
TAJEMNICE CHWALEBNE 

 

 

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do 

wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie 

pierwej, zanim świat powstał. 
J 17, 4-5 

Chwałą Pana 

jest człowiek żyjący w pełni. 

św. Ireneusz 

Zmartwychwstanie 

 

 

Jakże łatwo w codzienności zabić Boga. Stracić wiarę. Zagłodzić szczęście. 

Zdradzić marzenia. Zgubić to, co w życiu najcenniejsze – Miłość.  

Mam wrażenie, że to wszystko już się wydarzyło. Co zostało? Trup, który udaje 

żywego. Przed kim? Przed sobą. Przed ludźmi. Przed Bogiem. Po co? Dla wizerunku. 

Dla zachowania twarzy. Nawet kosztem prawdy. Bezsensowne trwanie w pustce. Jakie 

to głupie i płytkie. Utknąłem. Dociera do mnie, że śmierć Boga jest możliwa tylko 

w sercu człowieka. I co z tego? Co mam zamiar zrobić z tym oszustwem? Jak wrócić 

do uczciwości?  

Pod osłoną nocy podchodzę pod Twój grób. Kamień jest odsunięty. Czarne wejście 

zaprasza jak otwarte drzwi. Waham się. Przecież nie mam nic do stracenia. Samemu 

sobie dodaję odwagi. Wchodzę. Ogarnia mnie ciemność. Cisza jest nie do zniesienia. 

Znęca się nad moim sumieniem. Muszę to wytrzymać. To dobry ból. Gdy oczy 

przyzwyczajają się do ciemności, dostrzegam leżące płótna.  



Podchodzę na palcach. Klękam. Wyciągam drżącą rękę. Boję się, że nie żyjesz. 

Chcę poczuć chłód Twego ciała. Udowodnić samemu sobie śmierć Boga. Płótno 

zapada się pod ciężarem mojej dłoni. Wśród umarłych nie ma Ciebie.  

Nie przekonują mnie złożone na jednym miejscu szaty.  

Ani cudze świadectwa: widziałem Pana!  

Nawet wyznanie Tomasza: Pan mój i Bóg mój nie wskrzesza we mnie wiary.  

Nie potrafię także uchwycić się cudzej. Uparcie szukam dalej. Codzienność 

odsłania mi Ciebie. Uczy, że Miłość bez ofiary nie istnieje.  

Wiara bez uczynków jest martwa.  

Szczęście bez cierpienia jest kłamstwem. A nadzieję potrafi zabić nawet życie.  

Coraz mocniej dociera do mnie, że tylko Miłość potrafi odnaleźć drogę ze śmierci 

do życia. Życie pokazuje mi, jak bardzo się starasz. Jak walczysz. Jak umierasz.  

Robisz wszystko, by zmartwychwstać we mnie.  

 

 

 

 

 

 



Wniebowstąpienie 

 

 

 

Czasami mam wrażenie, że spakowałeś manatki i poszedłeś do Ojca.  

W takich chwilach wydaje mi się, że wszystko, co zostało po Tobie, to serdeczne 

wspomnienie. Piękne słowa. Bajka o miłości. Wymyślam Ci, że nie wracasz. Próbuję 

wpędzać Cię w poczucie winy: Taki Miłosierny, a... itd. Nie widzę Cię. I coraz 

częściej nie czuję Twojej obecności. To taka gra? Taka droga? Lubisz ciuciubabkę?  

Nie rozumiem milczenia. Tęsknię za ciepłem Twoich dłoni. Za Twoją uśmiechniętą 

twarzą. Za pałaniem serca.  

Tęsknota unosi mnie ku górze. Wyżej i wyżej. Odrywa od bycia tu i teraz. Od zadań 

i obowiązków. Od miejsca, w którym mnie postawiłeś. Błądzę po pustym niebie. Tu 

jest tylko bezkresna mgła. W tej pustce uświadamiam sobie, że szukam siebie. Unoszę 

się ku sobie. Do nieba bez Ciebie.  

Postaw mnie z powrotem na ziemi, pomiędzy: Idę do Ojca, aby przygotować 

wam miejsce, a przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie.  

Pomiędzy pożegnaniem a oczekiwaniem. Pomiędzy rozstaniem a powrotem. Daj 

dobrze przeżyć ten czas.  

 



Zesłanie 

 

 

 

Coraz częściej słyszę, że bierzmowanie jest sakramentem rozstania się z Kościołem.  

W gruncie rzeczy, to smutne stwierdzenie. Mówi o odchodzeniu młodych 

z Kościoła. Czy można rozstać się z tym, czego się nie poznało? Odejść od Kogoś, 

Kogo się nie pokochało? Zapomnieć? Porzucić? Co jest? Dlaczego odchodzą? Bo nie 

widzą w Kościele miejsca dla siebie? Czy wartości, których uczy Kościół, stały się dla 

nich nieważne? Bezużyteczne? Zbędne? Nierentowne.  

Winę mogę zgonić na czasy. Na media. Na gadżety. Na rodziców. Na Boga. Mogę 

słowami mielić ten problem. Bić pianę. Użalać się nad tym, że świat poganieje. 

Komentatorów stanu wiary nie brakuje.  

Dokąd mnie zaprowadzi ta droga? Zapewne do punktu wyjścia. Kultura 

chrześcijańska przeżyła się. Idzie nowe. Czyja to diagnoza?  

Dla mnie odchodzenie od Kościoła to wciąż jest mój problem. Problem mojej 

wiary. Mojej gorliwości. Mojej miłości. Wiele pytań stawia mojemu sumieniu 

odwracający się od Kościoła człowiek.  

Ludzkie myślenie namawia mnie do działania. Podpowiada. No rób coś. Pajacuj. 

Przyciągaj. Organizuj festiwale, pikniki i festyny. Zapraszaj ciekawych ludzi. Może 

sport i rekreacja? Zainwestuj w stronę internetową. Nakręć ciekawy filmik reklamowy. 

Zdobywaj polubienia. Może przyjdą?  

Ewangeliczna roztropność powstrzymuje mnie i ostrzega przed reklamowaniem 

wiary. Przed chwytaniem ludzi na lep. Karmieniem ich sztucznym miodem pięknych 

słów. Przed oszustwem, że wiara ułatwia życie. Nie ułatwia. Ona nie jest po to.  

Czy mniej mnie boli, bo wierzę? Nie! Wiara nadaje sens cierpieniu, wszystkiemu. 

Boję się prawdy. Ale jeszcze bardziej boję się jej ukrywania. To zawsze źle się 

kończy.  

Czyli jak żyć? Jak zatrzymać odchodzących? Co robić, by skutecznie głosić słowo 

Boże? To wciąż są tylko moje, ludzkie, źle postawione pytania.  



Kiedy piszę te słowa, gaśnie życie sędziwego kapłana. Przez sześćdziesiąt lat służył 

w konfesjonale. Sprawował Msze św. Chrzcił. Namaszczał chorych. W zatłoczonych 

salkach uczył katechizmu. Wiódł zwyczajne, proste życie. Świat raczej nie zapamięta 

jego imienia i nazwiska. Choć przez sześćdziesiąt lat walczył na śmierć i życie. Nie 

oddał stanowiska. W ostatnich latach proste dojście do konfesjonału było dla niego nie 

lada wyczynem. Nie poddał się.  

Czy to wszystko poszło na marne? Oczywiście, że nie. Jego pusty konfesjonał woła 

do mnie: 

„Rób swoje. I to najlepiej, jak potrafisz. Nie skupiaj się na złu świata. Jeśli się w nie 

zapatrzysz, przestraszy cię i przepędzi z pola walki. Złożysz broń i uciekniesz. Na 

peryferiach Kościoła wybudujesz sobie domek z kart. Wytłumaczysz sobie, że 

postąpiłeś tak, dlatego że świat okazał się niewdzięczny. Podeptał twoje poświęcenie. 

Co ci wówczas zostanie? Tylko jedno. Ukryć się w getcie własnych potrzeb 

i lamentować, jaka zła jest ta dzisiejsza młodzież”. 

 



Wniebowzięcie 

 

 

 

Czasami czuję, że żyję.  

Kiedy? Gdy wracam do domu styrany i brudny. Moje niezdarne dłonie niosą 

najbliższym chleb i bezpieczeństwo. Myjąc się, brudzę całą łazienkę. Czuję, jak 

umiera we mnie śmierć. Uśmiech żony przepędza zmęczenie. Potem jest kolacja. 

Razem. Syn patrzy na moje niedomyte ręce i chowa swoje czyściutkie paluszki pod 

stół. Dowiaduję się, że córka ma chłopaka. Przecież tak niedawno zmieniałem jej 

pieluchy. Mam wrażenie, że nasze życie unosi się.  

Córka podpowiada mi, że mama zmieniła fryzurę. „O! nowa fryzura. Piękna” – 

odpowiadam. Żona z gracją poprawia włosy. Uświadamiam sobie, że nie widzę tego, 

co zewnętrzne. Żyję obecnością. Najważniejsze, że żona jest. Mamy dom i dzieci. 

Niczego więcej mi nie trzeba. Uczę się dostrzegać to, co rzucające się w oczy. Dla 

niej. Unosimy się coraz wyżej. Nasze sprawy. Kredyty. Lęki. Przemijamy razem.  

 

Czasami próbuję coś zatrzymać. Mieć raz na zawsze. Wszystko wymyka mi się 

z rąk. Widać nie chcesz nas tu na zawsze. Uczymy się żyć teraz. Tobą. Sobą. Nami. 

Usypiam nad kolacją. Dyskretnie idę do sypialni. Kładę się w ubraniu. Umiera kolejny 

dzień. Nie kłócę się z naturą. Umiera to umiera. Widać tak ma być.  

We śnie unoszę się do nieba. Ciągnę za sobą cały majdan. Mój świat. Moją rodzinę.  



Królowanie 

 

 

 

Nie dokończę. Nie zamknę. Nie wydobędę morału. Pójdę dalej, po kamienistej 

drodze życia.  

Dziękuję, że jestem. Będę starał się być. Także sobą.  

Przypominaj mi nieustannie, że nawet jedno uderzenie serca nie zależy ode mnie. 

Ani dzień. Ani noc. Wdech i wydech są łaską.  

Wszystko jest łaską. To takie banalne i oczywiste.  

A wciąż o tym zapominam.  

 

 


