
 Wielki Post nie ma być czasem, w którym będziemy odliczać dni do świąt wielkanocnych. 
Ma być czasem, w którym zrobimy wszystko, żeby Wielkanoc w ogóle się wydarzyła!
 Wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa nie jest tylko wydarzeniem historycznym, wspo-
mnieniem z dalekiej przeszłości, lecz jest rzeczywistością, która ciągle się dzieje. Jesteśmy świadka-
mi pustego grobu zawsze wtedy, kiedy doświadczamy własnego nawrócenia. I nie chodzi bynajmniej  
o nawrócenie jako jednorazowe wydarzenie. Chodzi o ciągłe nawracanie się, z dnia na dzień, czyli 
ukierunkowywanie myśli, słów i działania w stronę Boga. Oto istota Wielkiego Postu.
 Niejednokrotnie stajemy w naszym życiu przed tymi samymi pokusami, na jakie wysta-
wiony został na pustyni Jezus. Są to pokusy, o których pisze św. Jan w swoim liście: pożądliwość cia-
ła, pożądliwość oczu i pycha żywota (1J 2,16). W Wielkim Poście, przypatrując się Jezusowi, mamy 
uwierzyć, że możliwe jest ich zwyciężenie. Na każdą z tych pokus Jezus odpowiada cytatem biblijnym. 
Przytacza słowo Boże, wzywając tym samym Boga na pomoc, wzywając na pomoc swojego Ojca.
 Św. Paweł pisze, przytaczając Księgę Powtórzonego Prawa (30,14): „Słowo to jest blisko cie-
bie, na twoich ustach i w sercu twoim”. Po czym dodaje wyjaśniając: „A jest to słowo wiary, którą 
głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg 
Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie” (Rz 10,8-9).
 Słowo Boże może stać się dla mnie tarczą i obroną przeciwko Złemu, jeśli tylko będę je 
poznawać, głosić i kochać. Bo jest to słowo Ojca. Ojca, który nie pozwoli swojemu dziecku zginąć.  
W Wielkim Poście poczuj więc, że jesteś Jego dzieckiem i sięgaj do Pisma Świętego. 
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NA POKUSY? SŁOWO BOŻE 

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Pwt 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13   

 Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przeby-
wał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich 
upływie odczuł głód.
 Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, 
żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje 
człowiek.
 Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie kró-
lestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego 
(...). Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu 
odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz.
 Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do 
Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom 
swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem 
nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wysta-
wiał na próbę Pana, Boga swego.

SYMBOLE I ZNAKI WIELKIEGO POSTU
Wielki Post pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia i doświadczyć ich na nas 
samych. Liturgia pod tym względem proponuje nam różne znaki i symbole, czerpiąc obficie  
z utartej wcześniej tradycji ludzkiej, której Bóg przydaje zbawczą treść. Warto przyjrzeć się 
tym symbolom i znakom, by zrozumieć przesłanie zbawczego planu Boga również w stosun-
ku do każdego z nas. Oczywiście skoncentrujemy się tylko na tych najbardziej charaktery-
stycznych dla Wielkiego Postu.

OKRES CZTERDZIESTU DNI 
 Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na oznaczenie specjalnego czasu 
przygotowania na rzeczywiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej małości i grzesz-
ności, potrzebuje stanąć przed Bogiem odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu 
jest czas. Prorocy długo przygotowywali się na spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy 
czekała ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni i nocy przebywał na górze Synaj, 
poszcząc, by otrzymać wreszcie tablice Dekalogu. Eliasz, mocą pokarmu niebieskiego, szedł 
przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem w posta-
ci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez  
40 dni pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia ich miasta od zagłady. Tym 
bardziej Jezus, idąc za przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na pustynię, by przez 
40 dni przygotować się do swojej misji zbawczej. Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu 
otrzymuje więc swoje 40 dni, czas na przygotowanie do szczególnego spotkania z Bogiem  
w tajemnicy zbawienia.

PRZEBYWANIE NA PUSTYNI 
Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma również szczególne miejsce: na pu-
styni, z dala od zgiełku świata i jego uciech, w ciszy, czyli tam, gdzie rzeczywiście można  

w głębi serca usłyszeć Boga. Oddalenie pustynne niekoniecznie musi oznaczać dokładnie pu-
stynię. Chodzi raczej o każde miejsce odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu. 
Prorocy i rzesze świętych z reguły wybierali pustynie, gdzie z powodu braku pokarmu i wody, 
doświadczali swojej niewystarczalności, a tym samym głębszego pragnienia Boga. Taki jest 
również przypadek Jezusa, który po ludzku chce nam pokazać, gdzie najpierw należy szukać 
Boga: z dala od zgiełku świata w głębokiej ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie 
musimy sobie zapewnić sami, żyjąc z dala od hulanek i zabaw tego świata.

 POSYPANIE GŁOWY POPIOŁEM 
Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia człowieka na 
drogę spotkania z Bogiem. Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże się najpierw 
z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka: przyznanie się do własnej nie-
godności i grzeszności. Jest to znak uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego ma-
jestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą. W tradycji Izraela, oprócz innych znaczeń: 
smutku, bólu i żałoby, wyrażał go zewnętrzny gest posypania głowy popiołem. Stawiał on 
człowieka w prawidłowej pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (pro-
chem) ze swoją pychą („Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”), dlatego potrzebuje 
nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas posypania popiołem: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”.

POST, JAŁMUŻNA I MODLITWA 
Postawa pokory wyrażona w posypaniu głowy popiołem wprowadza człowieka w atmosferę 
pustyni, czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny proces spotkania z Bo-
giem. Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne działania 
człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej 
wykorzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Je-
zusie, który na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie na krzyżu. 
Działania te w efekcie są wyrazem naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajem-
nicami zbawienia, które wprowadzają w samo centrum środowiska Bożego. One w sumie 
stanowią treść przebywania na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania woli Bożej 
i wrażliwości na prawdziwe potrzeby drugiego człowieka. 

KOLOR FIOLETOWY 
Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) 
zmieszany z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby i smutku, mozolnej pra-
cy i udręki, typowej dla środowiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane i o wszyst-
ko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się owocami spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak 
przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam wyżyny błękitnego nieba. 

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI 
Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj. post, jałmużna i modlitwa, są karmione treścia-
mi zbawczymi, dzięki którym dokonało się zbawienie. Chodzi tu o nabożeństwa wielkopost-
ne, jako formy ciągłego przypominania o miłości Bożej względem człowieka; miłości, która 
oddała się na krzyżu za nasze grzechy. Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywa-
na w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach biblijnych, i jako taka była przedmio-
tem medytacji mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci uproszczonej i ludowej 
stała się treścią specjalnych nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi krzyżowej Jezusa 
Chrystusa krzewione przez zakony żebracze (XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki 
Pańskiej w postaci tzw.  Gorzkich żali  zachowanych wyjątkowo w polskiej religijności od 
XVIII w. 

Źródło: opoka.org.pl 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W środę rozpoczęliśmy szczególny czas Wielkiego Postu, który jest dla nas wezwaniem 
do tego, by zwrócić się ku Bogu i uczynić Go centrum naszego życia. Jeśli pragniemy być 
prawdziwymi uczniami Chrystusa, to nie może zabraknąć nam sił i czasu na uważne wsłu-
chanie się w głos Boga i naśladowanie Chrystusa dźwigającego krzyż. 

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

• Droga Krzyżowa– w piątki o godz. 7:30, 16:30 (dla dzieci), 18:30 i 19:30 (dla 
młodzieży); 

• Gorzkie Żale– w niedziele o godz. 17:00. Kazania pasyjne głosi w tym roku  
ks. Rafał Dettlaff, kanclerz Kurii Metropolitalnej.

2. W przyszłą niedzielę przypada 25. rocznica święceń biskupich ks. abp. Sławoja Leszka 
Głódzia, metropolity gdańskiego. Wspierajmy Czcigodnego Jubilata naszą modlitwą, wypra-
szając potrzebne dla niego łaski.

3. Spotkanie wspólnoty Centrum Ochotników Cierpienia w czwartek o godz. 11:00 w sali 
parafialnej.

4. Msza Św. dla rodziców po stracie dziecka w sobotę, 20 lutego, o godz. 15:00. Po Mszy Św. 
spotkanie dla chętnych w salce parafialnej.

5. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które zostaną przeznaczone na cele inwesty-
cyjne. Niech Pan Bóg Was błogosławi za Waszą ofiarność!

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że osoby, które chciałyby włączyć się w dzieło reali-
zacji korony dla figury Matki Bożej, mogą zgłaszać się w zakrystii. Z góry dziękujemy za 
każdy dar serca!

6. Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowania za ofiary złożone do puszek 
w ubiegłą niedzielę, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie obiadów dla dzieci z 
najuboższych rodzin. Zebraliśmy 3.857,56 zł. Bóg zapłać za Waszą ofiarność!

Osoby z zespołu służą również pomocą w odliczaniu 1% podatku dochodowego na rzecz 
Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 16:00-17:30. Oferta pomocy skierowa-
na jest do emerytów i rencistów.

7. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w poniedziałek, 22 lutego, o godz. 19:00 w 
sali parafialnej. Temat spotkania: „Miłosierny ojciec i jego dwaj synowie, czyli człowiek w 
relacji do Pana Boga”. Katechezę poprowadzi ks. Mateusz.

8. Wszystkich maturzystów zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce maturzystów na 
Jasną Górę. Z naszej parafii organizujemy wyjazd na to spotkanie w dniach 11-12 marca. 
Więcej informacji i zapisy w zakrystii u ks. Mateusza. Koszt wyjazdu: ok. 100 zł.

9. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy: 

śp. Huberta Urbańskiego. 

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  15 lutego 2016 r.
7.00 ++ Stefania Elward (16. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

8.00 1) + Józef Żywicki (m-c po pogrzebie)
2) O szczęśliwą operację dla Aliny i powrót do zdrowia syna Szymona

18.00 ++ Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz córka Bożena z rodziny Bujalskich
19.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 12)

WTOREK   16 lutego 2016 r.
7.00 + Jadwiga Stankiewicz
8.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 13)
18.00 ++ Józef (27. r. śm.) oraz Felicja, Wanda i Barbara
19.00 ++ Alfred (3. r. śm.) oraz Wiktoria i Władysław

ŚRODA    17 lutego 2016 r.
7.00 ++ Irena i Edward Wędrzyńscy
8.00 Dziękczynno-błagalna w 80. rocznicę urodzin Hildegardy Gabriel

18.00 1) + Mieczysław Kruszewski (greg. 14)
2) + Hanna Mosica (4. r. śm.)

19.00 ++ Kazimierz (37. r. śm.) oraz Michał i Petronela
CZWARTEK    18 lutego 2016 r.

7.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 15)
8.00 W pewnej intencji
18.00 ++ Henryka (ona) i Jan Krawczykowie oraz rodzice z ob. stron
19.00 ++ Córka Katarzyna i rodzice z ob. stron

PIĄTEK  19 lutego 2016 r.
7.00 + Ks. Jan Mokrzycki
8.00 ++ Rodzice: Konrad, Aniela i Marianna
18.00 ++ Rodzice: Zofia i Feliks oraz Edmund
19.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 16)

SOBOTA  20 lutego 2016  r.

7.00 Dziękczynna w 85. rocznicę urodzin Longina Boprowskiego z prośbą o Boże błog., 
opiekę MBF i zdrowie

8.00 + Mieczysław Kruszewski (greg. 17)
18.00 ++ Barbara i Edwin (20. r. śm.) oraz rodzice z ob. stron

NIEDZIELA   21 lutego 2016 r. 
6.30 + Zdzisława

8.00 Msza Św. wynagradzająca NSPJ i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy narodu 
polskiego i całego świata

9.30 1) ++ Maria, Bogusław, Kazimierz, Jan i zmarli z rodziny
2) ++ Eugenia i Władysław

11.00 + Lucyna Kubicka (3. r. śm.)
12.30 Za parafię

14.00 1) ++ Jan, Józef, Anna, Józefina Hudziakowie
2) ++ Helena Meger i rodzice z ob. stron

18.00 + Leon Bator (14. r. śm.)
19.30 + Mieczysław Kruszewski (greg. 18)



Misericordiae Vultus
FRANCISZEK 

BISKUP RZYMU 
SŁUGA SŁUG BOŻYCH 

WSZYSTKIM, KTÓRZY BĘDĄ CZYTAĆ TEN LIST 
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ

4. Wybrałem datę 8 grudnia, ponieważ jest ona bogata w znaczenie dla współczesnej 
historii Kościoła. Otworzę bowiem Drzwi Święte w pięćdziesiątą rocznicę zakończe-
nia Soboru Watykańskiego II. Kościół czuje potrzebę podtrzymywania żywej pamięci  
o tym wydarzeniu. Zaczynał się nowy etap jego historii. Ojcowie zgromadzeni na So-
borze czuli silną, jak prawdziwy powiew Ducha Świętego, potrzebę mówienia o Bogu 
ludziom swoich czasów w sposób bardziej zrozumiały. Po obaleniu murów, które przez 
zbyt długi czas zamykały Kościół w uprzywilejowanej twierdzy, nadszedł czas, by głosić 
Ewangelię w nowy sposób. Nowy etap ewangelizacji, która trwa od zawsze. Nowe zada-
nie dla wszystkich chrześcijan, aby świadczyć z większym entuzjazmem i przekonaniem 
o swojej wierze. Kościół poczuwał się do odpowiedzialności za to, by być żywym zna-
kiem miłości Ojca w świecie.
Powracają na pamięć znaczące słowa, które wypowiedział na rozpoczęcie Soboru św. 
Jan XXIII, aby wskazać kierunek drogi: «Dziś jednakże Oblubienica Chrystusa woli 
posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia aniżeli orężem surowości. (...) Kościół 
katolicki, ukazując za pośrednictwem tego Soboru Powszechnego pochodnię prawdy 
katolickiej, pragnie okazać się matką miłującą wszystkich, łagodną, cierpliwą, pełną mi-
łosierdzia i dobroci dla synów odłączonych» (2). W tym samym horyzoncie poruszał 
się również bł. Paweł VI, który tak się wyraził na zakończenie Soboru: «Chcemy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na to, iż religią naszego Soboru była przede wszystkim mi-
łość (...). Biblijna historia o Samarytaninie była paradygmatem duchowości Soboru. (...) 
Strumień miłości i uwielbienia wylał się z Soboru na współczesny świat ludzki. Potę-
piono błędy, owszem; ponieważ wymaga to nie mniej miłości niż prawdy; ale dla osób 
było tylko upomnienie, szacunek i miłość. Zamiast deprymujących diagnoz, zachęca-
jące środki; zamiast złowrogich przewidywań, do świata współczesnego wysłaliśmy  
z Soboru przesłania pełne ufności: jego wartości nie tylko zostały uszanowane, ale i uho-
norowane, jego wysiłki wsparte, jego zamierzenia oczyszczone i pobłogosławione. (...)  
I jeszcze inną rzecz powinniśmy zauważyć: całe to bogactwo doktrynalne jest zwrócone 
w jednym kierunku: służby człowiekowi. Człowiekowi, możemy powiedzieć, w każdym 
jego położeniu, w każdej jego chorobie i w każdej jego potrzebie» (3).
Z wdzięcznością za to, co Kościół otrzymał, oraz z poczuciem odpowiedzialności za 
zadanie, które nas czeka, przejdziemy przez Drzwi Święte pełni ufności, że towarzy-
szy nam moc zmartwychwstałego Pana, który nieustannie wspiera naszą pielgrzymkę. 
Duch Święty, który kieruje krokami wierzących, by współpracowali w dziele zbawienia 
dokonanym przez Chrystusa, niech będzie przewodnikiem i wsparciem ludu Bożego, 
pomagając mu kontemplować oblicze miłosierdzia (4).
5. Rok Jubileuszowy zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, 20 listopada 2016 r. W tym dniu, zamykając Drzwi Święte, będziemy 
przede wszystkim zwracali się z wdzięcznością i dziękczynieniem do Trójcy Przenaj-
świętszej za to, że udzieliła nam tego szczególnego czasu łaski. Powierzymy Chrystuso-

wi Panu życie Kościoła, całej ludzkości i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego 
miłosierdzia jak rosy porannej, aby była owocna historia, którą mamy tworzyć w naj-
bliższej przyszłości z udziałem wszystkich. Bardzo pragnę, aby nadchodzące lata były 
przepojone miłosierdziem i byśmy wychodzili na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć 
i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze 
balsam miłosierdzia jako znak królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas.
6. «Miłosierdzie jest właściwością Boga, w miłosierdziu też najwyraźniej wyraża się Jego 
wszechmoc» (5). Słowa św. Tomasza z Akwinu pokazują, że miłosierdzie Boże nie jest 
znakiem słabości, lecz cechą wszechmocy Boga. Z tego też powodu liturgia w jednej ze 
swoich najstarszych kolekt przywołuje następujące słowa modlitwy: «Boże, Ty przez 
przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc» (6). Bóg zawsze będzie  
w ludzkiej historii jako Ten, który jest obecny, bliski, opatrznościowy, święty i miło-
sierny.
«Cierpliwy i miłosierny» to połączenie dwóch określeń, które spotykamy często w Sta-
rym Testamencie jako opis natury Boga. Jego miłosierdzie znajduje konkretne potwier-
dzenie w wielorakich wydarzeniach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga dominuje 
nad karą i zniszczeniem. Psalmy w sposób szczególny ukazują tę wielkość Bożego dzia-
łania: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie 
twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103 [102], 3-4).  
W sposób jeszcze bardziej wyraźny inny Psalm przytacza konkretne znaki miłosierdzia: 
«Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, 
Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, lecz na 
bezdroża kieruje występnych» (Ps 146 [145], 7-9). I na koniec jeszcze inne wyrażenia 
Psalmisty: «On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. (...) Pan dźwiga po-
kornych, a poniża występnych aż do ziemi» (Ps 147 [146-147], 3. 6). Miłosierdzie Boga 
nie jest więc jakąś abstrakcyjną ideą, ale konkretnym faktem, przez który On objawia 
swoją miłość podobną do miłości ojca i matki, których aż do trzewi porusza los wła-
snego dziecka. W tym przypadku naprawdę można mówić o miłości głęboko zakorze-
nionej. Pochodzi ona z wnętrza jako uczucie głębokie, naturalne, złożone z czułości  
i współczucia, pobłażliwości i przebaczenia.
7. «Bo Jego [łaska] na wieki» (Ps 136 [135]) (7). Jest to refren powtarzany po każdym 
wersecie Psalmu, który opowiada historię objawienia się Boga. W mocy miłosierdzia 
całe dzieje Starego Testamentu pełne są głębokiego znaczenia zbawczego. Miłosierdzie 
sprawia, że historia Boga i Izraela staje się historią zbawienia. Wydaje się, że przez to 
ciągłe powtarzanie: «Bo Jego miłosierdzie na wieki», Psalm usiłuje przełamać krąg prze-
strzeni i czasu, aby wszystko włączyć w wieczną tajemnicę miłości. Tak, jakby chciało się 
powiedzieć, że nie tylko w historii, ale i na wieczność człowiek będzie zawsze pod okiem 
miłosiernego Ojca. To nie przypadek, że lud Izraela włączył ten Psalm, «Wielki Hallel», 
jak bywa również nazywany, do liturgii najważniejszych świąt.
Przed swoją męką Jezus modlił się tym właśnie Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza  
o tym ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26, 30) Jezus 
wraz z uczniami wyszli w stronę Góry Oliwnej. Podczas gdy Jezus ustanawiał Euchary-
stię, jako wieczną pamiątkę o Nim i o Jego paschalnej ofierze, symbolicznie umieścił ten 
najwyższy akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosier-
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dzia Jezus przeszedł przez swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, 
która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że sam Jezus modlił się tym Psalmem, spra-
wia, że dla nas, chrześcijan, jest on jeszcze ważniejszy i powinien stać się refrenem naszej 
codziennej modlitwy uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki». 
8. Wpatrując się w Jezusa i w Jego miłosierne oblicze możemy doświadczyć miłości 
Trójcy Przenajświętszej. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie w pełni 
tajemnicy Bożej miłości. «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8. 16), ogłasza — po raz pierwszy i je-
dyny w całym Piśmie Świętym — Jan Ewangelista. Ta miłość stała się możliwa, widoczna  
i namacalna w całym życiu Jezusa. Jego osoba jest samą miłością, miłością dawaną dar-
mo. Relacje Jezusa z osobami, które Go otaczają, cechuje coś jedynego w swoim rodzaju 
i niepowtarzalnego. Znaki, które czyni, przede wszystkim w stosunku do grzeszników, 
ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących, wyrażają miłosierdzie. Wszystko w Nim 
mówi o miłosierdziu. Nic w Nim nie jest wyzute ze współczucia.
Jezus, widząc, że ludzie, którzy szli za Nim, są zmęczeni i strudzeni, zdezorientowani  
i bez przewodnika, odczuł w głębi serca silne współczucie dla nich (por. Mt 9, 36). Mocą 
tej właśnie współczującej miłości uzdrawiał chorych, których Mu przynoszono (por.  
Mt 14, 14), oraz kilkoma chlebami i rybami nasycił wielkie rzesze (por. Mt 15, 37). Tym, 
co pobudzało Jezusa we wszystkich okolicznościach, nie było nic innego jak miłosier-
dzie, które pozwalało Mu czytać w sercach swoich rozmówców i odpowiadać na ich 
najprawdziwszą potrzebę. Kiedy spotkał wdowę z Nain, która odprowadzała syna do 
grobu, odczuł wielkie współczucie dla przejmującego bólu płaczącej matki i przywrócił 
jej syna, wskrzeszając go z martwych (por. Łk 7, 15). Po uwolnieniu opętanego w kraju 
Gerazeńczyków powierza mu tę misję: «Opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak 
ulitował się nad tobą» (Mk 5, 19). Również powołanie Mateusza wpisuje się w ten ho-
ryzont miłosierdzia. Gdy Jezus przechodził obok komory celnej, Jego oczy spotkały się  
z oczami Mateusza. Było to spojrzenie pełne miłosierdzia, które przebaczyło grzechy 
tego człowieka oraz, zwyciężając opory innych uczniów, wybrało jego, grzesznika i cel-
nika, aby stał się jednym z Dwunastu. Św. Beda Czcigodny, komentując tę scenę z Ewan-
gelii, napisał, że Jezus spojrzał na Mateusza z «miłosierną miłością i wybrał go»: mise-
rando atque eligendo (8). Te słowa zawsze robiły na mnie wrażenie, dlatego wybrałem je 
na moje zawołanie biskupie. 


