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Papieskie Orędzie 
  

„Błogosławieństwa Jezusa – stwierdza Franciszek – niosą 

rewolucyjną nowość, wzór szczęścia będącego 

przeciwieństwem tego, co jest zwykle przekazywane przez 

media, przez dominującą myśl. Dla mentalności światowej 

zgorszeniem jest to, że Bóg przyszedł, aby być jednym z 

nas, że umarł na krzyżu! W logice tego świata ci, których 

Jezus nazywa błogosławionymi, są uważani za 

«przegranych», za słabych. Gloryfikuje się natomiast 

sukces za wszelką cenę, dobrobyt, arogancję władzy, 

autoafirmację kosztem innych”. Ojciec Święty zwraca 

uwagę, że w Błogosławieństwach Jezus proponuje drogę do 

prawdziwej radości. Pozwala ona zdemaskować i odrzucić 

„tanie” oferty, dające może chwile upojenia, fałszywego 

poczucia zaspokojenia, ale które w końcu zniewalają, 

wcale nie zadowalając. „Ludzie młodzi, którzy wybierają 

Chrystusa, są silni, karmią się Jego Słowem i nie «opychają 

się» innymi rzeczami – zauważa Papież. – Miejcie odwagę 

iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia!” 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/youth/

documents/papa-francesco_20140121_messaggio-

giovani_2014_pl.html 

Biblijne postaci: Barabasz 
 

      Dzień skazania Jezusa na śmierć, który wszyscy 

chrześcijanie wspominają z największym smutkiem – dla 

pewnej postaci miał zupełnie inny wymiar. Barabasz, 

zbrodniarz i przestępca, za swoje czyny skazany na śmierć, w 

dniu kiedy Chrystus w straszliwych mękach konał, odzyskał 

wolność. Nie dlatego że był niewinny. Nie dlatego, że obiecał 

poprawę i wzruszył tym wszystkich. Podburzeni przez 

arcykapłanów Żydzi zdecydowali, że chcą aby Piłat wypuścił 

na wolność groźnego dla otoczenia Barabasza, a nie 

czyniącego cuda i niosącego pomoc uciśnionym Jezusa. 

 

Co mógł czuć wtedy Barabasz? Wiedział dobrze, że jest 

winny. Wiedział, że wyrok już zapadł. Miał przed sobą kilka 

godzin życia. I nagle, wskutek bardzo szczęśliwych dla niego 

okoliczności, zdarzyło się coś, co zdarzyć się nie miało prawa. 

To się nazywa mieć farta! A zatem na pewno Barabasz się 

cieszył. Dostał nowe życie. Ale taki moment musi skłonić do 

refleksji. Każdy, nawet największy zbrodniarz, zastanowiłby 

się chociaż przez chwilę w tej sytuacji. Jak pirat drogowy, 

który usłyszał, że w wypadku samochodowym zginął jego 

kolega który zawsze ostrożnie jeździł, jak ktoś kto usłyszał o 

śmierci przyjaciela na zawał a sam choruje na serce. Jak 

górnik, który żyje bo zamienił się dyżurami z kolegą i dzięki 

temu nie było go w pracy kiedy w kopalni nastąpił wybuch, 

który zebrał śmiertelne żniwo. Nagła śmierć zawsze wstrząsa, 

a szczególnie ta niezasłużona. 

       Różnie do takiej sytuacji można podchodzić. Można 

zacząć się obwiniać. „Dlaczego on a nie ja? To ja powinienem 

zginąć. Jestem współodpowiedzialny za tą śmierć.” Można 

przyjąć postawę buńczuczną „Śmierć frajerom. Ja żyję a on 

nie. Mam szczęście, a szczęście sprzyja lepszym. Mogę sobie 

używać życia do woli bo śmierci tak łatwo ze mną nie pójdzie. 

Ale można też zadać sobie pytanie „W jaki sposób 

wykorzystać drugą szansę, która została mi dana prosto od 

Boga?” 

       Bóg lubi zaskakiwać. Każdemu z nas w najbardziej 

beznadziejnym położeniu może ofiarować kolejną szansę. A 

naszym zadaniem jest tej szansy nie zmarnować. 

 
Jacek Stojanowski 

PALMY 
 

Palma wielkanocna lub gałązka wierzbowa to tradycyjny 

symbol Niedzieli Palmowej. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do 

Jerozolimy, obchodzona jest przez chrześcijan Niedziela 

Palmowa, z którą w Kościele katolickim wiąże się zwyczaj 

święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. 

Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek 

wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem 

zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Gałązki 

ścinano w Środę Popielcową i przetrzymywano w naczyniu 

z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. Do 

ozdoby palmy używano również bukszpan, borówkę, 

widłak. 

 

Spokojnie Wypij Kawę  
 

Spokojnie wypij kawę. 

Jest Bóg. Blisko. 

Bliżej niż brzeg filiżanki. 

Rozlewa się Jego miłość i obecność 

w każdym promieniu słońca i w kroplach deszczu. 

Nie natężaj wzroku i słuchu. 

Nie próbuj nawet zrozumieć. 

Nie wnioskuj i nie interpretuj. 

Nie uruchamiaj łakomej wyobraźni. 

Pozwól, aby Jego obecność wlała się w twoją duszę. 

Pozwól się nasączyć. 

Nie zdobywaj Go, ale przyjmij. 

Teraz. 
Autor Nieznany 

 

RÓŻNE CYTATY ŚWIĘTYCH 
 

"To drzewo, na którym zostały ukrzyżowane członki, stało 

się równocześnie katedrą, z której Chrystus naucza".  
św. Augustyn 

 

"Cierpienie samo w sobie nie ma znaczenia, ale cierpienie 

dzielone z Chrystusem, ma ogromne znaczenie. Cierpienie 

ofiarowane jako zadośćuczynienie, ma ogromne znaczenie. 

Cierpienie akceptowane jako dar Boży, ma ogromne 

znaczenie... To jest naprawdę najpiękniejszy sposób 

wzrastania w świętości, by być jak Jezus".  
 

bł. Matka Teresa z Kalkuty  

 

 


