wierny swojemu słowu i je spełni.

Wyzwaniem dla każdego z nas (jak było dla Piotra, Abrahama i wielu
innych) jest cierpliwość i niezamykanie się w swojej wizji, w swoim wy-
obrażeniu, jak i kiedy ma nastąpić realizacja obietnicy. Może ona nastąpić
„w dzień i na głębokiej wodzie”.

ks. Bogdan Długosz SJ
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5. Niedziela zwykła; 7 II 2016
Ewangelia: Łk 5, 1-11
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Ile razy mieliśmy odwagę wziąć na
serio wezwanie: Przyjdź, Duchu Święty?
Czy życzyliśmy sobie, żeby nas stworzył
na nowo? Kto odważa się życzyć sobie aż
tyle? Kto wzbudza pragnienie tak bulwer-
sującej obecności? Kto do tego zmierza
umyślnie, z potrzeby serca? Potrzebujemy
dowartościować nasze codzienne, mono-
tonne życie, z którego tak mało jesteśmy
zadowoleni, to życie, na które nigdy nie
umieliśmy popatrzeć jako na święte, jako
na miejsce, w którym Bóg zawsze chce

nas spotykać. Trzeba uwierzyć w wartość
świętości tego, co inni nazywają życiem
ziemskim. Oto na czym powinna pole-
gać duchowość ludzi świeckich.

Większości z nas brakuje dumy i ra-
dosnej świadomości, że jesteśmy powołani
do służenia Bogu tam, gdzie się znajduje-
my, od rana do wieczora. Nie brakuje nam
energii: przecież dzielnie i zawzięcie pra-
cujemy. Niekiedy aż za bardzo! Ale bez
radości. Znudzeni obowiązkami, które
uważamy za czysto świeckie, staramy się

Duchowość świeckich


