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SŁOWO WSTĘPNE

Czas Wielkiego Postu, nazywany także okresem czterdziestodniowe-
go przygotowania do Świąt Wielkanocnych, posiada w liturgii Kościoła 
wielowymiarowy charakter. Jednym z jego rysów jest refl eksja pasyjna, 
rozważanie męki i śmierci Pana Jezusa podjętej za zbawienie świata. 

W Kościele polskim ukształtowały się dwa główne nabożeństwa 
pasyjne: Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale. O ile nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej jest znane w całym Kościele powszechnym i ma już wie-
lowiekową  tradycję, o tyle nabożeństwo Gorzkich Żali jest znacznie 
młodsze i znane  jedynie w Polsce. Wprowadzili je księża misjonarze 
w kościele Świętego Krzyża w Warszawie na początku XVIII w. Droga 
Krzyżowa jest odprawiana zwykle w piątki Wielkiego Postu, niekiedy 
także podczas rekolekcji i misji poza tym okresem, zaś Gorzkie Żale 
śpiewa się w naszych świątyniach jedynie w niedziele  Wielkiego Postu, 
a w niektórych parafi ach dodatkowo w Wielki Piątek, po liturgii Męki 
i Śmierci Pana Jezusa, przy Bożym Grobie.

W nabożeństwie Drogi Krzyżowej rozważania pasyjne prowadzone 
są przy czternastu stacjach, a wielu uczestników wędruje za niesionym 
krzyżem. Nabożeństwo to – co jest zauważalne – cieszy się dużym 
udziałem wiernych. Przy poszczególnych stacjach wierni odnajdują 
swoje życiowe krzyże. Nieco inaczej wygląda sprawa z nabożeństwem 
Gorzkich Żali. Jest ono odprawiane  przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie.  Składa się z tzw. Pobudki i trzech części. Każdą część  
rozpoczyna słowna zapowiedź, jaki etap Męki Pańskiej będzie rozważany 
w podejmowanym śpiewie, i zawiera ona trzy elementy: Hymn, Lament 
duszy nad cierpiącym Jezusem oraz  Rozmowę duszy z Matką Bolesną. 
Po rzewnym śpiewie następuje rozważanie – kazanie pasyjne. 

Duszpasterze zauważają, że w ostatnim czasie nabożeństwo Gorzkich 
Żali przeżywa w Polsce nieznaczny kryzys. Uczestniczą w nim prze-
ważnie ludzie starsi. Wydaje się, iż istnieje wielka potrzeba w naszym 
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duszpasterstwie, aby ożywić to nabożeństwo, aby przyciągać na nie 
nie tylko starszych, ale także młodzież, młode małżeństwa i rodziny. 
Z pewnością środków służących ożywieniu tego nabożeństwa jest 
wiele. Jednym z nich  mogą być dobrze przygotowane kazania pasyjne.  
Mają one specyfi czny charakter i są głoszone w połączeniu z adoracją 
Najświętszego Sakramentu.   

Niniejsza książka zawiera rozważania pasyjne z dwóch serii Gorzkich 
Żali. Pierwszą wygłosiłem w niedziele Wielkiego Postu 2011 r. w ka-
tedrze świdnickiej, drugą zaś – w okresie Wielkiego Postu – w Sanktu-
arium Drzewa Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu.  W kazaniach 
pasyjnych pierwszej serii – w oparciu o zapis Ewangelii – starałem się 
przedstawić w zarysie cały przebieg męki Pana Jezusa, poczynając od 
pożegnania z uczniami w Wieczerniku, a kończąc na złożeniu ciała Pana 
Jezusa do grobu. W drugiej serii kazań pasyjnych podjąłem refl eksję nad 
słowami Pana Jezusa wypowiedzianymi z krzyża. 

W swoich rozważaniach wiele korzystałem nie tylko z Pisma 
Świętego, ale dużą pomocą była mi książka kard. Josepha Ratzingera, 
Benedykta XVI: Jezus z Nazaretu (Część II. Od wjazdu do Jerozolimy 
do Zmartwychwstania, Kielce 2011).  Wykorzystałem także rozważania 
pasyjne niektórych teologów, zwłaszcza pracę ks. Stanisława Haręzgi 
pt: Słowa Jezusa z Krzyża. Medytacje biblijne – przy drugiej serii kazań.  

Serdecznie dziękuję księżom proboszczom: ks. prałatowi Janowi 
Bagińskiemu, byłemu proboszczowi katedry świdnickiej i ks. prałatowi 
Andrzejowi Raszpli, kustoszowi Sanktuarium Drzewa Relikwii Krzyża 
Świętego w Wałbrzychu, za zaproszenie mnie do wygłoszenia rozważań 
pasyjnych. Wyrażam nadzieję, że te refl eksje będą nie tylko inspiracją dla 
duszpasterzy, ale staną się także pożyteczną lekturą dla naszych wiernych.  

Dodatkowe podziękowania składam księdzu prałatowi Andrzejowi 
Raszpli  za pomoc w opublikowaniu tych rozważań, życząc Mu, aby 
Sanktuarium Relikwii  Drzewa Krzyża Świętego, którego jest kusto-
szem,  promieniowało nie tylko na cały Wałbrzych, ale na całą diecezję 
świdnicką i Kościół na Dolnym Śląsku.  

Hucisko, dnia 27 lipca  2012 r.
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SENS ROZWAŻANIA MĘKI CHRYSTUSA

Pierwsze kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
13 marca 2011 r.  

Wstęp
W minionym tygodniu, w Środę Popielcową, rozpoczęliśmy okres 

Wielkiego Postu, czas przygotowania do świąt wielkanocnych, czyli 
Paschy Chrystusa, obejmującej Jego zbawcze dzieło, dokonane w męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu. Liturgia Wielkiego Postu wzywa nas do 
podjęcia w tym okresie czterech ważnych zadań: nieulegania pokusom 
szatana; pełnienia uczynków pokutnych: jałmużny, modlitwy i postu; 
podjęcia nawrócenia w kontekście ponownego odkrycia łaski naszego 
chrztu oraz rozważania męki Chrystusa, głównie podczas nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej i nabożeństwa Gorzkich Żali. 

Przeżywamy w naszej katedrze pierwsze w tegorocznym Wielkim 
Poście nabożeństwo Gorzkich Żali. W medytacji śpiewnej i w rozwa-
żaniu pasyjnym pochylamy się nad cierpieniem Chrystusa. Czynimy 
to w Jego obecności. Jezus spogląda na nas z ołtarza, z białej Hostii. 
Co chce nam powiedzieć na tym nabożeństwie, jakie ma wobec nas 
pragnienia? Z pewnością nie pragnie od nas współczucia, mimo że 
śpiewaliśmy przed chwilą: „Gorzkie Żale, przybywajcie, serca nasze 
przenikajcie. Rozpłyńcie się me źrenice, toczcie smutnych łez krynice”. 
[…] Żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy słodki Jezus na śmierć 
się gotuje”.

Jeśli więc nie oczekuje współczucia, to czego? Co może być Mu miłe, 
a dla nas okazać się ważniejsze i duchowo korzystniejsze? Te pytania 
stawiamy sobie na początku naszych pasyjnych rozważań. Spróbujemy 
na nie odpowiedzieć w pierwszym rozważaniu pasyjnym. Odpowiedzi 
poszukamy w opisie męki Pańskiej, w nauce Kościoła, a zwłaszcza we 
wskazaniach zostawionych nam przez Sługę Bożego Jana Pawła II. Niech 
ożyje w nas jego sylwetka i nauka, w perspektywie jego beatyfi kacji. 
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Odkrycie miłości Chrystusa do nas
Pierwszym celem naszej refl eksji pasyjnej jest z pewnością od-

krycie niezwykłej miłości Chrystusa do świata, do każdej i każdego 
z nas, których Jezus miał w sercu, gdy cierpiał, gdy niósł krzyż, gdy 
umierał na Golgocie, gdy potwierdzał słowa zapisane przez umiłowa-
nego ucznia: „Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł 
z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca 
ich umiłował” (J 13, 1), „Do końca”, to znaczy aż do ostatniej chwili 
swojego życia, aż do całkowitego daru z siebie: w Wieczerniku i na 
Golgocie. 

Przed chwilą śpiewaliśmy słowa: „Oby się serce we łzy rozpływało, że 
Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich zło-
ści, dla Twej miłości”. Być może, podążając drogą cierpienia Chrystusa, 
nie możemy uwolnić się od współczucia, ale – pamiętajmy – winno ono 
być dopełnione odkryciem miłości Jezusa do nas. To za nas Jezus poddał 
się cierpieniu, z powodu naszych grzechów, by je zniszczyć, z miłości 
do nas podjął mękę. Na drodze krzyżowej i na Golgocie uwierzytelnił 
swoje słowa: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). 

Rozważamy przeto mękę Pańską, by na nowo odkryć miłość Chry-
stusa. Każdy z nas winien sobie mówić, że to za mnie Jezus cierpiał 
rany, to za mnie oddał swoje życie: „Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg 
miłuje, jako dla ciebie sobie nie folguje. […] Za moje złości grzbiet 
srodze biczują”. 

Prawdę tę wyraził jasno św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian, 
w którym napisał: „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, 
w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. […] Bóg zaś okazuje 
nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy 
byli jeszcze grzesznikami” (Rz 4, 6.8). 

Ten ostatni tekst podprowadza nas do ukazania drugiego celu naszych 
medytacji pasyjnych. Uczestnicząc w Gorzkich Żalach winniśmy umac-
niać się w przekonaniu, że cierpienie Chrystusa miało i ma charakter 
zbawczy, że Jezus „przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył” – jak 
to wyznajemy na początku każdej stacji Drogi Krzyżowej.
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Odkrycie prawdy o zbawczym charakterze cierpienia 
Chrystusa

Jezus zapowiadał uczniom swoje cierpienie, o którym oni nie 
chcieli słyszeć i od którego próbowali go odwieść. W Ewangelii 
św. Marka znajdujemy słowa Pana Jezusa: „Oto idziemy do Jerozoli-
my. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym 
w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego 
szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwych-
wstanie” (Mk 10, 33-34). Chrystus szedł na spotkanie męki i śmierci 
z całą świadomością swego zbawczego posłannictwa, świadomy jej 
zbawczej mocy. Przez swoje cierpienie i śmierć miał sprawić, żeby 
człowiek „nie zginął, ale miał życie wieczne”. Był zatem świadom, 
że na Nim wypełnią się słowa proroka Izajasza o Cierpiącym Słudze 
Jahwe: „Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego patrzeć. 
[…]. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony 
z cierpieniem. […]. On dźwigał nasze boleści. […]. On był przebity 
za nasze grzechy. Zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta 
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. […]. Pan 
zwalił na Niego winy nas wszystkich” (Iz 53, 2-6). A więc Jezus wziął 
na krzyż, na Golgotę, wszystkie nasze grzechy, grzechy wszystkich 
ludzi, by je pogrzebać w swojej śmierci.

W odkryciu prawdy o zbawczym wymiarze cierpienia Chrystusa po-
mógł nam bardzo w ostatnich latach Sługa Boży, wkrótce błogosławiony, 
Jan Paweł II. W „Liście apostolskim Salvifi ci doloris, o chrześcijańskim 
sensie ludzkiego cierpienia” napisał: „W cierpieniu Chrystusa grzechy 
zostają zgładzone właśnie dlatego, że On jeden, jako Jednorodzony Syn, 
mógł je podjąć, wziąć na siebie z tą miłością ku Ojcu, która przewyższa 
zło wszelkiego grzechu, unicestwia to zło w duchowej przestrzeni sto-
sunków między Bogiem a ludzkością i wypełnia tę przestrzeń dobrem” 
(SD, nr 17). 

Zatem możemy powiedzieć, że przez cierpienie i śmierć Chrystusa 
zostały zgładzone nasze grzechy i otwarła się brama do życia wiecznego. 
Prawdę tę wyrażamy w wielu pieśniach pasyjnych: „Zbawienie przyszło 
przez Krzyż”; „W Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie”.
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Odkrycie prawdy o naszym cierpieniu
Trzecim ważnym celem naszych medytacji pasyjnych powinno być 

ponowne odkrycie prawdy o naszym cierpieniu i jego koniecznym złą-
czeniu z cierpieniem Chrystusa. Cierpienie Pana Jezusa, które rozważa-
my na Gorzkich Żalach, rzuca światło na codzienne cierpienie, którego 
jest tak wiele w naszym życiu i tak wiele w świecie. Jest cierpienie, 
które zadają nam inni ludzie, czasem nasi najbliżsi: mąż, żona, dziecko, 
synowa, teściowa, sąsiad, kolega z pracy. Wiele cierpienia zadają nam 
nasi wrogowie. W ostatnich latach giną uczniowie Chrystusa, zwłaszcza 
w krajach muzułmańskich: w Azji i w Afryce. Czytamy w prasie, że 
co trzy minuty ginie w świecie jeden chrześcijanin, rocznie – ok. 170 
tysięcy. Mamy do czynienia z cierpieniem, które jest skutkiem zjawisk 
naturalnych, katastrof lotniczych, kolejowych, wypadków górniczych 
czy drogowych. Ileż cierpienia spowodowała katastrofa pod Smoleń-
skiem! Ostatnio wspieramy modlitwą ofi ary wielkiego trzęsienia ziemi 
w Japonii. Istnieje cierpienie związane z atakiem chorób, zwłaszcza 
nieuleczalnych. Słyszymy, że umierają młode matki, zostawiając małe 
dzieci. Umierają tu i tam przedwcześnie kochane żony, mężowie. Cier-
pienie wiąże się też z uciążliwościami związanymi z podeszłym wiekiem. 

Obok cierpienia fi zycznego mamy do czynienia też z cierpieniem 
duchowym, gdy nas ktoś skrzywdzi, niesłusznie o coś posądzi, oskarży, 
gdy ktoś zepsuje czyjeś dobre imię. Anatol France powiedział: „Historię 
wszystkich ludzi można by streścić w trzech słowach: narodzenie – cier-
pienie – śmierć”, a nasz poeta zauważył: „Widać, że nie dla szczęścia 
człowiek się nam rodzi, skoro z płaczem i z bólem na ten świat przy-
chodzi”.

Siostry i bracia, ludzie w dziejach próbowali usuwać cierpienie z tej 
ziemi, ale to się nie udało, bo jest to niemożliwe. Nie pomogła nawet 
dzisiejsza nauka i technika. Nie pomaga do końca medycyna. Ludzie 
cierpieli dawniej i cierpią dziś, cierpią w krajach biednych i bogatych, 
prości i uczeni, religijni i ateiści. Tylko w bajkach ludzie żyją „długo 
i szczęśliwie” – „wśród róż, nie znając burz”. W rzeczywistości tego 
świata cierpienie należy do życia. Skoro tak jest, to trzeba jakoś je wy-
tłumaczyć. Różne fi lozofi e i religie poszukiwały odpowiedzi na pytanie 
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o sens  cierpienia. Najpełniejszą odpowiedź daje chrześcijaństwo ze 
swoją prawdą o cierpieniu i Krzyżu Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł 
II w swoim Orędziu na X Światowy Dzień Chorego tak o tym napisał: 
„Odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia «udzielił Bóg człowiekowi 
w Krzyżu Jezusa Chrystusa». Cierpienie, skutek grzechu pierworod-
nego, zyskuje tu nowy sens: staje się udziałem w zbawczym dziele 
Jezusa Chrystusa”. Wyraził to już św. Paweł, gdy pisał: „Teraz raduję 
się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki 
udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).

W wielu miejscach Pisma Świętego znajdujemy teksty mówiące 
o pozytywnym wymiarze cierpienia. W Księdze Przysłów czytamy: 
„Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On 
cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, 
którego za syna przyjmuje” (Prz 3, 11n); W Dziejach Apostolskich” 
czytamy o Apostołach: „A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli 
się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa” (Dz 5, 41). Tak potem 
podchodzili do cierpienia inni męczennicy Kościoła. Taki wydźwięk mia-
ło cierpienie w życiu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w życiu Ojca Świętego 
Jana Pawła II i wielu innych przyjaciół Chrystusa. 

Siostry i bracia, cierpienie przyjęte z poddaniem się woli Bożej ma 
często wartość oczyszczającą i duchowo nas pogłębiającą. W 1980 r. 
jeden z krakowskich miesięczników ogłosił ankietę pt. „Czego nauczy-
liśmy się od naszych dzieci?”. Do redakcji napłynęło wiele tekstów. 
Wśród nich znajdujemy wypowiedź pewnej kobiety, małżonki. W jej 
małżeństwie długo oczekiwano dziecka. Małżonkowie modlili się wie-
le lat i zostali wysłuchani. Przyszło na świat upragnione, wymodlone 
dziecko, ale przyszło jako dziecko kalekie. Matka z ojcem przyjęli ten 
krzyż. Małżonka umieściła na końcu swej wypowiedzi takie wyznanie: 
„Kiedyś, krótko przed śmiercią, mąż mój trzymając moją rękę w swojej 
powiedział: «Inaczej wyobrażaliśmy sobie nasze życie, najdroższa, ale 
przecież przez Wiktora stało się ono o wiele wartościowsze i bogatsze. 
Było nam ciężko, ale przecież byliśmy tacy szczęśliwi [...], tak wiele 
nauczyliśmy się od naszego upośledzonego dziecka». [...] to będzie małe, 
być może jedyne dobro, które w umarłych rękach zaniosę do stóp Boga”.
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Powyższy przykład poucza nas, że ludzie cierpiący uczą nas być do-
brymi, wyzwalają w nas miłość. Mówił o tym Ojciec Święty Jan Paweł 
II 11 września 1983 r. w Wiedniu. Powiedział tak: „W każdym przypadku 
choroba i cierpienie są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych – choć 
to zabrzmi może paradoksalnie – byłby światem uboższym o przeżycie 
ludzkiego współczucia, uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, 
niekiedy wręcz heroicznej miłości”.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, końcowe słowa naszego pierwszego rozwa-

żania pasyjnego skierujmy do Chrystusa, który za nas wycierpiał rany 
i oddał swoje życie, gdyż „do końca nas umiłował”. Panie Jezu, który 
jesteś wśród nas i spoglądasz w nasze serca z tej białej Hostii. Dzięku-
jemy Ci, że zgodziłeś się za nas umrzeć. Dziękujemy za Twoją miłość, 
ujawnioną w Twojej męce i śmierci krzyżowej, dziękujemy za każdy 
dar odpuszczenia grzechów, za otwarcie nam nieba. Przynosimy ci dziś 
wszelkie nasze cierpienie, które nas w życiu spotkało, także to, które trwa 
i które może jeszcze nadejdzie. Przynosimy nasze krzyże. Chcemy je 
traktować jako wolę Bożą. Wierzymy wbrew wszystkiemu, że cierpienie 
może stać się dla nas wielką łaską. Wierzymy, że Bóg nie dopuści nigdy 
na nas takiego krzyża, którego nie potrafi libyśmy udźwignąć. Pomni 
jednak na naszą słabość potrzebujemy Twego wsparcia, pamiętając 
o słowach Apostoła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 
4, 13). Dlatego pokornie prosimy: pomagaj nam dźwigać nasz krzyż. 
Bądź z nami w ciemnych dolinach naszego życia. Spraw, abyśmy mogli 
z przekonaniem powtarzać słowa psalmu: „Chociażbym chodził ciemną 
doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 4). Amen.
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JEZUS W WIECZERNIKU I W OGRÓJCU

Drugie kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
20 marca 2011 r.  

Wstęp
Przeżywamy drugie w tym Wielkim Poście nabożeństwo Gorzkich 

Żali. Jesteśmy ponownie w obecności Pana Jezusa patrzącego na nas 
w milczeniu z białej Hostii. Jesteśmy tu z Jezusem jakby na nowej Górze 
Tabor. Przed Najświętszą Obecnością jesteśmy skłonni powtórzyć słowa 
św. Piotra, wypowiedziane na Górze Przemienienia: „Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy” (Mt 17, 4). Panie, przy Tobie jest nasze miejsce; Panie, 
dobrze nam z Tobą być! 

Przed tygodniem, w pierwszym w kazaniu pasyjnym, zastanawia-
liśmy się nad sensem rozważania męki Chrystusa; pytaliśmy, czego 
Pan Jezus od nas oczekuje, gdy gromadzimy na rozmyślanie Jego męki 
i śmierci. Dzisiaj, w drugim pasyjnym rozważaniu, pójdziemy w drogę 
za cierpiącym Jezusem. Droga ta rozpoczęła się w Wieczerniku i pro-
wadziła poprzez Ogrójec, pojmanie, sąd, wyrok śmierci aż na Golgotę. 
Dzisiaj udamy się do Wieczernika a potem do Ogrodu Getsemani, do 
miejsc, w których zaczęła się ostatnia doba ziemskiego życia Jezusa. 
Patrząc na eucharystycznego Chrystusa będziemy pytać, jakie mają 
odniesienia Jego zbawcze wydarzenia z drogi cierpienia do naszego 
codziennego życia. 

1. Jezus z uczniami na Ostatniej Wieczerzy
Jezus przybył wraz z uczniami do Jerozolimy na ostatnie święto  Paschy, 

inaczej zwane świętem Przaśników. Żydzi obchodzili je każdego roku na 
pamiątkę cudownego wyjścia z niewoli egipskiej. Istotną częścią tego 
święta było zabicie i spożywanie baranka oraz wychwalanie Boga za 
cudowne wybawienie narodu z niewoli. Pan Jezus wiedział, że w czasie 
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tego ostatniego w Jego ziemskim życiu święta On sam stanie się baran-
kiem paschalnym, że zawiśnie na drzewie krzyża, że sam siebie złoży 
w ofi erze swojemu Ojcu, że Jego krew zastąpi krew wielu zabijanych 
baranków. Zanim się to dokonało w piątek na krzyżu, Jezus chciał spożyć 
pożegnalną wieczerzę ze swoimi uczniami. Apostołowie sami Go zapytali: 
„Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?”(Mt 26, 
17). Akceptując tę prośbę, Jezus wysłał dwóch uczniów z poleceniem, żeby 
w określonym domu i miejscu mogli przygotować owo spotkanie. Gdy 
nastał wieczór, zajął miejsce u stołu z dwunastoma uczniami. Spotkanie 
zaczęło się dramatycznie. Gdy tylko zaczęli spożywać wieczerzę, Jezus 
powiedział: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z wam Mnie wyda” (Mt 26, 
21) i po chwili dodał bardzo bolesne słowa: „Wprawdzie Syn Człowieczy 
odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez 
którego Syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowie-
ka, gdyby się nie narodził” (Mt 26, 24). Chodziło tu o Judasza, który był 
obecny na początku wieczerzy. Jezus w tych gorzkich słowach odsłonił 
dramat i brzydotę zdrady, zdrady prawdy, miłości i przyjaźni. 

Świadomość nadchodzącej zdrady nie odwiodła Jezusa od gestów 
miłości wobec uczniów. W czasie trwającej wieczerzy Jezus wziął 
chleb, odmówił błogosławieństwo i dał go uczniom mówiąc: „Bierzcie 
i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26b). Podał Apostołom chleb pas-
chalny, a równocześnie ustanowił sakrament swego Ciała, które zostanie 
wydane na śmierć krzyżową. Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest 
moja Krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów” (Mt 26, 26-28). Chrystus podał uczniom kielich paschalnego 
wina, a równocześnie ustanowił sakrament swojej Krwi, która zostanie 
przelana w ofi erze „za wielu”, za wszystkich. W Wieczerniku także 
miało miejsce umycie nóg Apostołom, by wiedzieli, że sprawowanie 
Eucharystii winno zawsze łączyć się ze służbą bliźnim. W czasie Ostat-
niej Wieczerzy Jezus wypowiedział Modlitwę Arcykapłańską, w której 
prosił swego Ojca o jedność wśród swoich wyznawców. Ogłosił także 
nowe przykazanie miłości. Było to przekazanie duchowego testamentu 
przed swoim aresztowaniem, procesem i śmiercią. 
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To szczególne wydarzenie z Wieczernika, poprzedzające mękę 
Chrystusa, szerzej komentujemy każdego roku w Wielki Czwartek 
oraz w uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy wtedy Bogu za wielki 
dar bezkrwawej ofi ary, którą spełniamy na pamiątkę tamtej Ostatniej 
Wieczerzy i Ofi ary Krzyża. Dziękujemy Chrystusowi za pokarm Jego 
Ciała, za Jego obecność wśród nas, która trwa także w chwili naszej 
modlitwy, gdy spoglądamy i adorujemy białą Hostię, żywą obecność 
naszego Zbawiciela wśród nas. 

Wydarzenie z Wieczernika komentował wielokrotnie Sługa Boży 
Jan Paweł II. Całe jego życie było eucharystyczne. Odszedł od nas do 
wieczności w ogłoszonym przez siebie Roku Eucharystii. W jednym ze 
swoich kazań powiedział: „Kiedy Apostołowie po Ostatniej Wieczerzy 
wychodzą w stronę Góry Oliwnej, wszyscy niosą w sobie tę Wielką 
Tajemnicę, która dokonała się w Wieczerniku. […]. Są oni pierwszymi 
wśród tych, których potem nazywano Christo-foroi – niosący Chrystusa. 
Tak nazywano uczestników Eucharystii. Z uczestnictwa tego sakramentu 
wychodzili, niosąc w sobie Chrystusa, niosąc w sobie Boga wcielonego. 
Z Nim w sercu szli pomiędzy ludzi”.

Gdy patrzymy na Apostołów, po wyjściu z Jezusem z Wieczernika, 
musimy zauważyć, że uczniowie w dużej mierze zawiedli Mistrza. Ich 
przyjaźń z Jezusem pokonał strach. Z pewnością i my jesteśmy w wie-
lu przypadkach podobni do pierwszych uczniów, bo oto wychodzimy 
z naszych świątyń z Chrystusem w sercu, po przyjęciu Komunii Świętej, 
a potem nie świadczymy o miłości, uciekamy spod krzyża, schodzimy 
z drogi cierpienia naszych przyjaciół, jak zeszli tamci uczniowie po 
Ostatniej Wieczerzy. Trzeba nam patrzeć na tego jednego, który nie 
stchórzył, nie uciekł, ale doszedł do końca drogi Jezusa, stając się na-
ocznym świadkiem Jego śmierci. Przez to zaświadczył, że prawdziwa 
miłość jest możliwa, że jest możliwa wierność aż do końca.

2. Modlitwa i trwoga konania w Ogrójcu
Po zakończonej Ostatniej Wieczerzy Chrystus udał się z Apostołami 

do ogrodu Getsemani, nazywanego także Ogrodem Oliwnym. Istnieje 
on do dziś. Rosną w nim stare drzewa oliwne z pokręconymi konarami. 
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Być może niektóre z nich były świadkami modlitwy Jezusa. W centrum 
ogrodu wznosi się bazylika narodów, w której znajduje się skała, na któ-
rej – wedle tradycji – modlił się Jezus przed swoją męką. W Ewangelii 
św. Mateusza tak jest przedstawiona owa modlitwa: „Wtedy przyszedł 
Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: 
«Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam, będę się modlił». Wziąwszy 
z sobą Piotra i dwóch uczniów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 
trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; 
zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco do przodu, padł 
na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech 
Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem 
przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak 
oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie 
się, abyście nie ulegli pokosie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 
Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może Mnie ten 
kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja». Potem wrócił 
i zastał ich śpiących. Bo oczy ich były zmorzone snem. Zostawiwszy 
ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, wypowiadając te same 
słowa. Potem przyszedł do uczniów i rzekł do nich: «Śpijcie jeszcze 
i odpoczywajcie. A oto nadeszła godzina i Syn człowieczy będzie wydany 
w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca»” 
(Mt 26, 36-46). 

Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście Apostolskim Novo millennio 
ineunte tak skomentował to wydarzenie: „Stoi nam przed oczyma przej-
mująca scena konania Jezusa w Ogrójcu. Jezus, przygnębiony wizją 
oczekującej Go próby, stojąc samotnie przed obliczem Boga przyzywa 
Go, jak zawsze, imieniem wyrażającym czułość i poufałość: «Abba, 
Ojcze». Prosi Go, aby oddalił od Niego – jeśli to możliwe – kielich 
cierpienia (por. Mk 14,36). Jak się jednak wydaje, Ojciec nie chce 
wysłuchać prośby Syna. Aby na nowo ukazać człowiekowi oblicze 
Ojca, Jezus musiał nie tylko przyjąć ludzkie oblicze, ale obarczyć się 
nawet «obliczem» grzechu. «On to dla nas grzechem uczynił Tego, 
który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 
Bożą»” (2 Kor 5, 21).
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W jednej z parafi i na Dolnym Śląsku (Tarnów k. Ząbkowic) u siedem-
nastoletniej dziewczyny lekarze wykryli chorobę nowotworową – raka 
kości. Zaczęła się wielka walka o życie Patrycji. W ratowanie licealistki 
włączyło się wiele osób: rodzice, lekarze z pobliskiego szpitala, krewni, 
sąsiedzi, także miejscowy ksiądz proboszcz i ksiądz dziekan. Podjęto 
wielką modlitwę. Po kilku miesiącach Patrycja zmarła. Okazało się, że 
wola ludzi była inna od woli Pana Boga. Nikt z ludzi przez tę śmierć nie 
stracił wiary, ale – jak się okazało – po śmierci osiemnastolatki wydarzy-
ło się wiele dobra. Przede wszystkim przybliżył się do Kościoła ojciec 
dziecka. Zaangażował się z wielkim sercem w życie parafi i. Włączył 
się w remont kościoła. Dziś jest pierwszy w kolejce do pomocy innym. 
Choroba i śmierć zmieniły oblicze klasy, grono koleżanek i kolegów, 
z którymi uczyła się Patrycja. Okazało się, że mimo tak trudnego do-
świadczenia, z tego cierpienia i bólu wyrosło wiele dobra. 

A ileż dobra wynikło z cierpienia i śmierci Chrystusa? Ogrójec za-
świadcza, że Jezus wprawdzie lękał się śmierci, był bowiem prawdziwym 
człowiekiem. Jednakże przyjął wolę Ojca za swoją i przez dobrowolną 
śmierć ocalił rodzaj ludzki od śmierci wiecznej. 

3. Pojmanie Jezusa
Postąpmy w naszej drodze za cierpiącym Jezusem jeszcze krok na-

przód. W ewangelicznym opisie Męki czytamy: „Gdy On jeszcze mówił, 
oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami 
i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im znak: «Ten, 
którego pocałuję, to właśnie On, Jego pochwyćcie». Zaraz też przystąpił 
do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi», i pocałował Go. A Jezus rzekł do 
Niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?». Wtedy podeszli, rzucili się 
na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, 
wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, 
odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Włóż miecz na swoje 
miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy 
myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi 
więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc wypełnią się Pisma, 
że tak się stać musi?».
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W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i ki-
jami jak na zbójcę, żeby Mnie ująć. Codziennie zasiadałem w świątyni 
i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby 
się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go 
i uciekli” (Mt 26, 47-56). 

W tym fragmencie męki Chrystusa naszą uwagę zatrzymujemy na 
zdradzie Judasza. Judasz to nieszczęśliwy, przegrany człowiek. Odpo-
wiedział na przyjaźń zdradą. Za marne pieniądze, 30 srebrników, wydał 
Tego, który powołał go do grona najbliższych uczniów. Judasz, tak jak 
inni Apostołowie, był powołany przez Jezusa. Pewnego dnia usłyszał 
Jezusowe słowa: „Pójdź za Mną”. Musiała być taka chwila, chociaż 
w Ewangelii nie została ona odnotowana; musiała być, bowiem Mistrz 
powiedział do wszystkich Apostołów: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja 
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, 
i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). Judasz złożył na Jezusie pocałunek 
zdrady. Jezus nazwał go jeszcze przyjacielem, bo za takiego go uważał, 
mimo że ten bardziej cenił srebrniki niż przyjaźń z Nim: „Przyjacielu, 
po coś przyszedł? Zdrada Judasza była prototypem następnych zdrad, 
których ludzie dopuszczali się w historii. Najczęściej zdarzały się zdrady 
prawdy i miłości. Zawsze były to jakieś zdrady człowieka, bo za prawdą 
i miłością stoi człowiek, a ostatecznie – Bóg. Zdradzano prawdę. Za 
judaszowe srebrniki składano fałszywe świadectwa, pisano kłamliwe 
książki, zakłamywano historię, szerzono fałszywe ideologie i utopie. 
W czasach systemów totalitarnych nie było pieniędzy na budowę szkół, 
szpitali, dróg, ale znajdowały się pieniądze dla kłamców. Jakże często 
zdradzano też miłość, przyjaźń. Ta zdrada trwa. Widzimy jak i dzisiaj 
w życiu publicznym sprzedawane są funkcje, sprzedawana jest prawda, 
przyjaźń. Zdarzają się zdrady w małżeństwie, w kapłaństwie, w gronie 
kolegów, koleżanek. 

Nie idźmy nigdy drogą Judasza. 

Zakończenie
Na koniec naszej refl eksji spoglądamy znowu na Pana Jezusa. Po 

dzisiejszej medytacji mówimy: Chryste, dziękujemy za dar Eucharystii. 
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Dziękujemy za Twoją modlitwę w Ogrójcu. Dziękujemy za wezwanie 
nas do modlitwy i czuwania. W naszej modlitwie chcemy powtarzać za 
Tobą do naszego Ojca Pana: „Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty”, 
Chcemy wolę Pana Boga czynić naszą wolą. 

Panie Jezu, powtarzamy słowa uwielbienia, które przed chwilą od-
śpiewaliśmy: „Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony, 
wszystek skrwawiony! Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! Boże 
nieskończony”. Amen. 
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PROCES CHRYSTUSA 
– JEZUS PRZED SANHEDRYNEM

Trzecie kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
27 marca 2011 r.  

Wstęp
W naszej medytacji pasyjnej, prowadzonej w czasie tegorocznych 

Gorzkich Żali, rozstaliśmy się w ubiegłą niedzielę z Jezusem w Ogrodzie 
Oliwnym. Zgodnie z relacją wszystkich czterech Ewangelii nocną modli-
twę Jezusa w Getsemani zakończyło nadejście przyprowadzonego przez 
Judasza i podlegającego władzom świątynnym uzbrojonego oddziału, 
który pojmał Mistrza, a uczniów pozostawił w spokoju.

W drodze prowadzącej do wydania prawomocnego wyroku śmierci 
Ewangelie pozwalają wyodrębnić trzy etapy: zebranie Rady w domu 
Kajfasza, przesłuchanie Jezusa przez Sanhedryn oraz proces Jezusa 
przed Piłatem. Dzisiaj bądźmy przy Jezusie na przesłuchaniu przed 
Sanhedrynem, a za tydzień staniemy z Nim przed Piłatem.

Jezus przed Wysoką Radą
Ojciec Święty Benedykt XVI, w ostatnio wydanym drugim tomie 

książki Jezus z Nazaretu, pisze, że początkowo publiczne wystąpienia 
Jezusa nie budziły wśród władz świątynnych większego zainteresowa-
nia. Sytuacja zmieniła się dopiero po cudzie wskrzeszenia Łazarza i po 
wjeździe Jezusa do Jerozolimy, gdy Ten został owacyjnie powitany przez 
przybyłych na święto Paschy, a potem wyrzucił przekupniów ze świą-
tyni i wygłaszał mowy, podważające dotychczasowe obyczaje religijne, 
mowy, które zdaniem wielu Żydów, zagrażały monoteizmowi izraelskie-
mu. Rada Żydowska – Sanhedryn musiała zareagować na te wydarzenia, 
by wyrobić sobie opinię o Jezusie i podjąć odpowiednie decyzje (por. 
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J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, część II. Od wjazdu do 
Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011, s. 182). Wstępne obrady 
Sanhedrynu w tej sprawie relacjonuje tylko św. Jan Ewangelista. Pisze 
o tym następująco: „Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn 
i rzekli: «Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków. 
Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzy-
mianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród». Wówczas jeden 
z nich Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do 
nich: «Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej 
jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niżby miał zginąć cały 
naród». Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy 
kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za 
naród, i nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże 
zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili Go zabić” (J 11, 47-53).

Wypowiedź Kajfasza Jan nazwał proroctwem. Kajfasz z pewnością 
rozumiał ją politycznie, przestrzegając, by Jezusa nie zostawiać przy 
życiu, gdyż przyjdą Rzymianie i zniszczą cały naród. Jest zatem lepiej, by 
jeden człowiek umarł za lud, niż miałby zginąć cały naród. Ewangelista 
Jan, komentując tę wypowiedź nadał jej charakter uniwersalny, zbawczy, 
pisząc, że „Jezus ma umrzeć za naród i nie tylko za naród, ale także po 
to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”.

Mamy więc wyjaśnione, że Jezus umarł za wszystkie rozproszone 
dzieci Boże, a więc za wszystkich ludzi. Nie ma innego zbawiciela 
świata. Jest nim tylko Jezus z Nazaretu, jedyny i powszechny Zbawca 
ludzi, Ten, który żyje w Kościele, który jest dziś z nami, który żyje 
w naszych sercach, gdy wierzymy w Niego i gdy Go kochamy. O Nim 
to dyskutowała Wysoka Rada – Sanhedryn. 

Przypomniane przed chwilą prorocze słowa Kajfasza były w rzeczy-
wistości równoznaczne z wyrokiem śmierci na Jezusa. Musiano jednak 
przeprowadzić ofi cjalne przesłuchanie – ich zdaniem – przestępcy. Dla-
tego też w nocy z czwartku na piątek, po pojmowaniu Jezusa w Ogrodzie 
Getsemani, zaprowadzono Go do pałacu arcykapłana, gdzie Najwyższa 
Rada – Sanhedryn rozpoczęła ofi cjalny proces.
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Św. Mateusz tak napisał o tym w swojej Ewangelii: „Ci zaś, którzy 
pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza, 
gdzie zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, 
aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł 
między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani 
i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby 
Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych 
świadków. W końcu stanęło dwóch, mówiąc: «On powiedział: ‘Mogę 
zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować’». Wtedy 
powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na 
to, co oni zeznają przeciwko tobie?». Lecz Jezus milczał. A najwyższy 
kapłan rzekł do Niego: «Zaklinam cię na Boga żywego, powiedz nam: 
Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?». Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja 
nim jestem. Ale powiadam wam: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, 
siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach 
niebieskich». Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: 
«Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeli-
ście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest 
śmierci». Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni 
policzkowali Go i szydzili: «Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył!»” 
(Mt 26, 57-68). 

Drodzy bracia i siostry, oto widzimy, jak zachowuje się Jezus a jak 
ci, którzy Go przesłuchują. Po świadectwie dwóch świadków Jezus 
milczy. Tak będzie reagował na wiele następnych bluźnierczych pytań 
i czynów. Na pytanie Kajfasza jednak odpowiada. Nie wypiera się, że 
jest Mesjaszem, Synem Bożym. Gdyby się wyparł, byłby z pewnością 
zwolniony i uniknąłby śmierci. Nie zaprzeczył prawdzie, rzeczywistości. 
Wiedział, że za to otrzyma wyrok śmierci. 

A jak się zachowali sądzący, oskarżyciele? Najpierw postawili wielu 
fałszywych świadków. Obrali drogę fałszu i agresji. Kajfasz przyjął 
prawdziwe oświadczenie Jezusa za bluźnierstwo. Rozdarł szaty. Ruszyły 
pięści. Były policzkowania i szyderstwa: „Prorokuj nam Mesjaszu, kto 
cię uderzył?”. Na Jezusa spadła lawina brutalnych szyderstw ze strony 
tych, którzy poczuli się silniejsi i dali Mu odczuć swą władzę i całą swoją 
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wzgardę. Ten, przed którym jeszcze w poprzednich dniach odczuwali lęk, 
znalazł się w ich rękach. Tchórzliwy konformizm słabych dusz poczuł 
się silny w atakowaniu tego, który zdawał się odtąd być tylko bezsilny 
(por. J. Ratzinger, Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. II, jw., s. 196).

Czy nas dzisiaj nie ma na sali wśród członków Sanhedrynu? Może 
nie chcesz, żeby Jezus był w twoim życiu, żeby cię upominał, żeby cię 
nakłaniał do zgody, do przebaczenia, do pojednania, do bezinteresownej 
miłości? Może, gdy żył Jan Paweł II, wołałeś razem z nim „Hosanna” 
na cześć Jezusa, a dziś stał ci się On obojętny albo nawet – jak u niektó-
rych polityków – niepotrzebny. Nie przyłączaj się do tych, którzy dziś 
plują Mu w twarz, policzkują, szydzą z Niego, nie chcąc przestrzegać 
w życiu społecznym Jego standardów czy nawet dążąc do usunięcia Go 
z życia publicznego. On nikomu nie zawinił, nikogo nie skrzywdził. On 
za ciebie poszedł na śmierć.

Bracia i siostry, popatrzmy jeszcze na Apostoła Piotra, który był 
w pobliżu, gdy Jezusa przesłuchiwano u Kajfasza.

Zaparcie się Piotra
W Ewangelii św. Mateusza znajdujemy słowa: „Piotr zaś siedział 

zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty 
byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec 
wszystkich i rzekł: «Nie wiem, o czym mówisz». A gdy poszedł ku bra-
mie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem 
Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą: «nie znam tego 
człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: 
«Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo nawet twoja mowa cię zdradza». 
Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka». 
A natychmiast zapiał kogut. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, które 
powiedział: «Nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz» . Wyszedł 
na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 69-75). 

Pianie koguta – pisze Ojciec Święty Benedykt XVI – uważano za 
znak ustępującej już nocy; zwiastowało ono nadejście dnia. Po zapianiu 
koguta także dla Piotra kończy się noc duszy, w której był pogrążony. 
Słysząc pianie, Piotr przypomina sobie słowa Jezusa o swoim zaparciu. 
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Ewangelista Łukasz dodaje tu jeszcze informację, że w tym momencie 
przeprowadzano właśnie związanego i skazanego Jezusa, żeby Go sta-
wić przed sądem Piłata. Jezus i Piotr spotykają się. Spojrzenie Jezusa na 
wskroś przenika oczy i duszę niewiernego ucznia. Jezus idzie na śmierć 
za prawdę. Uczeń ratuje się z opresji zaparciem się prawdy. 

Czy nie jesteś podobny do Piotra? Tyle razy zapewniałeś Chrystusa, 
że Go nie zdradzisz, że dotrzymasz słowa, że wytrwasz w postanowieniu, 
że nie wrócisz do dawnych grzechów. Albo może było inaczej. Przypo-
mnij sobie, gdy cię kiedyś o coś pytano, czy zawsze mówiłeś tak, jak 
było, zwłaszcza wtedy, gdy prawda była dla ciebie niekorzystna, gdy za 
prawdę można było coś stracić, otrzymać mniejsze pieniądze, może nawet 
stracić pracę, posadę? Pamiętaj, jeżeli zapierasz się prawdy, nie mówisz 
tak, jak było, jak jest, to zapierasz się samego Jezusa. Za przyznanie 
się do prawdy, za wierność złożonym przyrzeczeniom trzeba niekiedy 
wiele zapłacić. Łatwiej byłoby wtedy skłamać, jak Piotr na dziedzińcu 
arcykapłana, by uniknąć cierpienia czy jakiejś kary, ale wtedy wpisuje 
się w twoje życie zdrada, niewierność. Jeśli coś takiego się wydarzyło 
w twoim życiu – pamiętaj – nie jesteś jeszcze przegrany. Popatrz na 
Piotra, który po zapianiu koguta „wyszedłszy na zewnątrz gorzko za-
płakał” (Łk 22, 62). Trzeba przed Bogiem gorzko zapłakać i przyjść po 
przebaczenie. Nie wolno obierać drogi Judasza, drogi rozpaczy, drogi 
utraty wiary w Boże miłosierdzie. Nie wystarczy zwrócić srebrniki i wy-
znać przed ludźmi winę, jak to uczynił Judasz, mówiąc: „Zgrzeszyłem, 
wydając krew niewinną” (Mt 27, 4a). Trzeba ze swoją winą, ze swoim 
grzechem i żalem stanąć przed Bogiem. Tak często przypominał nam 
o tym Sługa Boży Jan Paweł II. 

I na koniec – autentyczna historia z życia. W książce pt: Polska 
walcząca jest opisane takie zdarzenie. „Nadchodziło Boże Narodzenie 
1942 r. Komendant więzienia w Lidzie, Austriak i – podobno – prakty-
kujący katolik, pakował walizki, ciesząc się perspektywą świątecznego 
urlopu spędzonego z rodziną. Po przekazaniu swemu zastępcy poleceń 
i instrukcji stwierdził, że została jeszcze jedna sprawa, którą musi zała-
twić osobiście. Myślał o niej od dawna, długo nie dawała mu spokoju, 
teraz postanowił ją zakończyć. Wezwał strażnika i kazał przyprowadzić 
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jednego z osadzonych w więzieniu kapłanów, proboszcza lidzkiej parafi i 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ks. Wincentego Łabana.

Rozmawiali w cztery oczy. W efekcie tej rozmowy dziesięciu więzio-
nych duchownych otrzymało przepustki uprawniające do spędzenia świąt 
na wolności. Każdy z księży dał komendantowi kapłańskie słowo, że wró-
ci w określonym terminie. Jeszcze tego samego dnia opuścili więzienie. 
Gdy głęboko wdychając czyste, mroźne powietrze, szli zaśnieżoną ulicą 
w kierunku plebanii, komendant rozpoczynał daleką podróż do Austrii.

Okres świąteczny księża spędzili w kilku gościnnych polskich domach 
w Lidzie. W ciągu tych dni odwiedziło ich mnóstwo ludzi. Z radością 
witali oni uwolnionych, oferowali im schronienie i pomoc. Lecz dla 
księży wcale nie było oczywiste, że wolno im z tej pomocy skorzystać. 
Przeciwnie: uważając, że słowa kapłańskiego nie wolno im złamać, 
solidarnie uznali, iż w wyznaczonym terminie wrócą do więzienia.

Jak twierdzi zamieszkały obecnie w Zgierzu p. Mieczysław Pujdak, 
świadek najbardziej kompetentny, gdyż w latach 1941-1942 był za-
trudniony w charakterze zakrystiana w kościele w Lidzie na Słobódce 
i znał osobiście większość uwolnionych na święta kapłanów, decyzję 
o powrocie podjęli oni bezpośrednio po opuszczeniu więzienia.

Osadzeni w nim w końcu czerwca 1942 r., w okresie, gdy przez tę 
część archidiecezji wileńskiej przepłynęła fala masowych aresztowań, 
przede wszystkim wśród polskiej inteligencji, a więc i duchowieństwa, 
niektórzy księża zdołali się ukryć; później wstąpili jako kapelani do 
oddziałów partyzanckich AK. Wielu uwięziono, kilku zdążyli Niemcy 
stracić. Kapłani z Lidy wiedzieli, że im to grozi. Mieli szansę uniknięcia 
śmierci. Ale wiązało ich kapłańskie słowo, którego łamać nie wolno. Na-
wet, jeśli dało się je wrogowi. Gdy więc komendant po udanym urlopie 
powrócił – zameldowano mu, że duchowni zgłosili się w więzieniu przed 
upływem wyznaczonego terminu. Bardzo był zaskoczony.

W Środę Popielcową, która w 1943 r. przypadła 10 marca, gestapowcy 
wywieźli księży na miejsce straceń za koszarami 77pp i tam rozstrzela-
li”. Zginęło ich wtedy dziewięciu, na czele z ks. Wincentym  Łabanem, 
proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w  Lidzie 
na  Słobódce. Dziesiąty z kapłanów, którzy powrócili do  więzienia, 
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 salezjanin Józef Bujar z Kurhanu, na kilka dni przed egzekucją tamtych 
zmarł w celi więziennej.

Co sądzić o tym zdarzeniu? Czy księża dobrze postąpili? Oceńmy 
to sami. Jedno jest pewne, że za wierność zobowiązaniu, za wierność 
danemu słowu, zapłacili śmiercią. Z pewnością przyznał się do nich 
Pan, który ich powołał i prowadził w życiu drogą prawdy i uczciwości. 
Gdyby wówczas nie wrócili do więzienia i wybrali wolność, nikt by ich 
z pewnością dziś nie wspominał, a tak zostali w pamięci potomnych jako 
bohaterowie wierni złożonej obietnicy.

Zakończenie
Wracając do Jezusa, powtórzmy na koniec słowa: „Jezu, przez ulice 

sromotnie przed sąd Kajfasza za włosy targany. […]. Jezu, od fałszywych 
dwóch świadków z a zwodziciela niesłusznie podany. […]. Jezu, pod 
przysięga od Piotra, po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany. Jezu mój 
kochany. Zmiłuj się nad nami”. Amen.
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PROCES CHRYSTUSA 
– JEZUS PRZED PIŁATEM

Czwarte kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
3 kwietnia 2011 r.  

Wstęp
Przed tygodniem w naszym rozważaniu byliśmy z Jezusem przed 

Sanhedrynem. Przesłuchanie przed Wysoką Radą Żydowską zakończyło 
się tak, jak oczekiwał Kajfasz. Jezus został uznany za winnego popeł-
nienia bluźnierstwa – przestępstwa, za które przewidziano karę śmierci. 
Jednakże orzekanie kary śmierci było zastrzeżone dla Rzymian. Stąd też 
dalszy ciąg procesu Jezusa musiał odbyć się przed Piłatem, namiestni-
kiem rzymskim w Palestynie. 

Najobszerniejszą relację o przesłuchaniu Jezusa przez Piłata znajdu-
jemy w Ewangelii św. Jana. Dają się w niej wyróżnić dwa etapy.

Pierwszy etap przesłuchaniu Jezusa przez Piłata
W rozdziale osiemnastym Janowej Ewangelii czytamy: „Od Kajfasza 

zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami 
jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć Paschę. 
Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: «Jaką skargę wnosicie 
przeciwko temu człowiekowi?» W odpowiedzi rzekli do Niego: «Gdyby 
to nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie». Piłat więc rzekł do nich: 
«Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa». Odpowiedzieli 
mu Żydzi: «Nam nie wolno nikogo zabić». Tak miało się spełnić słowo 
Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, 
rzekł do Niego: «Czy ty jesteś Królem żydowskim?». Jezus odpowie-
dział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?». 
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Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali 
mi ciebie. Co uczyniłeś?». Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie 
jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi 
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie 
jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?». 
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest 
z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest 
prawda?». To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do 
nich: «Ja nie znajduję w nim żadnej winy” (J 18, 28-38). 

Drodzy bracia i siostry, w czasie publicznej działalności Jezus 
wiele razy mówił o królestwie Bożym. Jego tajemnicę przybliżał 
w różnych przypowieściach. Piłat wiedział, że o Jezusie mówiono 
jako o królu, dlatego w czasie przesłuchania zapytał Go wprost: „Czy 
ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus przyznał się do tego tytułu, 
wiedząc, że spotka Go za to śmierć, ale natychmiast wskazał na spe-
cyfi kę swojego królestwa i królowania oraz oznajmił, że przyniósł 
na ziemię prawdę: prawdę o Bogu, o człowieku, prawdę o zbawieniu 
i o życiu wiecznym. 

Wyjaśnienie Jezusa o Jego królestwie i o Jego misji Piłat przyjął, dla-
tego uznał Jezusa za niewinnego. Jako człowiek wykształcony w prawie 
rzymskim miał w sobie poczucie sprawiedliwości. Jednakże wyjaśnienia 
tego nie chcieli przyjąć oskarżyciele. 

Co działo się dalej? Powróćmy znowu na rozprawę sądową Jezusa 
przed Piłatem. 

Drugi etap przesłuchania Jezusa przez Piłata
W dalszej relacji św. Jana Ewangelisty czytamy: „Piłat rzekł do 

nich: «Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego 
więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?». 
Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!». A Barabasz 
był rozbójnikiem.

Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze, 
uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem 
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purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu 
żydowski». I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz 
i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście 
poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy». Jezus więc wyszedł na 
zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do 
nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: 
«Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!». Rzekł do nich Piłat: «Zabierzcie go i sami 
ukrzyżujcie!. Ja bowiem nie znajduję w nim winy». Odpowiedzieli mu 
Żydzi: «My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć, bo sam 
siebie uczynił Synem Bożym». 

Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów 
do pretorium i zapytał Jezusa: «Skąd ty jesteś?». Jezus jednak nie dał 
mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat: «Nie chcesz ze mną mówić? Czy 
nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzy-
żować?». Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, 
gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie 
wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: 
«Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara. Każdy, kto się czyni 
królem, sprzeciwia się cezarowi». 

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz 
i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 
Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł 
do Żydów: «Oto wasz król!». A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj 
go!». Piłat powiedział do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?». 
Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza cezarem nie mamy króla». Wtedy więc 
wydał go im, aby Go ukrzyżowano” (J 18, 39-19, 1-16).

Drodzy bracia i siostry, w powyższej relacji św. Jana możemy wyróż-
nić trzy główne akty. Akt pierwszy – przedstawienie przez Piłata Jezusa 
jako kandydata do paschalnej amnestii, po to, by Go ewentualnie uwolnić. 
Z Jezusem konkuruje rozbójnik Barabasz. Pierwszy w swoim działaniu 
posługiwał się tylko prawdą i miłością, drugi – siłą i przemocą. Piłat 
się przeliczył. Na placu sądu nie było zwolenników Jezusa. Wszyscy 
ze strachu pouciekali. Byli natomiast zwolennicy Barabasza. Dlatego 
decyzja tłumu była jednoznaczna: „Nie tego, ale Barabasza!”. 
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Akt drugi, to skazanie Jezusa na biczowanie. Biczowanie było 
dodatkową karą, jaka wymierzano skazanym na śmierć. Była to kara 
wyjątkowo barbarzyńska. Jezus nie był jeszcze formalnie skazany na 
śmierć, ale Piłat wymierzył Mu ją w trakcie przesłuchania, licząc, że 
może oskarżyciele ulitują się nad zbitym i poranionym skazańcem. Tu 
także namiestnik rzymski się przeliczył. Ze strony oskarżycieli nie było 
żadnej litości. 

Akt trzeci, to ukoronowanie cierniem. Oprawcy nakładają Jezusowi, 
który przyznał się do tytułu króla, karykaturalne oznaki królewskiego 
majestatu: purpurowy płaszcz, splecioną z cierni koronę i berło z trzci-
ny. Mają teraz okazję do drwin, szyderstw, pogardy, do totalnego upo-
karzania: „Witaj, Królu żydowski!”. Tak ośmieszonego i poniżonego 
odprowadzają do Piłata. Ten zaś ukazuje Go tłumowi ze słowami „Ecce 
homo – Oto człowiek”. Rzymski sędzia – być może – jest wstrząśnięty 
widokiem zbitej i wyszydzonej postaci tego tajemniczego oskarżonego. 
Liczy na współczucie tych, którzy Go zobaczą. Tłum jednak nadal nie 
ma litości, napastliwie wołając: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj!”.

Piłat na koniec zasiada na trybunale. Raz jeszcze mówi: „Oto wasz 
król!” (J 19, 14) i wydaje wyrok śmierci. Z pewnością rozegrał się w nim 
wewnętrzny dramat. Z jednej strony, dobrze wiedział, że Jezus nie był 
politycznym przestępcą oraz że Jego królowanie, do którego sobie rościł 
prawo, nie stanowiło żadnego politycznego zagrożenia. Z drugiej jednak 
strony uląkł się pogróżek rozwścieczonego tłumu i chciał mieć spokój 
w okupowanym kraju, tym bardziej, że nadchodziło święto Paschy. Uważał, 
że w tym przypadku pokój jest ważniejszy od sprawiedliwości. Wydaje się, 
że w ten sposób chciał uspokoić swoje sumienie. Być może, że dopiero 
potem przekonał się, że pokoju nie można budować na nieprawdzie. 

Bracia i siostry, wyciągnijmy wnioski z tego fragmentu męki naszego 
Pana.

Wnioski wynikające z procesu Jezusa przed Piłatem
Najpierw stwierdźmy, że przypomniany dziś i rozważany fragment 

przesłuchania Jezusa przed Piłatem ma swoją kontynuację: w historii 
i dzisiaj. Zobaczmy, w jakich sytuacjach?
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a) Królestwo Boże, które tu na ziemi urzeczywistnia się w Ko-
ściele, bywało w dziejach i dziś bywa rozumiane opacznie, właśnie 
w stylu oskarżycieli z dziedzińca pałacu Piłata. Są tacy, którzy patrzą 
na Kościół jako na społeczność czysto ludzką, jako na grupę intere-
su, a więc czysto socjologicznie i jednostronnie, czyli krzywdząco. 
Opacznie rozumie się też misję Kościoła, która jest przedłużeniem 
misji Chrystusa, aby dawać świadectwo prawdzie. Tę prawdę, gło-
szoną przez Kościół dziś, tu i ówdzie się ośmiesza, lekceważy czy 
ignoruje. W laickich przekazach medialnych, zwłaszcza w telewi-
zjach komercyjnych, w prasie liberalnej, w programach dotyczących 
Kościoła pomija się sprawy istotne, zasadnicze, a nagłaśnia sprawy 
drugorzędne. Co więcej, przez zdarzające się w niewielkim procencie 
potknięcia osób duchownych patrzy się na całą instytucję Kościoła. 
Raz po raz przestrzegają nas przed rządami, przed dyktaturą czar-
nych, przed ich wpływami na życie publiczne. Wszystko to bardzo 
przypomina proces Jezusa przed Piłatem.     

b) W czasie przesłuchania Jezusa przed rzymskim namiestnikiem 
szczególnego znaczenia nabierają słowa Jezusa, dotyczące świadczenia 
prawdzie: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha mojego głosu” 
(J 18,37). Jezus przed Piłatem przypomniał jak ważna jest prawda, 
jak ważne jest świadczenie o niej w życiu, czynienie jej, pełnienie jej 
w miłości. Jesteśmy świadkami, na jak szeroką skalę dziś prawda jest 
zakrywana, jak szerzy się kłamstwo; szerzy się przez słowo mówione 
i pisane. Dziś słowo ludzkie posiada tak wiele nośników medialnych: 
radio, telewizję, video, Internet, prasę. Toczy się w świecie wielka bitwa 
o prawdę, przede wszystkim o prawdę o człowieku i o Bogu. Historia 
ostatnich dziesiątków lat potwierdza, iż z nieprawdy, czyli z utopii, 
fałszywych ideologii, z fałszywego wizerunku człowieka i Boga rodzą 
się ogromne nieszczęścia i tragedie. Za każdym kłamstwem stoi diabeł. 
Sam Pan Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. Bez prawdy kuleją wszystkie 
inne wartości. Może być fałszywe, pozorne dobro, piękno, może być 
fałszywa i pozorna miłość oraz świętość.
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Przed Jezusem eucharystycznym musimy dziś zapytać się, jak jest 
z prawdą w moim życiu, czy jestem świadkiem prawdy, czy mówię tak, 
jak jestem o tym przekonany w moim sumieniu, czy jestem prostolinijny, 
przejrzysty; czy w prawdzie wychowuję swoje dzieci i wnuki?

c) Patrząc na scenę Jezusa i Barabasza, zauważamy, że niewinnego 
Jezusa nie miał kto wziąć w obronę. Jego zwolennicy zniknęli. Nie 
przedłużajmy listy tych, którzy dezerterują, którzy uciekają, gdzie jest 
sądzona prawda. Dzisiaj nadal krzyczą za ułaskawieniem Barabasza, 
krzyczą ci, którzy stawiają na nieuczciwość. Nadają niekiedy ordery 
wcale nie bohaterom, ale niejednokrotnie oszustom, a nawet zdrajcom. 
Nie bądźmy tchórzami, głosujmy za prawdą i miłością, a nie za kłam-
stwem i nieuczciwością.

d) Gdy patrzymy na biczowanie i cierniem ukoronowanie Jezusa, 
chciejmy zauważyć, że Jego cierpienie przedłużyło się we wszystkich 
bitych i poniewieranych, wyszydzanych i katowanych. W udręce Pana 
Jezusa odzwierciedla się nieludzki charakter władzy człowieka, która 
w taki sposób potrafi  deptać bezsilnych. Gdy człowiek odwraca się od Boga 
i we własne ręce bierze panowanie nad światem, staje się zwykle tyranem 
drugich. Tak było w łagrach sowieckich i w obozach koncentracyjnych. 
„Odkąd Jezus pozwolił się bić – napisał Ojciec Święty Benedykt XVI – 
odtąd poranieni i bici są obrazem Boga, który zechciał za nas cierpieć”.

W ostatnich latach ukazały się dwa tomy książki pt. Wspomnienia 
Sybiraków. Z jej lektury możemy się dowiedzieć o potwornych katuszach, 
jakie przechodzili nasi rodacy na Kresach Wschodnich. To wszystko 
było jakimś przedłużeniem cierpienia samego Chrystusa. On przecież 
powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

e) Piłatowy wyrok śmierci wydany na Jezusa, nie z poczucia spra-
wiedliwości, ale ze strachu i czasowej koniunktury, niech będzie dla nas 
ostrzeżeniem, abyśmy nie załatwiali spraw dla osiągnięcia tzw. „świętego 
spokoju”, ale do końca stali po stronie prawdy, sprawiedliwości i miłości.
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f) Przypominając sobie dziś proces sądu Jezusa przed Piłatem, 
chciejmy sobie uświadomić, że powinniśmy zachowywać ostrożność 
w sądzeniu, w wydawaniu pochopnych opinii. Tylko Pan Bóg zna pełną 
prawdę o człowieku, o każdym z nas. Dlatego nie bądźmy tacy pewni 
słuszności naszych sądów, ocen i opinii. 

g) W postawie Jezusa mamy przykład, jak winniśmy przyjmować 
różne wyroki, sądy i oceny o sobie. Zawsze mamy prawo upominać się 
o prawdę i o sprawiedliwość. Gdy jednak nasze prośby nie przynoszą 
rezultatu, winniśmy przyjąć upokorzenie i cierpienie w duchu Jezusa 
cierpiącego.

Zakończenie
Panie Jezu, stanąłeś kiedyś w pokorze przed sądem Piłata. Jako 

Sędzia świata stanąłeś przed sądem człowieka. Zmieniły się role. Bóg 
stał się sądzonym a człowiek – sędzią. Przebacz nam ten grzech. Prze-
praszamy Cię za tych, którzy dzisiaj Cię osądzają w Twoich sługach, 
wyznawcach, którzy dzisiaj Cię biczują i szydzą z Ciebie. W pokorze 
wołamy do Ciebie: „Jezu, od okrutnych oprawców, na sąd Piłata, jak 
zbójca szarpany, Jezu mój kochany; Jezu, u kamiennego słupa niemiło-
siernie biczmi wysmagany; Jezu, przez szyderstwo okrutne cierniowym 
wieńcem ukoronowany; Jezu, od Piłata niesłusznie na śmierć krzyżową 
za ludzi skazany. […]. Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas 
zelżony, wszystek skrwawiony! Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! 
Boże nieskończony”. Amen.
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DROGA KRZYŻOWA JEZUSA

Piąte kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
10 kwietnia 2011 r.  

Wstęp
W naszym rozważaniu męki Pańskiej, podjętej w kazaniach pasyj-

nych, przeszliśmy już z Jezusem trasę od Wieczernika poprzez Ogród 
Oliwny, pałac najwyższego Kapłana, gdzie Wysoka Rada, Sanhedryn, 
przesłuchiwała Jezusa – do sądu Jezusa przed Piłatem. Namiestnik 
rzymski nie stwierdził wprawdzie u Jezusa winy kwalifi kującej Go na 
śmierć krzyżową, ale naciskany i szantażowany przez krzyczący tłum, 
wydał ostatecznie wyrok skazujący Jezusa na ukrzyżowanie. W naszej 
medytacji pasyjnej pozostały nam jeszcze dwa odcinki: droga Jezusa 
z krzyżem na Golgotę oraz konanie i śmierć na krzyżu. Dziś pójdziemy 
z Jezusem drogą krzyżową, a za tydzień, w Niedzielę Palmową, staniemy 
pod krzyżem na Kalwarii. Medytację obecną podzielimy na trzy odcinki, 
które będą mieć następujące tytuły: uczestnicy drogi krzyżowej, ewange-
liczne stacje drogi krzyżowej oraz stacje drogi krzyżowej ukształtowane 
przez tradycję chrześcijańską.

Uczestnicy drogi krzyżowej Jezusa
Droga Jezusa z krzyżem na miejsce stracenia prowadziła od dzie-

dzińca Piłata na szczyt niewysokiej góry Golgoty, Kalwarii. Znajdowała 
się ona wówczas poza murami Jerozolimy. Trasa z dziedzińca Piłata na 
Górę wynosiła ok. jednego kilometra.

Kto towarzyszył Jezusowi w tej drodze krzyżowej? W gronie osób 
towarzyszących były trzy grupy ludzi. Najbliżej Jezusa szli żołnierze 
z rzymskiego legionu, z narzędziami kary i zbrodni, których zadaniem 
było dokonanie egzekucji przez ukrzyżowanie. Byli to wyszkoleni kaci, 
oprawcy, których pasją było zadawanie cierpień i zabijanie drugich. 
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W pobliżu nich kroczyli najbardziej wojujący i agresywni z tłumu, którzy 
przedtem krzyczeli na dziedzińcu Kajfasza i Piłata, domagając się śmierci 
Jezusa. Dla nich wieszanie i zabijanie na krzyżu było widowiskiem, które 
miało im przynieść wiele satysfakcji.

Druga grupa podążająca na Kalwarię za Skazańcem to gromada przy-
godnych, ciekawskich gapiów, kibiców, pragnących zobaczyć, jak będzie 
przebiegać egzekucja. Wśród nich – być może – byli także pielgrzymi 
przybyli do Jerozolimy na święto Paschy. Z pewnością chcieli zobaczyć 
egzekucję, by było potem o czym opowiadać.

Zbawicielowi towarzyszyła także trzecia grupa. Byli to ludzie z grona 
najbliższych Jego przyjaciół: Jego Matka – Maryja, grono współczują-
cych niewiast. Była wśród nich Maria Magdalena oraz św. Jan Ewange-
lista, jedyny z grona dwunastu Apostołów. Być może  inni Apostołowie, 
przynajmniej niektórzy, obserwowali z daleka ten szczególny pochód 
ze Skazańcem. 

Jeżeli przyjmiemy, że droga krzyżowa trwa nadal, to trzeba by za-
pytać, jacy ludzie są dziś reprezentantami tamtych grup ludzi, którzy 
podążali z Jezusem niosącym krzyż na Golgotę. Nie będziemy jednak 
tych ludzi wyszukiwać i przydzielać ich do tamtych grup z ulic Jerozoli-
my, ale każdy z nas niech postawi sobie pytanie, do której grupy należy: 
czy jest kimś z grona niewiast, może Weroniką, Marią Magdaleną, jedną 
z płaczących niewiast; może Szymonem z Cyreny czy Janem Ewangeli-
stą, a może czasem wcielam się także w rolę gapiów, kibiców czy może 
nawet oprawców? 

Jezus idzie dziś drogą krzyżową w ludziach prześladowanych, 
krzywdzonych, wyśmiewanych, idzie jakoś w każdym człowieku, na 
którego patrzę, z którym żyję, o którym słyszę. Sługa Boży Jan Paweł 
II uczył nas, że Chrystus jakoś zjednoczył się z każdym człowiekiem, 
że w niektórych ludziach w pewnych okresach życia odbiera chwałę. 
a kiedy indziej cierpi i niesie krzyż. Do kogo jesteśmy podobni, gdy 
doświadczamy cierpienia drugich, gdy patrzymy na drogę krzyżową 
naszych towarzyszy życia? 

Przejdźmy do drugiej części naszej refl eksji i rozważmy najpierw 
stacje drogi krzyżowej, które są wymienione w Ewangeliach.
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Ewangeliczne stacje drogi krzyżowej
W czterech Ewangeliach droga krzyżowa Jezusa jest przedstawiona 

bardzo krótko. Z zapisu Ewangelii w nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
znalazły się cztery stacje: stacja V – z Szymonem Cyrenejczykiem; sta-
cja VIII – z płaczącymi niewiastami; stacja X - obnażenie z szat i stacja 
XI – ukrzyżowanie. Spójrzmy na Jezusa w tych momentach Jego drogi 
z krzyżem na Golgotę.

a) Stacja piąta – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi 
W Ewangelii św. Marka czytamy: „Następnie wyprowadzili Go, 

aby Go ukrzyżować. I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra 
i Rufusa, który idąc z pola, (tamtędy) przechodził, przymusili, żeby niósł 
Jego krzyż” (Mk 15, 20b-21).

Zaszła obawa, że Jezus bardzo opadnie z sił, że nie doniesie 
drzewa krzyża na miejsce stracenia, dlatego przynaglono przypad-
kowego przechodnia – Szymona z Cyreny, by zaradził potrzebie. Nie 
wzięto – być może – do pomocy kogoś z towarzyszących osób, gdyż 
uważano, że byłoby to ubliżające. Dlatego zaangażowano człowieka 
przypadkowego.

W moim życiu ta stacja drogi krzyżowej może mieć dwie odmiany. 
To ja spotykam pomagających mi Szymonów, to ja także jestem Szymo-
nem dla kogoś, komu pomagam w jakiejś potrzebie. Za pomoc, jakiej 
doznaję od różnych Szymonów winieniem być wdzięczny, a wobec 
potrzebujących nie wolno mi nigdy powiedzieć: „to mnie nie obchodzi, 
są inni do tego”. Nie powinienem wstydzić się funkcji Szymona „Jeden 
drugiego brzemiona noście” (Ga 6, 2) – przypomniał nam Jan Paweł II 
w Gdańsku 12 czerwca 1987 r. 

b) Stacja ósma – Pan Jezus upomina płaczące niewiasty
O niewiastach opłakujących Chrystusa niosącego krzyż jest tylko 

mowa w ewangelii św. Łukasza. Czytamy tam: „A szło za Nim mnóstwo 
ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił 
się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie 
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!»” (Łk 23,27-28). 
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A więc już wiem, Jezus nie czeka na współczucie, na płacz. Każe 
płakać mad sobą i swoimi najbliższymi, nad tymi, którzy grzeszą. 
Opłakujmy nasze grzechy, a nie Jezusa. Chrystus podjął mękę i śmierć 
krzyżową, by nas oczyścić z grzechów.

c) Stacja dziesiąta i jedenasta - Obnażenie Jezusa z szat i ukrzyżo-
wanie

W Ewangelii św. Jana czytamy: „Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Je-
zusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części dla każdego żołnierza 
jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana 
od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale 
rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa 
Pisma: «Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili 
losy». To właśnie uczynili żołnierze” (J 19,23-24). 

Jezus przed przybiciem do krzyża jest odzierany z szat. To odzieranie 
trwa do dziś. Trwa wtedy, gdy innych pozbawiamy szat albo sami się ich 
pozbywamy w celach lubieżnych. Jest też odzieranie z szat duchowych, 
gdy kogoś pozbawiamy dobrej opinii, sławy, dobrego imienia, gdy ujaw-
niamy słabości drugich i powodujemy ból. Wtedy jesteśmy przy stacji 
dziesiątej Drogi Krzyżowej i Jezus cierpi w tych, którym dokuczamy. 

Tę stację Drogi Krzyżowej ponawiamy też wtedy, gdy dzielimy się 
łupem zagarniętym od kogoś, gdy procesujemy się, żeby coś ugrać dla 
siebie. Żołnierze podzielili między siebie szaty Jezusa. Nie robili tego, 
by mieć relikwie, pamiątkę, ale w celach zupełnie przyziemnych. 

Po obnażeniu i podziale szat nastąpiło ukrzyżowanie. Nie podano 
żadnych środków znieczulających. Poszły w ruch gwoździe i młotki. 
Czynność krzyżowania oznaczała defi nitywne pozbycie się Jezusa. Są-
dzono bowiem, że śmierć kończy wszystko, zamyka ostatecznie historię 
człowieka. Tak może też niektórzy myśleli przed rokiem, gdy zginął 
prezydent Lech Kaczyński, dla niektórych niewygodny. 

Przy tym fragmencie męki Chrystusa warto uwydatnić jeszcze dwie 
myśli. Jedna jest zawarta w pieśni pasyjnej w słowach: „To nie gwoździe 
Cię przybiły, lecz mój grzech”. Nie jest to dogmat, ale jest to przekonanie 
wiernych chrześcijan, że naszymi grzechami jak gwoźdźmi przybijamy 



42 BP IGNACY DEC

Chrystusa do krzyża. A zatem, gdy sobie uświadomisz, że popełniasz 
grzech, to także pamiętaj, że to jest gwóźdź, którym przybijasz Jezusa 
do krzyża. „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”.

I druga myśl z tej stacji: ilekroć słyszysz czy widzisz jak Jezus jest 
usuwany z ludzkich serc, jak jest usuwany z życia publicznego, z książek, 
z mediów, oznacza to, że jest krzyżowany, że chce się Go zabić, wyeli-
minować z życia, żeby Go więcej nie było, bo podobno jest szkodnikiem 
i zawadza człowiekowi. 

„Jezu, do sromotnego drzewa przytępionymi gwoźdźmi przykowany, 
Jezu mój kochany!”

Po spojrzeniu na te cztery stacje drogi z krzyżem, zapisane w Ewan-
geliach, popatrzmy jeszcze na Jezusa przy stacjach wprowadzonych 
przez tradycję Kościoła.

Stacje drogi krzyżowej ukształtowane przez tradycję Kościoła
Spośród stacji drogi krzyżowej ukształtowanych przez tradycję Ko-

ścioła odnajdujemy pięć: stacje trzech upadków Pana Jezusa pod krzy-
żem (Są to stacje: III, VII i IX), stacja IV – spotkanie z Matką i stacja 
VI – spotkanie z Weroniką. 

a) Upadki Pana Jezusa na drodze krzyżowej
 „Jezu, srogim krzyża ciężarem, na kalwaryjskiej drodze zmordowany, 

Jezu mój kochany!”.
Wedle tradycji Jezus potykał się i upadał trzykrotnie pod ciężarem krzyża 

w drodze na Kalwarię. Oznacza to, że jego cierpienie i ból były autentyczne, 
że Jego ludzkie siły były ograniczone. Ze wszystkich trzech upadków Jezus 
się podniósł i kontynuował ciężką drogę na miejsce stracenia. 

Jakie przesłanie dla nas mają te upadki? Upadki te urzeczywistniają się 
w naszym życiu, na naszych drogach krzyżowych. Kiedy to się zdarzało? 
Wtedy, gdy może mówiłeś: jestem u kresu wytrzymałości, u kresu sił, ja 
już więcej nie zniosę, nie wytrzymam, jestem totalnie załamany. Albo też 
wtedy, gdy obiecywałeś sobie, że coś, co nazwałeś grzechem, już więcej 
się w twoim życiu nie powtórzy. Albo, gdy uroczyście oznajmiłeś: koniec 
z tym nałogiem! Ale oto nałóg cię pokonał, przyrzeczenie okazało się 
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pustym słowem. I co wtedy? Nie wolno leżeć pod tym brzemieniem wad, 
nałogów, pod ciężarem trudnych obowiązków. Trzeba się poderwać i iść 
dalej. Trzeba ponowić zobowiązanie i na nowo podjąć wysiłek. W tym 
powstawaniu niektórym ludziom pomaga religijna piosenka: „Ciągle 
zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam, i ciągle słyszę te 
słowa: «kochać, to znaczy powstawać»”.     

b) Spotkanie z Matką
W Ewangelii św. Jana zostały zapisane słowa, jakie Jezus wypowie-

dział z krzyża do Swojej Matki i do umiłowanego ucznia na Kalwarii. 
Wynika z tego, że Maryja kroczyła w milczeniu na swoim Synem drogą 
krzyżową. Tradycja chrześcijańska mówi o bezpośrednim, milczącym 
spotkaniu Maryi z Jezusem niosącym krzyż. Owo spotkanie wspominamy 
przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej.

Nie mogło Jej tu nie być. Mogła Jezusa fi zycznie zostawić, gdy Ten 
nauczał, gdy na oczach tłumów czynił cuda, gdy przemawiał w świątyni, 
gdy był na ostatniej Wieczerzy i gdy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. 
Przybyła na Drogę Krzyżową i potem stanęła pod krzyżem. 

Śpiewaliśmy przed chwilą słowa: „Ach, widzę Syna mojego przy 
słupie obnażonego, rózgami z sieczonego. [...].  Obym ja, Matka stra-
piona, mogła na swoje ramiona złożyć krzyż Twój, Synu mój, złożyć 
krzyż Twój, Synu mój!”. 

Maryja idzie z nami drogą naszego życia. Jest z nami zwłaszcza wte-
dy, gdy nas przygniata krzyż. Popatrzmy dobrze na ściany Jasnogórskiej 
kaplicy. Ile tam znaków wdzięczności za obecność Maryi na drogach 
ludzkiego cierpienia, za wyproszone przez Maryję łaski. Dlaczego więc 
zapominasz, że masz Maryję przy sobie, że idzie z tobą przez ciemne 
doliny twego życia? 

„Proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż Twojego Syna, zawsze w sercu 
swym noszę”.

c) Spotkanie z Weroniką
W stacji szóstej Drogi Krzyżowej rozważamy spotkanie Jezusa 

z  Weroniką i jej niewieścią przysługę. Jej obecność na kalwaryjskiej 
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drodze i otarcie twarzy była dla Jezusa wsparciem i rekompensatą za 
nieobecność przy Nim w godzinie Jego cierpienia tylu przez niego 
uzdrowionych i obdarowanych, tylu uczniów i przyjaciół. 

Stacja ta pokazuje, że na kobiety zawsze można liczyć. Dzisiaj wi-
dzimy Weroniki w szpitalach przy łóżkach starców, dorosłych i dzieci. 
Widzimy je na salach operacyjnych. Widzimy przy łóżkach matek, babci, 
ojców dziadków, także przy łóżkach dzieci kalek, niepełnosprawnych. 
Chciejmy pamiętać, że one tam są i pełnią samarytańską posługę, pona-
wiają i przedłużają gest otarcia skrwawionego oblicza Jezusa. 

Zakończenie 
„Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności za Twe obelgi, męki, 

zelżywości, któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, cierpiał bez winy!” A Ty, 
o Matko Bolesna: „Święta Panno, uproś dla mnie, bym ran Syna Twego 
znamię miał na sercu wyryte. Proszę o Panno jedyna, niechaj krzyż 
Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę, zawsze w sercu swym 
noszę”. Amen.
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ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU

Szóste kazanie pasyjne, Katedra Świdnicka,
17 kwietnia 2011 r.  

Wstęp
Przeżywamy w tegorocznym Wielkim Poście ostatnie nabożeństwo 

Gorzkich Żali, wszak to już dziś ostatnia wielkopostna niedziela, 
Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej, otwierająca Wielki 
Tydzień, najważniejszy tydzień w całym roku kalendarzowym i litur-
gicznym. W naszych rozważaniach pasyjnych doszliśmy z Jezusem 
na Golgotę. Dziś stajemy pod Jego krzyżem. Jezus został ukrzyżo-
wany w piątek przed żydowskim szabatem, przed świętem Paschy. 
Ukrzyżowanie nastąpiło w południe ok. godz. dwunastej. Cierpienie 
i konanie na krzyżu, wedle relacji ewangelicznych, trwało trzy go-
dziny. Kierując się zapisem czterech Ewangelii, podzielimy nasze 
rozważanie na trzy części. W pierwszej omówimy wyszydzanie Je-
zus na krzyżu – w drugiej rozważymy słowa Jezusa wypowiedziane 
z krzyża. W końcowej, trzeciej części zastanowimy się nad wymową 
śmierci krzyżowej Chrystusa.

Wyszydzanie Jezusa na krzyżu
W opisie męki Jezusa w Ewangelii według św. Mateusza, znajdujemy 

słowa: „Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali 
głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudo-
wujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!». 
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, 
powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem 
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał 
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje». Przecież powiedział: 
«Jestem Synem Bożym»>. Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli 
z Nim ukrzyżowani” (Mt 27, 39-44).



46 BP IGNACY DEC

Ewangelista Mateusz wymienia w powyższym tekście trzy grupy 
szyderców. Pierwsi, to przechodnie; drudzy – członkowie Sanhedrynu: 
kapłani, uczeni w Piśmie i starsi. Trzecią grupę szyderców stanowili ci, 
którzy zostali ukrzyżowani razem z Jezusem. Z Ewangelii według św. 
Łukasza dowiadujemy się, że z dwóch ukrzyżowanych razem z Jezusem 
tylko jeden przyłączył się do wyszydzania. Św. Łukasz napisał: „Jeden 
ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas»” (Łk 23, 39). 

Jezus zniósł szyderstwa w milczeniu. Nie spełnił żądań. Nie zstąpił 
z krzyża. Nie uczynił cudu. Cuda czynił kiedyś proszącym i wierzącym, 
a nigdy dla szydercom i na pokaz.

Szyderstwa wobec Jezusa nie zakończyły się pod krzyżem. Były 
ponawiane w dziejach wobec Jego uczniów, wobec Jego Mistycznego 
Ciała – Kościoła. Gdy kiedyś ostrzegano Stalina przed opinią papieża 
za jego niecne czyny, ten ironicznie zapytał, a ile papież ma dywizji? 
Po słynnym liście biskupów polskich do niemieckich, przed Millennium 
Chrztu Polski, pisano po bramach i płotach: „biskupi zdrajcy”; „księża 
– na księżyc”. Kiedyś jeden z polskich polityków nazwał Jana Pawła 
II – prostakiem z Wadowic, a w ubiegłym roku, na Krakowskim Przed-
mieściu przed Pałacem Prezydenckim, byliśmy świadkami sporządzenia 
krzyża z puszek od piwa. Podobno sprawcom nic się nie stało, podobnie 
jak i tamtym szydercom spod krzyża.

Wyszydzanie Chrystusa na krzyżu w różnych formach trwa. Wszystkich 
szyderców przestrzegamy przez Bożą sprawiedliwością, przestrzegamy sło-
wami psalmu pierwszego: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występ-
nych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w kręgu szyderców, 
lecz ma upodobanie w Prawie Pana. Nad Jego Prawem rozmyśla dniem 
i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc 
w swoim czasie, a liście jego nie więdną; co uczyni, pomyślnie wypada.

„Nie tak z występnymi, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 
Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu 
sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występ-
nych zaginie”. 

Przejdźmy do słów Jezusa wypowiedzianych na krzyżu.
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Słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża
W Ewangeliach mamy odnotowanych siedem słów – zdań Jezusa 

wypowiedzianych z krzyża. Przypomnijmy je sobie.

1. Słowo pierwsze: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” 
(Łk 23,  34a)

Modlitwę tę wypowiedział Jezus w czasie krzyżowania, gdy Mu przy-
bijano ręce i nogi do drzewa krzyża. Na zadawanie bólu odpowiedział 
prośbą do Boga: „Ojcze, przebacz im”. Podał także motywację tej prośby: 
„bo nie wiedzą, co czynią”. Chwila krzyżowania była chwilą ciemności, 
zaślepienia ludzi. Człowiek nie wiedział, co czyni, zapomniał się. Jezus 
błagał o wybaczenie tym, którzy Go przybijali do krzyża, którzy Mu 
zadawali nieludzki ból. Nie wołał o pomstę. Obca mu była nienawiść. 
Swoją modlitwą za oprawców jako pierwszy wypełnił słowa, które ogłosił 
w Kazaniu na Górze: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44).

W ślady Chrystusa wstąpił potem św. Szczepan, pierwszy męczennik, 
który w czasie kamienowania modlił się: „Panie, nie poczytaj im tego 
grzechu” (Dz 7, 60). W naszym czasie, podobnie zachował się Jan Paweł 
II, który zaraz po zamachu przebaczył swemu niedoszłemu zabójcy, 
a potem odwiedził go w więzieniu.

Siostry i bracia, przebaczajmy wszystko wszystkim i wzorem Chry-
stusa módlmy się za naszych nieprzyjaciół. Odpłacajmy za zło dobrem. 
Kto przebacza, kto miłuje jest zawsze zwycięzcą.

2. Słowo drugie: „Zaprawdę, powiadam ci: dziś ze Mną będziesz 
w raju” (Łk 23, 43)

Słowa te były odpowiedzią na prośbę nawracającego się łotra: „Jezu, 
wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42). 
Łotr po prawicy skarcił swojego towarzysza niedoli, łotra wiszącego po 
lewej stronie, gdy ten urągał Jezusowi. Upomniał go słowami: „Ty nawet 
Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – spra-
wiedliwie, odbieramy słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie 
uczynił” (Łk 23, 40-41). Nawrócony łotr wyznał prawdę o sobie, swoim 
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wspólniku i o Chrystusie. Gdy Jezusa porosił o łaskę przebaczenia i łaskę 
wejścia do Jego Królestwa, wszystko otrzymał. Jezus, zapewniając mu 
niebo, dokonał jakby pierwszej kanonizacji i to kanonizacji na krzyżu. 
Przy Chrystusie wszystko staje się możliwe. Chwila prawdy, chwila 
skruchy, staje się przepustką do nieba.

3. Słowo trzecie: „Niewiasto, oto syn Twój [...] Oto Matka twoja” 
(J 19, 26-27a)

Jezus spojrzał raz jeszcze z krzyża na tych, którzy wytrwali z Nim 
do końca. Zwrócił się do swojej Matki ze słowami, które by można tak 
skomentować: zobacz Matko, oto ja odchodzę, ale przekazuję ci mego 
zastępcę. Będziesz go miała odtąd za syna. A ty, synu, popatrz, oto Matka 
twoja. Zostawiam ci Ją, aby miał cię kto kochać, abyś miał Matkę, która 
ci nigdy nie umrze. Troszczcie się o siebie wzajemnie. Bądźcie sobie 
bliscy, bądźcie razem. 

Ojciec Święty Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu zauważył, 
że słowa Jezusa skierowane z krzyża do Matki i do Jana są ostatnim 
poleceniem Jezusa w czasie ziemskiego życia. Są więc szczególnym 
testamentem.

Drodzy bracia i siostry, na Golgocie wszyscy otrzymaliśmy 
wspólną Matkę. Ona nas miłuje: kocha każdego i każdą z nas. 
Wszystkim nam jest potrzebna: jest zawsze, która nigdy nie umrze 
i do Niej w każdej chwili można przychodzić ze zmartwieniami 
i bolączkami. 

Gdy umarła ziemska mama dziewięcioletniemu Karolowi Wojtyle, 
ojciec zabierał go ze sobą do Kalwarii, by tam znalazł dla siebie nową 
Matkę. Chłopiec znalazł Ją i powiedział Jej potem: „Totus Tuus” – „Cały 
Twój”. Całe życie Ją kochał, a Ona czuwała nad nim. Czy pamiętasz, 
że Matka Jezusa jest także twoją Matką? Czy myślisz o Niej; czy Ją 
kochasz? „Synu, oto Matka twoja”. Dzisiaj tej Matce, przed chwilą, 
śpiewaliśmy: „Pragnę, Matko, zostać z Tobą, dzielić się Twoją żałobą 
śmierci Syna Twojego […] O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany 
noszę i serdecznie rozważam.
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4. Słowo czwarte: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” 
(Mt 27, 46)

Są to najbardziej dramatyczne słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża, 
słowa głębokiego bólu i niemocy. Ta modlitwa Jezusa, wyjęta z psal-
mu 22., ciągle prowokowała pytania i refl eksje chrześcijan. Jak Syn 
Boży mógł zostać opuszczony przez Boga? Co znaczyło to wołanie? 
Nie znajdziemy z pewnością do końca zadowalającej odpowiedzi, tak 
jak nie znajdują odpowiedzi pytający, gdzie był Bóg, gdy ludzie byli 
gazowani i paleni w piecach krematoryjnych Ausschwitz, gdy jeńcy 
wojenni, polscy ofi cerowie byli rozstrzeliwani w lesie katyńskim; gdzie 
był Bóg, gdy w tylu miejscach bezkresnej Syberii, w nieludzkiej ziemi, 
ginęli z głodu i z zimna nasi rodacy;  gdzie był Bóg, gdy ginęła delegacja 
naszego kraju w katastrofi e lotniczej pod Smoleńskiem; gdzie jest Bóg, 
gdy przychodzi straszne trzęsienie ziemi, gdy rodzą się kalekie dzieci; 
gdy matka umiera na raka i zostawia gromadkę dzieci? Czyż wtedy nie 
pytamy: „Boże, gdzie jesteś?”, dlaczego o nas zapomniałeś?; „Boże mój, 
Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46; Mk 15, 34). 

5. Słowo następne – piąte: „ Pragnę” (J 19, 28b)
W szczytowym momencie męki, w palącym słońcu południa, Jezus 

rozpięty na krzyżu zawołał: „Pragnę” (J 19,28b). Z pewnością był to ból 
pragnienia, jako że na krzyżu umiera się z pragnienia i w wyniku udu-
szenia. Słowo to było wołaniem o pomoc, o ulgę w cierpieniu. Zgodnie 
z przyjętym zwyczajem, podano Jezusowi popularne wśród ubogich 
kwaskowate wino, które można też było nazwać octem; uchodziło ono 
za napój gaszący pragnienie. Gdy Jezus skosztował octu, wypowiedział 
słowo: „Wykonało się” (J 19, 30a).

 
6. Słowo szóste: „Wykonało się” (J 19, 30a)
W słowie tym, jako ostatnim wedle św. Jana, Jezus wyraził prawdę, 

że wszystko, co zostało mu zlecone przez Ojca, zostało spełnione, że 
zbawienie, na które czekała ludzkość, zostało dokonane. Rodziła się 
wielka radość w Otchłani, gdzie oczekiwano Mesjasza i wybawienia. 
Za tydzień, w poranek wielkanocny, zaśpiewamy słowa: „Którzy 
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w  otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawołali, gdy Zbawiciela uj-
rzeli [...] Zawitaj przybywający, Boże, Synu wszechmogący, wybaw nas 
z piekielnej mocy […] Wielkie tam wesele mieli, gdy Zbawiciela ujrzeli, 
którego z dawna żądali”. 

7. Słowo ostatnie: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” 
(Łk 23, 46)

Według św. Łukasza te właśnie słowa były ostatnimi podczas ziem-
skiego życia Jezusa. Zbawiciel umarł z modlitwą na ustach – o godzinie 
dziewiątej, czyli około godziny trzeciej po południu. Jezus umarł dla 
Ojca, umierał za nas i powrócił do Ojca,wypełniwszy Jego wolę. Tam 
powrócił, by nam przygotować w niebie mieszkanie, jak sam o tym 
powiedział. Ostatnie słowa Jezusa z krzyża wypowiadamy codziennie 
w końcowej modlitwie dnia w tzw. Komplecie. Każda nadchodząca noc 
zapowiada nam śmierć. Sen biologiczny, w którym się pogrążamy po 
całodziennym trudzie, jest zapowiedzią snu wiecznego, naszego ocze-
kiwania na końcowe zmartwychwstanie.

Końcowe refl eksje medytacji pasyjnej
Drodzy bracia i siostry, w skali dziejów ludzkości, w skali tylu mor-

derstw, zbrodni, okrucieństw, wojen i katastrof, śmierć Chrystusa na 
krzyżu wydaje się być niepozornym epizodem, a jednak to ona stała się 
momentem zwrotnym w historii świata, ona otworzyła przed ludzkością 
realną perspektywę zbawienia – wiekuistego obcowania z Bogiem.

Gdy rozważamy śmierć Jezusa, jesteśmy zobowiązani uświadomić 
sobie, że my także zdążamy do śmierci, że kiedyś ona przyjdzie na nas. 
Może nasza śmierć nie będzie tak dramatyczna, jak śmierć Jezusa Win-
niśmy się jednak do niej dobrze przygotować. W starożytności mawiano, 
że całe nasze życie winno być przygotowaniem do śmierci. Dlaczego 
boimy się umierać? Wszyscy chcemy iść do nieba, a boimy się umierać. 
Dlaczego? Gdyż ciągle wydaje się nam, że idziemy w nicość, a każdy 
człowiek nosi w sobie lęk przed unicestwieniem. Nawet ateiści, którzy 
nie wierzą w życie wieczne z Bogiem, mawiają, że będą żyć w ludzkiej 
pamięci, w przyszłych pokoleniach i w krwioobiegu sił przyrody.
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Daty śmierci każdej i każdego z nas są już ustalone. Bóg je dobrze zna, 
przed nami są one zakryte. Niech to nas nie przeraża. Patrzmy na Jana 
Pawła II, jak on świadomie i odważnie przygotowywał się do odejścia. 
Nie lękał się tego odejścia, bo mocno wierzył. Wiele razy powtarzał, że 
śmierć jest przejściem z życia do Życia. Gdy okazywano mu w końco-
wych godzinach wielkie zatroskanie, mówił: „Pozwólcie mi odejść”. 

Uwierzmy na nowo Temu, który powiedział: „Kto we Mnie wierzy, 
choćby umarł, żyć będzie” (J 11, 25b). 

Zakończenie
Zakończmy nasze dzisiejsze rozważanie i wszystkie pasyjne refl eksje 

modlitwą, którą Sługa Boży Jan Paweł II zapisał w swoim testamencie: 
„Męko Chrystusowa, pokrzepiaj mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie, 
w ranach Twoich ukryj mnie, nie dopuść mi odpaść od siebie, od wroga 
złośliwego obroń mnie. W godzinę śmierci mojej wezwij mnie. I każ 
mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię, na wieki 
wieków. Amen”.





PRZESŁANIE CHRYSTUSA 
Z KRZYŻA

KAZANIA PASYJNE – WAŁBRZYCH 2012 R. 
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„OJCZE, PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ, 
CO CZYNIĄ”  (ŁK 23, 34A)

Pierwsze kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

26 lutego 2012 r.

Wstęp
Drodzy bracia i siostry, w polskiej tradycji religijnej  ukształtowały się 

w ciągu wieków dwa główne nabożeństwa pasyjne: nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, odprawiane zwykle we wszystkie piątki Wielkiego Postu 
i nabożeństwo Gorzkich Żali, odprawiane w wielkopostne niedziele. Oto  
przed chwilą, po raz pierwszy w tegorocznym Wielkim Poście, rozległ 
się w tej świątyni sentymentalny śpiew: „Gorzkie żale przybywajcie, 
serca nasze przenikajcie […]. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy 
słodki Jezus na śmierć się gotuje […]. Jezu, na zabicie okrutne, cichy 
Baranku od wrogów szukany – Jezu mój kochany! [...] Ach! Ja Matka 
tak żałosna!. boleść mnie ściska nieznośna, miecz Me serce przenika 
[…] i  trzykrotne: „Któryś za nas cierpiał rany…”. 

Centralną świątynią naszej modlitwy i refl eksji pasyjnej staje się 
Diecezjalne Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wał-
brzychu. Chcemy, żeby nabierało ono szczególnego blasku zwłaszcza 
w okresie Wielkiego Postu, kiedy rozważamy Mękę Pańską i częściej 
spoglądamy na krzyż Chrystusa. Chcemy, aby stało się ono  miejscem 
oddawania szczególnej czci krzyżowi świętemu i coraz bardziej pro-
mieniowało na otoczenie, na  Wałbrzych, na całą diecezję świdnicką, 
a poniekąd i na cały Dolny Śląsk. Chcemy tutaj  wspólnie, uroczyście 
i nabożnie rozważać Mękę Pańską, czcić w słowach i pieśniach pa-
syjnych krzyż Chrystusa i znajdujący się w tym sanktuarium skarb 
– relikwie tego pierwszego krzyża, na którym Chrystus umarł na Gol-
gocie. Chcemy wreszcie dziękować Bogu za dar odkupienia, prosić 
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o przebaczenie naszych win i o moc do dźwigania naszych codziennych, 
życiowych krzyży. 

W ubiegłym roku, w Wielkim Poście, przewodniczyłem nabożeń-
stwu Gorzkich Żali w katedrze świdnickiej. W kazaniach pasyjnych  
rozważaliśmy wtedy mękę Pana Jezusa –  począwszy od Wieczernika 
i Ogrójca, a skończywszy na śmierci Jezusa i złożeniu Jego ciała do 
grobu. Przyglądaliśmy się Jezusowi cierpiącemu i postaciom, które Mu 
towarzyszyły w czasie  pojmania, podczas sądu, na drodze krzyżowej 
i na Golgocie. W tegorocznym Wielkim Poście, tu, w Sanktuarium 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, podczas nabożeństwa Gorzkich 
Żali, będziemy rozważać słowa Pana Jezusa wypowiedziane z krzyża, 
Jego ostatnie orędzie przed śmiercią. Ewangeliści odnotowali siedem 
takich słów. Są to następujące: słowo pierwsze: „Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą, co czynią”  (Łk 23, 34a); słowo drugie:  „Zaprawdę, 
powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43);  słowo trzecie:  
„Niewiasto, oto syn Twój [...]  Oto Matka twoja” (J 19, 26-27a);  słowo 
czwarte:  „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”  (Mt 27, 46); 
słowo piąte:  „ Pragnę”  (J 19, 28b);  słowo szóste: „Wykonało się” (J 
19, 30a); słowo siódme – ostatnie:  „Ojcze, w Twoje ręce powierzam 
ducha mojego” (Łk 23, 46).

Dzisiaj przed Jezusem Eucharystycznym, patrzącym na nas z ołtarza, 
podejmiemy refl eksję nad pierwszym Jego słowem, wypowiedzianym 
z krzyża:: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”  (Łk 23, 34a).

Ewangeliczny zapis pierwszego słowa Jezusa z krzyża
To pierwsze słowo Jezusa z krzyża przytacza tylko św. Łukasz. 

W jego Ewangelii czytamy: „Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», 
ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po 
lewej Jego stronie. Jezus zaś mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, 
co czynią». A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy” 
(Łk 23, 33-34).

Zauważmy, że pierwsze słowo Jezusa z krzyża jest  słowem modlitwy. 
Modlitwa zawsze była obecna w życiu Jezusa, zwłaszcza w  znaczących  
momentach Jego życia. Nie mogło jej więc zabraknąć na krzyżu. W ten 
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sposób Jezus potwierdził, że nikt i nic nie było w stanie oddzielić Go 
od Ojca, że nigdy nie zapominał też o ludziach, do których przyszedł 
na ziemię: tych dobrych i tych złych. To pierwsze słowo Jezusa z krzy-
ża jest  modlitwą do Ojca o przebaczenie: „Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią”.  Zauważmy, że oprócz miłosierdzia, przebaczenie 
jest drugą istotną cechą Jezuso wego życia. W Łukaszowej Ewangelii 
często spotykamy Jezusa, który objawia miłosierdzie Boże, przebacza 
nieprzyja ciołom i wszystkim grzesznikom. On też poleca swoim uczniom 
prze baczać i prosić Boga o przebaczenie. W przebaczaniu – jak uczy 
Kościół – Bóg ujawnia swoją wszechmoc. 

Jezus kiedyś mówił do uczniów: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół 
i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami 
Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawie-
dliwych i niesprawiedliwych […]. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom 
ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie 
przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych 
przewinień” (Mt 5, 44-45. 6, 14-15).  

Tu, na krzyżu, Jezus modli się do Ojca o dar przebaczenia dla tych, 
którzy Go krzyżują, którzy zeń szydzą i  Mu urągają. Ewangelista nie 
opisuje samego ukrzyżowania, gdyż w tamtych czasach wszyscy znali go 
dobrze, ale ogranicza się tylko do ogólnego stwierdzenia: „Ukrzyżowali 
tam, Jego i zło czyńców” (Łk 23, 33b). 

Przypomnijmy, że ukrzyżowanie było najokrutniejszym sposobem 
egzekucji w starożytnym świecie. W ten sposób karano przestępców, 
niewolników, a w czasach rozruchów – różnego rodzaju buntow ników. 
Na wykonanie wyroku śmierci przez ukrzyżowanie skła dało się kilka 
czynności. Każdy skazany zawsze podlegał biczo waniu, które często 
czyniono w drodze na miejsce kaźni. Skaza niec sam dźwigał poprzecz-
ną belkę. Po przyjściu na miejs ce ukrzyżowania obnażano go z szat, 
kładziono na wznak, przy wiązywano ramiona do belki i przy pomocy 
liny wciągano na pal, tak by usiadł na przymocowanym do niego kołku. 
Kiedy na trwałe złączono belkę z palem, wówczas przybijano najpierw 
ręce skazańca, a w następnej kolejności nogi. Zdarzały się też przypadki 
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przybicia rąk skazańca do poprzecznej belki przed umocowaniem jej do 
pionowego pala.

Wiszący na krzyżu Jezus, z całej głębi swej bolesnej agonii, modli 
się za oprawców i wszystkich winnych Jego śmierci. Jest to prośba 
o przebaczenie, skierowana bezpośrednio do Boga Ojca. Wyrażenie 
„Jezus mówił” sugeruje, że prośba ta była przez Niego usilnie powtarza-
na. Motywacja prośby o przeba czenie: „[...] bo nie wiedzą, co czynią”, 
nie jest jednak stwierdzeniem niewinności, gdyż modlitwa nie miałaby 
wtedy żadnego sensu. Motyw niewiedzy, powtarzany później w mo wach 
misyjnych apostołów (zob. Dz 3, 17-18; 13, 27; 17, 30), służy podkre-
śleniu istniejącej wciąż możliwości nawrócenia i otrzy mania zbawienia. 

2. Bóg przebaczający wzywa nas do przebaczania
Drodzy bracia i siostry! Jezusowa prośba o przebaczenie złoczyńcom, 

którzy Go krzyżowali i którzy Go wyszydzali, zawiera dla nas ważne 
przesłanie. Zwróćmy uwagę na trzy prawdy w nim zawarte. 

a) Po pierwsze: Bóg jest w stanie przebaczyć człowiekowi wszyst-
ko. W Księdze Syracha czytamy: „Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana 
i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego nawracają” (Syr 17, 29). Czy 
wierzysz w to, że masz wszystko przebaczone? A jeśli chodzisz z grzecha-
mi i dotąd nie przyniosłeś ich pod krzyż, to przyjdź jak najszybciej. Nie 
bój się. Jezus też za ciebie cierpiał i umarł na krzyżu, więc przychodź po 
przebaczenie. Jeśli może jesteś w sytuacji, w której aktualnie masz drogę 
zamkniętą do otrzymania sakramentalnego rozgrzeszenia, to cierpliwie 
czekaj. Bóg myśli o Tobie i kocha cię takim, jakim jesteś. Cierpliwie 
czekaj, wierz, módl się i  czyń dobrze drugim. Godzina przebaczenia, 
godzina odkupienia na pewno nadejdzie, jeśli tylko nie stracisz wiary, 
zaufania i miłości do Jezusa, do Jego krzyża. Może chodzą po ziemi 
ludzie, którzy ci jeszcze nie przebaczyli. Może masz kogoś, kto się na 
ciebie gniewa, od kogo usłyszałeś, że nigdy ci nie przebaczy. Takimi 
czasem bywają ludzie. Bóg jest inny. On zawsze przebacza. Czekaj 
i wierz, że Bóg może zmienić każdego człowieka – nie tylko ciebie, ale 
także twoich bliskich, a także twoich wrogów. Pamiętaj,  On zawsze jest 
hojny  w przebaczaniu i  nieogarniony w  miłosierdziu.
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b) Po drugie: Chrystus jest błagającym za grzeszników, jest proszą-
cym za nami, aby nam przebaczono. On oręduje za nami, abyśmy otrzy-
mali przebaczenie i nie ponosili kary za grzechy. Na początku  liturgii 
mszalnej, w czasie aktu pokutnego, czasem się modlimy: „Panie, który 
siedzisz po prawicy Ojca, aby  wstawiać się za Twoim ludem, zmiłuj 
się nad nami”. Jezus, wisząc na krzyżu prosił Ojca:  „Ojcze, przebacz 
im,  bo nie wiedzą,  co czynią”. Dziś jako nasz Orędownik nadal się 
tak modli i prosi Ojca o przebaczenie ludziom, którzy nie wiedzą, co 
czynią, którzy się zapomnieli. Jezus siedzący po prawicy Ojca i zara-
zem żyjący i działający w Kościele, nie przestaje wstawiać się za nami 
i prosić za nas, aby zostały nam odpuszczone nasze występki. A oto 
widzimy, jak złoczyńcy dziś podnoszą głowę i krzyczą – podobnie jak 
kiedyś na Golgocie. Mają do dyspozycji media, kolorową prasę, radio, 
telewizję, by występować przeciwko Bogu. To występowanie przeciw-
ko Bogu ostatecznie  przekształca się w poniżanie człowieka. Historia, 
szczególnie ta najnowsza, potwierdza, że wrogowie Boga i Kościoła 
stają się nieprzyjaciółmi człowieka.  Nie można ocalić człowieka – jak 
oni  chcą – obalając Boga. Są też tacy, którzy plują dziś Bogu w twarz, 
którzy bluźnią, walczą z krzyżem, którzy chcą, żeby ludzie o Bogu zapo-
mnieli, żeby tu na ziemi już więcej o Nim nie mówiono. Chcą wyciszyć 
media, które mówią o Bogu, np. Radio Maryja, Telewizję Trwam, by 
nie mówiono publicznie o Bogu, o Chrystusie Zbawicielu, o szatanie, 
o grzechu, o zbawieniu, o życiu wiecznym. Są też tacy, którzy nagminnie 
sprzeciwiają się Bożym przykazaniom, zwłaszcza przykazaniu: nie zabi-
jaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu.  Za nich z pewnością Jezus modli się dzisiaj, tak jak 
ongiś na krzyżu: „Ojcze, przebacz im,  bo nie wiedzą,  co czynią”.

Ale nie tylko za tych krzykaczy, za tych Herodów na stanowiskach, 
ale także za ciebie Jezus się modli, aby ci przebaczono, żebyś nie dał 
się zwieść, żebyś uwierzył w miłosierdzie Boga i trzymał się Ewangelii,  
Chrystusa i Kościoła, który jest twoim domem.  

c) Po trzecie: Jeśli jesteś uczniem, uczennicą Chrystusa, to naśladuj 
Go w przebaczaniu i w modlitwie za nieprzyjaciół. „Ojcze, przebacz im,  
bo nie wiedzą,  co czynią”. Naśladując Jezusa, módl się za tych, którzy 
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nie wiedzą, co czynią, albo wiedzą i świadomie walczą z Bogiem. Nie 
przeklinaj ich i nie potępiaj, gdyż to są też twoi bracia i siostry. Ich też 
miłuje Bóg i Jezus też za nich umarł i nie przestaje się za nich modlić: 
„Ojcze, przebacz im,  bo nie wiedzą,  co czynią”. Pierwsze słowo Jezusa 
z krzyża poucza nas, że o takie przebaczenie trzeba prosić Boga. Ono 
bowiem od Niego pochodzi; jest łaską, którą przyjmujemy, a nie jakąś 
należnością czy skutkiem jakiejś zasługi.

Także ty przebaczaj tym, którzy cię skrzywdzili, a może do dziś cię 
krzyżują. W takiej sytuacji jest potrzebne z twojej strony  przebaczenie. 
Chrystus pewnego razu powiedział do nas: „Miłujcie waszych nieprzyja-
ciół (dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą) i módlcie się za tych, 
którzy was prześladują” ( Mt 5, 44). Gdzie znaleźć takich ludzi, którzy 
do tych słów Chrystusa wiernie się stosują? Było ich wielu w historii 
Kościoła. Ci przyjaciele Chrystusa w miłowaniu i przebaczaniu to przede 
wszystkim święci. Znaleźć ich także można na kartach powieści i po-
ezji. Z klasycznej literatury przypomnijmy dwie sceny z dzieł Henryka 
Sienkiewicza – pierwszą – z „Krzyżaków”.  Oto Jurand ze Spychowa, 
któremu Krzyżacy udusili żonę, zamęczyli córkę Danusię, a jego samego 
oślepili, wypalając mu oczy, ucinając prawą rękę oraz wyrwając język. 
Takiemu Jurandowi przyprowadzają wroga – zbrodniarza – Zygfryda. 
Wszyscy spodziewają się zemsty. Jurand dotyka lewą ręką jego twa-
rzy, bada, poznaje i prosi o nóż. Napięcie wzrasta... Co zrobi? I oto, 
ku zdziwieniu wszystkich, Jurand mieczem rozcina więzy i puszcza 
zbrodniarza na wolność. Kiedyś klęcząc nad zwłokami żony przysięgał 
zemstę wrogowi, a teraz przebacza. Co mu się stało? Czy się zapomniał? 
Czy nie dochował obietnicy swojej żonie? Nie zapomniał się. Przeszedł 
wewnętrzną przemianę. Zrozumiał najtrudniejszy wymóg Ewangelii, 
dojrzał duchowo do słów Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, 
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Mt 5, 44). 

I druga scena – z powieści „Quo vadis” – scena  śmierci lekarza 
Glaukosa, chrześcijanina, wydanego przez zdrajcę, Greka Chilona. 
Glaukos  podzielił los chrześcijan skazanych na spalenie żywcem za 
czasów Nerona i stał się żywą pochodnią. Zdrajca Chilon, przechodząc po 
ogrodach cesarskich zobaczył jeszcze żywą, chociaż już zniekształconą 
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ogniem swoją ofi arę. Dopiero gdy uświadomił sobie męczarnię Glau-
kosa, przejęty i wstrząśnięty widokiem, zrozumiał ogrom swej zbrodni. 
W poczuciu winy stanął przed palącym się na słupie uczniu Chrystusa 
i zawołał: „Glauku, w imię Chrystusa, przebacz!”. I usłyszał cichą, ale 
wyraźną odpowiedź: „Przebaczam”. Dlaczego tak się stało? Sienkiewicz 
odpowiada na to pytanie: bo religia chrześcijańska jest religią miłości 
i przebaczenia.

Zakończenie
I na koniec spojrzyjmy raz jeszcze na Chrystusa. Tu, przed Nim, 

w głębokiej więzi z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym naszym Pa-
nem, zobaczmy  nasze grzechy, które raniąc bliźnich, zraniły także Jego. 
Prośmy o miłosierdzie dla nas samych, pamiętając, że nie ma niczego 
w naszym życiu, co byłoby niegodne przebaczenia, co miałoby znaleźć 
się poza jego zasięgiem. Z miłości do, spoglądającego na nas z ołtarza, 
Chrystusa, prośmy Go, by także nad nami i nad naszymi grzechami wy-
powiedział przebacza jące słowo swej niepojętej miłości, by przemówił 
za nami do Ojca.

Wypraszajmy u Boga Ojca łaskę przebaczenia dla na szych wrogów 
i winowajców. 

Prośmy o ducha przebaczania w naszych rodzinach. Tak jak cały 
Kościół, tak też każda rodzina jest wspólnotą zrodzoną z przebaczenia 
i nieustannie żyjącą przeba czeniem. Brak przebaczenia we wspólnocie 
rodzinnej zatrzymuje duchowy i psychiczny rozwój wszystkich jej człon-
ków. Wpatrując się w krzyż Chrystusa, mocą Jego miłości, wypowiedzmy 
w duszy słowo „przeba czam” wszystkim. Jezu, przed przyjęciem Twego 
błogosławieństwa, jeszcze raz mówimy: Dziękujemy Ci, że prosisz Ojca 
o przebaczenie Twoim wrogom, że prosisz o przebaczenie nam naszych 
win. Dziękujemy, że umarłeś za nas.  „Bądź pozdrowiony, bądź pochwa-
lony, dla nas zelżony i pohańbiony. Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, 
Boże nieskończony!”. Amen.
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„ZAPRAWDĘ, POWIADAM CI: DZIŚ 
BĘDZIESZ ZE MNĄ  W RAJU” (ŁK 23, 43)

Drugie kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

4 marca 2012 r.

Wstęp
W ubiegłą niedzielę, śpiewem Gorzkich Żali, rozpoczęliśmy tegorocz-

ną  medytację męki Pana Jezusa, podjętej za nasze zbawienie. Usłysze-
liśmy zapowiedź, że w kazaniach pasyjnych będziemy rozważać słowa 
Pana Jezusa wypowiedziane z  wysokości krzyża na Golgocie. Dzisiaj 
kolej na drugie słowo: „Zaprawdę, powiadam ci: dziś będziesz ze Mną 
w raju” (Łk 23, 43).  Jest to słowo Jezusa zanotowane tylko w Ewangelii 
św. Łukasza – skierowane do nawróconego łotra, który – w obliczu nad-
chodzącej śmierci – poprosił o łaskę  dostania się do królestwa Jezusa. 
Spójrzmy najpierw na kontekst tej wypowiedzi, by potem zastanowić się 
nad jej znaczeniem dla nawróconego łotra i nad jej przesłaniem dla nas.  

Kontekst drugiego słowa Jezusa wypowiedzianego z krzyża
Po drodze krzyżowej i ukrzyżowaniu kolejną fazą Jezusowej męki 

jest wyszydzanie Go na krzyżu (por. Mk 15, 29-32; Mt 27, 39-44; Łk 23, 
35-43). Wedle zapisu Ewangelii wyszydzanie rozpoczęło się zaraz po  
ukrzyżowaniu, gdy Jezus miał jeszcze więcej sił  i trwało od godziny 
dziewiątej do  dwunastej. U św. Łukasza znajdujemy następujący zapis:

„Lud zaś stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych 
wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym 
Wybrańcem».  Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i po-
dawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw 
sam siebie».  Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim 
i hebrajskim: «To jest Król żydowski».



63„BY NIE ZNIWECZYĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA” (1 KOR 1,17) – KAZANIA PASYJNE

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty 
nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, 
rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz?  My 
przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, 
ale On nic złego nie uczynił».  I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, 
powiadam ci: dziś będziesz ze Mną w raju»”. ( Łk 23, 35-43).

Przypomnijmy także  relację ewangelisty  Mateusza o tym fragmencie męki 
Jezusa: „Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali 
głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudo-
wujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!». 
Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, 
powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem 
Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał 
Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: 
‘Jestem Synem Bożym’». Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli 
z Nim ukrzyżowani” (Mt 27, 39-44). 

W powyższym opisie są  wymienione trzy grupy szyderców.  Pierwsi, 
to przechodnie; drudzy, to członkowie Sanhedrynu: kapłani, uczeni 
w  Piśmie i starsi oraz żołnierze. Trzecią grupę stanowili złoczyńcy ukrzy-
żowani razem z Jezusem. Z Ewangelii  według św. Łukasza dowiadujemy 
się, że z dwóch ukrzyżowanych złoczyńców tylko jeden przyłączył się 
do wyszydzania. Ewangelista napisał: „Jeden ze złoczyńców, których 
tam powieszono, urągał Mu: «Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw 
więc siebie i nas»” (Łk 23, 39).

Szyderstwa pod krzyżem były przejawem niezrozumienia tego, co się 
rzeczywiście na krzyżu dokonywało Wobec szyderców Jezus zachował 
milczenie. Nie zstąpił z krzyża, żeby rzekomo uwierzyli w Niego szyder-
cy. Nie wybawił siebie ani innych od cierpienia i od śmierci. Nie  uczynił 
więc tutaj żadnego cudu, cudu na pokaz, na rozkaz szyderców.  Zareago-
wał  jedynie na słowa nawró conego łotra, przyrzekając mu zbawienie. 
„Zaprawdę powiadam ci: dziś będziesz ze Mną w raju”  (Łk 23, 43). 
Nawrócony łotr wyznał wiarę w to, że jest poza tym życiem i poza tą 
ziemią inne królestwo, do którego miał przejść umierający,  sprawiedliwy 



64 BP IGNACY DEC

Jezus. Poprosił więc, by go zabrał ze sobą. Jezus, obiecując mu to, po-
służył się słowem „dziś” – „Dziś będziesz ze Mną  w raju” (Łk 23,43). 
Od tego „dziś”, w godzinie śmierci Jezusa, został otwarty niebieski raj 
dla ludzi, dla sprawiedliwych, którzy oczekiwali na  wejście do króle-
stwa. Łotr był pierwszy, który się dostał do tego raju za sprawą Jezusa.  
Ewangelista na przykładzie dobrego łotra pokazuje, że w to Jezusowe 
„dziś”, zawsze aktualne i dynamiczne, trzeba osobiście uwierzyć, wejść 
w niego poprzez nawrócenie, by doświadczyć zbawienia i zna leźć się 
w królestwie Bożym .

 2. Przesłanie drugiego słowa Jezusa dla nas 
Drodzy bracia i siostry! Patrząc dziś na wyszydzanego na krzyżu 

Jezusa, wsłuchując się w dialog łotra po prawicy z Jezusem, pomyślmy, 
jakie przesłanie zawiera to zdarzenie  dla świata, dla nas, na dziś i jutro 
naszego życia.

a) Najpierw zauważmy, że szyderstwa wobec Jezusa wiszącego na 
krzyżu nie skończyły się na Golgocie. Były ponawiane w dziejach i mają 
miejsce dzisiaj wobec Jego uczniów, wobec Jego Mistycznego Ciała, 
czyli Kościoła. Miały miejsce zaraz po odejściu Chrystusa do nieba, 
gdy był kamienowany diakon Szczepan, gdy  byli torturowani i zabijani 
pierwsi męczennicy. Po średniowiecznym wyciszeniu owe bluźnierstwa 
i szyderstwa pojawiły się znowu  w czasach nowożytnych, a nasiliły się  
w czasach najnowszych. Kpili sobie z Chrystusa i Kościoła pozytywiści, 
marksiści i scjentyści dziewiętnastego stulecia. Drwił sobie z chrześci-
jaństwa Ludwig Feuerbach, Karol Marks, Fryderyk Engels, Fryderyk 
Nietzsche, Włodzimierz Lenin, Jean-Paul Sartre i inni – z przywódcami 
dwudziestowiecznych totalitaryzmów włącznie. Gdy  ostrzegano Stalina 
przed opinią Papieża o karze za jego zbrodnicze czyny, ten ironicznie 
zapytał, ile papież ma dywizji. W roku 1965, po Liście biskupów polskich 
do niemieckich, przed Millennium Chrztu Polski, pisano w Polsce po 
bramach i płotach: „biskupi zdrajcy”; „księża – na księżyc”.  Kiedy żył 
jeszcze nasz Papież, jeden z polskich polityków nazwał go prostakiem 
z Wadowic. Po katastrofi e smoleńskiej byliśmy świadkami zniewa-
żania krzyża przed Pałacem Prezydenckim w  Warszawie. Bluźniercy 
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 sporządzili krzyż z puszek od piwa. Sprawcom nic się nie stało, podobnie 
jak i tamtym szydercom spod krzyża na Golgocie. W ubiegłym roku  
niejaki Nergal zbezcześcił Pismo Święte, podeptał je i opluł wulgarnymi 
słowami. Tak zwani „eksperci” uznali to za rodzaj sztuki, a „niezawi-
sły” sąd wydał wyrok uniewinniający. Pierwszym postulatem pewnego 
ugrupowania, po wygranych, jesiennych wyborach parlamentarnych, 
było domaganie  się usunięcia z sali sejmowej krzyża i ograniczenie 
działalności Kościoła.   

Wyszydzanie w tzw. demokracji przybiera zawoalowany, bardziej 
subtelny charakter. Wiernych,  oddanych katolików, broniących trady-
cyjnych wartości religijnych i narodowych nazywa się „moherowymi 
beretami”, fundamentalistami. Kościołowi chce się zamknąć usta przez 
dyskryminację  mediów katolickich, w szczególności Telewizji Trwam.

Trwa wyszydzanie Chrystusa na krzyżu w różnych formach. 
Wszystkich szyderców przestrzegamy przez Bożą sprawiedliwością, 
przestrzegamy słowami psalmu pierwszego: „Szczęśliwy mąż, który 
nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie 
zasiada w kręgu szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana. Nad 
Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad 
płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie 
więdną; co uczyni, pomyślnie wypada. Nie tak z występnymi, nie tak: 
są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. Toteż występni nie ostoją się na 
sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje 
drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie”. Tak, jak wyszy-
dzony Jezus po swojej śmierci powrócił do życia i został wywyższony 
w chwale, tak  i jego słudzy, którzy w Niego wierzą i którzy dzielą z Nim 
prześladowania i szyderstwa, też będą otoczeni chwałą. Spełniło się to 
w naszych czasach, np. w osobie kard. Stefana Wyszyńskiego, w bł. ks. 
Jerzym Popiełuszce czy w bł. Janie Pawle II. 

Nie przyłączaj się nigdy do tych, którzy kpią sobie z Pana Boga, z Jego 
przykazań, z rzeczy świętych, także z tych, których Chrystus wybrał do 
świętej służby w Kościele. Pamiętaj, że przychodzi taka chwila, kiedy 
Bóg przyznaje się do swoich czcicieli i bierze ich w obronę. A za tych, 
którzy krzyżują prawdę, miłość, uczciwość – módl się słowami Chrystusa 
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z krzyża, które rozważaliśmy w ubiegłą niedzielę: „Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 34a). 

Jeśli czasem ty znajdziesz się na krzyżu lub będziesz niósł jakiś krzyż 
i spotkają cię szyderstwa, drwiny ze strony obok stojących czy idących 
– naśladuj Jezusa. W wielu przypadkach zwyciężysz swoich wrogów 
milczeniem i modlitwą. 

  
b) Nawrócenie łotra po prawicy było związane z wyznaniem przez 

niego prawdy o życiu doczesnym i wiary w życie wieczne. Tę prawdę 
wyznał dobry łotr wobec współtowarzysza losu, łotra po lewicy  i wobec 
umierającego Chrystusa: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 
karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną 
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił” (Łk 23, 40-41).

Łotr wiszący po prawej stronie Jezusa – w obliczu śmierci, zobaczył 
swoje przegrane życie i przyznał się do tego, wyznał prawdę o sobie. 
Przyznał się do winy i uznał niewinność Jezusa. „My przecież – spra-
wiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 
złego nie uczynił” (Łk 23, 41). I gdy skierował prośbę do cierpiącego 
Jezusa: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” 
(Łk 23,42) – otrzymał łaskę zbawienia. 

Dobry łotr uczy nas przyznawania się do winy, do wydawania spra-
wiedliwych, prawdziwych sądów o drugich, jest wzorem wyznania wiary 
w życie wieczne. Dziś z powodu braku szacunku dla prawdy, z powodu 
matactwa, zakłamania, manipulacji, przekrętów cierpi tak wiele ludzi 
na świecie.   

Wsłuchując się dziś w dialog dobrego łotra z Chrystusem, miej odwa-
gę prawdzie patrzeć w oczy, nazywać zło złem, a dobro dobrem. Umiej 
przyznać się do winy i widzieć siebie i drugich zawsze w prawdzie. 
Prawda i miłość konającego łotra po prawicy, jego wiara w dalsze trwa-
nie po śmierci,  były bramą,  przez którą Jezus wprowadził  go do raju. 

 
c) Nawrócenie łotra po prawicy w godzinie śmierci każe nam myśleć 

o tych, którzy umierają, zwłaszcza o śmierci tych, którzy za sobą mają 
przegrane życie. Można przegrać życie ziemskie – i to się zdarzało 
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i  zdarza niektórym ludziom – ale nie wolno przegrać życia wiecznego. 
Życie wieczne zawsze jest do wygrania, nawet po kiepskim, zmarno-
wanym życiu ziemskim. Trzeba tylko uchwycić się, choćby na końcu 
ziemskiej drogi – tak jak łotr – dłoni Jezusa.

Kilkanaście lat temu sąd przysięgłych w Paryżu wydał wyrok śmierci na 
młodego chłopca Jacques (Jakuba) Fescha (1930-1957). Ten młody człowiek, 
zdecydowany ateista, wychowany z dala od jakichkolwiek zasad moralnych, 
napadł na kantor, śmiertelnie ranił właściciela, a w czasie ucieczki zastrzelił 
policjanta i poranił wielu z tych, którzy go usiłowali oddać w ręce policji (25 
II 1954). Dla ujętego i osadzonego w więzieniu rozpoczęły się lata najpierw 
buntu, potem pogłębiającej się stopniowo zadumy nad złem swojego życia, 
czas coraz bardziej świadomego poszukiwania Boga, a wreszcie czas nawró-
cenia  (marzec 1955 r.). W ostatnią noc przed egzekucją napisał w dzienniku: 
„Za 5 godzin zobaczę Jezusa”. Arcybiskup Paryża, kiedy po latach odwiedzał 
skazanych w tym samym więzieniu, wspominając tego nawróconego – wtedy 
już dobrze znanego – skazańca, powiedział, że jeśliby kiedyś doszło do jego 
kanonizacji, byłaby to druga w historii kanonizacja człowieka skazanego 
na śmierć. Pierwszej dokonał sam Chrystus, kiedy z krzyża zapewnił razem 
z Nim ukrzyżowanego łotra o zbawieniu. „Zaprawdę powiadam ci, dziś ze 
mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Podobno został już rozpoczęty proces 
beatyfi kacyjny tego człowieka.

I może jeszcze krótkie migawki z pracy szpitalnej s. Józefy Jurek, 
siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny,  pie-
lęgniarki pracującej na oddziale w klinice we Wrocławiu. Oto jej relacja 
o dochodzeniu do mety życia ziemskiego: „Miałam wtedy trzydzieści 
lat. Bardzo się bałam, bo przedtem pracowałam w domu dziecka, a tu 
nagle stanęłam przed osobami, którym zostały ostatnie godziny życia. 
Pewnego dnia przyszedł czas na nocny dyżur. Wtedy na oddziale leżał 
jeden starszy już mężczyzna, w bardzo ciężkim stanie. Widziałam, że 
jest bardzo zdenerwowany, więc starałam się go uspokoić. Mówiłam, że 
nie musi się bać, bo w przyszłym życiu nie będzie ani bólu, ani lęku, nie 
będziemy też mieli żadnych trosk. Zaraz też zaproponowałam mu spo-
wiedź, a on od razu się zgodził. Potem zależało mi, żeby być w momencie 
jego śmierci, trzymałam go za rękę, modliłam się. Odszedł spokojnie… 
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Po jakimś czasie mieliśmy innego mężczyznę, blisko dziewięćdzie-
siątki. Wiadomo było, że niewiele czasu mu zostało, a on wciąż mi 
powtarzał: „Siostro, ja się boję”. Nie potrafi łam się dowiedzieć, co jest 
przyczyną jego lęku. Zaczęłam więc modlić się i w końcu oświeciło 
mnie, że to przecież może chodzi o spowiedź. Poszłam do niego jeszcze 
raz, złapałam za rękę i zapytałam, czy jest katolikiem. Ponieważ był, 
zachęciłam, żeby pogodził się z ludźmi i z Panem Bogiem. Tłumaczyłam, 
że On każdemu przebacza najgorsze rzeczy. Słuchał wszystkiego, co 
mówiłam, w końcu zapytałam, czy chciałby się wyspowiadać. Twierdził, 
że nie potrafi , więc ja mu na to, że najważniejsze są chęci. Wtedy zgodził 
się, ale zastrzegł, że chce innego księdza, nie kapelana szpitalnego. Za-
dzwoniłam na probostwo i mówię, że złapałam wielką rybę, tylko że ja 
nie dam rady jej wyciągnąć, musi przyjść ksiądz. Proboszcz nie bardzo 
chciał, bo przecież na miejscu był kapelan, więc prawie krzyczałam do 
słuchawki, że nie chcę tego człowieka mieć na sumieniu i że ktoś musi 
przyjść, i to koniecznie dzisiaj. Gdy wychodziłam ze szpitala, spotkałam 
księdza. Następnego dnia ów mężczyzna serdecznie mi dziękował, mó-
wiąc, że teraz jest już spokojny. W południe kolejnego dnia zamknął oczy.

Kiedyś przywieziono nam nieprzytomnego pacjenta, jak się później 
okazało – rozwodnika, który żył z drugą żoną. Wołał imię jakiejś kobiety, 
ale myśmy nie wiedzieli o kogo chodzi. Pewnego dnia powiedział mi, 
że chciałby, żeby przyszła do niego żona. Byłam zdezorientowana, bo 
odwiedzała go jakaś kobieta, więc myślałam, że to jest właśnie ona. 
Wzięłam więc nazwisko, adres i napisałam list do pierwszej żony, żeby 
przyjechała do szpitala i zgłosiła się do mnie. Najpierw rozmawiałyśmy 
same. Ona nie bardzo skłonna była wybaczyć, bo mąż ją zostawił z dwój-
ką dzieci. Ale serdecznie ją namawiałam, tłumaczyłam, że jak wybaczy, 
to Pan Bóg jej pomoże w cierpieniu, a mąż już długo nie pożyje i nie 
ma na co czekać. Potem widziałam, jak temu mężczyźnie płynęły łzy 
po policzku, a żona była wdzięczna, że ją odnalazłam. On żył jeszcze 
półtora tygodnia. 

d) Historia z dobrym łotrem powinna nas także wyczulić na ostrożność 
w wydawaniu opinii o ludziach odchodzących z tego świata, powinna nas 
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też napełniać nadzieją na Boże miłosierdzie. Scena z dobrym łotrem jest 
dla nas wielką nadzieją. „W dziejach chrześcijańskiej pobożności dobry 
łotr – napisał Ojciec Święty Benedykt XVI – stał się obrazem nadziei 
i pocieszającej pewności, że miłosierdzie Boże może nas dosięgnąć 
także w ostatnim momencie – pewności, że nawet po chybionym życiu 
człowiek nie na próżno modli się o dobroć Boga. Taka właśnie modli-
twę spotykamy na przykład w „Dies irae”: „Tyś odpuścił Magdalenie, 
dał Łotrowi przebaczenie, ufam też i ja w zbawienie” (Jezus z Nazaretu 
cz. II s. 227-228).

Zakończenie 
Na zakończenie naszej refl eksji zwracamy się ku Chrystusowi. Tu 

nad ołtarzem wisi na krzyżu, ale w monstrancji jest żyjący, zmartwych-
wstały. Panie Jezu, dzisiaj na Gorzkich Żalach pokornie Cie prosimy, 
abyś na mecie naszego ziemskiego życia był przy nas, abyś do nas też 
skierował te słowa, które usłyszał z krzyża łotr: „Dziś będziesz ze Mną 
w raju” (Łk 23, 43). 
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„NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ […], OTO 
MATKA TWOJA” (J 19, 26B-27A)

Trzecie kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

11 marca 2012 r.

Wstęp
W obecności Jezusa eucharystycznego stajemy ponownie w naszym 

rozważaniu pod Jego krzyżem. Wsłuchujemy się dziś w Jego trzecie 
słowo wypowiedziane z krzyża. Jest to słowo skierowane do Matki i do 
umiłowanego ucznia:  „Niewiasto, oto syn Twój [...], oto Matka twoja 
(J 19, 26b-27a). Przed Jezusem obecnym wśród nas  pytamy jakie zna-
czenie miały te słowa dla Maryi i ucznia oraz jaką wymowę mają dla  
nas, dla Kościoła, dla ludzkości. 

1. Niewiasty pod krzyżem – Matka Jezusa
Wszyscy czterej ewangeliści, każdy na swój sposób, opowiadają nam 

o niewiastach pod krzyżem. U św. Marka czytamy: „Były tam również 
niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Mag-
dalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome. One to, 
kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele 
innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy” (Mk 15, 40-41).  
Mimo iż ewangeliści bezpośrednio nic o tym nie mówią, to jednak na 
podstawie samej wzmianki o ich obecności, można się domyślać, jakim 
wielkim wstrząsem było dla tych kobiet  wydarzenie męki i śmierci Je-
zusa. Czwarty ewangelista Jan nie poprzestaje na poinformowaniu nas: 
że „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, 
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19,25) – lecz dalej pisze: 
„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego 
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miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do 
ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” 
(J 19,26-27).

Ojciec Święty Benedykt XVI, komentując to zdarzenie, pisze: „Jest 
to ostatnie polecenie Jezusa – akt adopcji – można by powiedzieć. Jest 
On jedynym Synem swej Matki, która po Jego śmierci pozostałaby na 
świecie sama. Stawia teraz obok Niej umiłowanego ucznia, czyniąc go, 
niejako zamiast siebie samego, Jej synem, który odtąd będzie za Nią 
odpowiedzialny – weźmie Ją do siebie… Jest to więc przede wszystkim 
bardzo ludzki gest  odchodzącego Zbawiciela. Nie zostawia swej Matki 
samej, oddaje Ją pod opiekę szczególnie Mu bliskiego ucznia. I w ten 
sposób także uczniowi dane zostało nowe ognisko domowe – matka, 
która się o niego troszczy i o którą on się też troszczy” (Benedykt XVI, 
Jezus z Nazaretu, część  II,  Kielce 2011, s. 235-236).  

Za Ojcem Świętym Benedyktem XVI należy zauważyć, że jeśli Jan 
opowiadał o  takich bardzo ludzkich sprawach, to z pewnością zależało 
mu na zachowaniu w pamięci tego, co się wydarzyło pod krzyżem. Dla 
niego ukrzyżowanie Jezusa było decydującą „godziną” Jego mesjańskiej 
misji. Tak jak u jej początku w Kanie, tak teraz u jej kresu, obecna jest 
Maryja. Na pięć scen, jakie składają się na Janową opowieść o ukrzyżo-
waniu i śmierci Jezusa (J 19, 16b-37), ta z Maryją stanowi scenę centralną.  
Poświęcona jest ona dwom postaciom, które nie są nazwane imieniem 
własnym, ale określeniami podkreślającymi ich szczególną relację do 
Jezusa: „Jego Matka” i „uczeń, którego miłował”.

Z krzyża Jezus najpierw zwraca się do swojej Matki, a następnie do 
ucznia. Obydwie wypowiedzi pokazują, że Jezus tworzy między tymi 
dwiema osobami najściślejszą więź. Wyrażają ją odpowiadające sobie 
określenia: „syn Twój” i „Matka twoja”. W ten sposób testamentalną 
wolą Ukrzyżo wanego Jezusa Jego Matka staje się Matką umiłowanego 
ucznia, a on Jej synem. Ponieważ obydwie osoby mają wymiar typowy, 
reprezentatywny („Niewiasta”, „uczeń umiłowany”), Maryja staje się 
Matką wszystkich uczniów Jezusa, a oni otrzymują w Niej swoją Matkę.

Obecność Maryi pod krzyżem potwierdza Jej oblubieńczą więź 
z  Jezusem i Jej zjednoczenie z Synem w godzinie Jego  wyniszczenia. 
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Stanie przy Ukrzyżowanym wskazuje na  Jej męstwo, odwagę i wytrwa-
łość, ale również oznacza Jej współczucie.

Znamienne jest to, że Jezus zwrócił się do Maryi mianem „niewiasta”. 
Tym samym mianem Jezus posłużył się na weselu w Kanie Galilejskiej 
(J 2, 4), rozpoczynając „godzinę” objawiania swej misji zbawczej. U jej 
kresu, na Kalwarii, kiedy spełnia się mesjańskie dzieło Jezusa, Maryja 
na zawsze otrzymuje w osobie umiłowanego ucznia cały Kościół, staje 
się Matką Kościoła. 

Po słowach skierowanych do Matki Jezus zwraca się do umiłowa-
nego ucznia: „Oto Matka twoja”. W Jej osobie cały Kościół, wszyscy 
uczniowie Jezusa, otrzymali Matkę. Dar Matki, będący integralną częścią 
„godziny” Jezusa, został przyjęty przez ucznia, który „wziął Ją do siebie”. 

 
2. Przesłanie słów Jezusa z krzyża do Maryi i umiłowanego ucznia 

– dla nas 
Drodzy bracia i siostry! Przed Jezusem obecnym z nami w znaku chleba, 

patrzącym na nas z ołtarza, rozważmy, jakie przesłanie dla nas zawierają 
Jego słowa wypowiedziane z krzyża do Matki i umiłowanego ucznia.

– Po pierwsze: Maryja stojąca pod krzyżem swego Syna uczy nas 
heroicznego posłuszeństwa wobec Bożego planu. Uczy nas odważnego 
trwania przy Chrystusie, towarzyszenia Mu aż po najtrudniejsze chwile 
życia. Matka Boża Bolesna przypomina nam, że to, co autentycznie 
chrześcijańskie, mierzy się miarą krzyża.

Znamy takie matki, które pozostają w ścisłej łączności ze swoimi 
dziećmi i wtedy, gdy coś się stanie dziecku, matka pierwsza przychodzi 
z pomocą, przychodzi pod krzyż dziecka.  Jest czasem bezsilna w niesie-
niu fi zycznej pomocy, ale tak jak Maryja, swoją obecnością, milczeniem 
i modlitwą wspiera swoje dziecko w doświadczeniu cierpienia 

We wtorek, 28 lutego br., odwiedziłem we Wrocławiu Klinikę Trans-
plantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Na kilku salach 
spotkałem matki przebywające tam w klinice przez całą dobę ze swoimi 
małymi dziećmi chorymi na nowotwory. Wiele dzieci można wyleczyć, 
niektóre umierają. Patrząc na te matki posłuszne woli Bożej – pomyśla-
łem: czyż  nie są one podobne do Maryi stojącej pod krzyżem?  
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– Po drugie:  Maryja pod krzyżem, z woli Chrystusa, stała się naszą 
matką, matką nas wszystkich, matką całego Kościoła. Ona po macie-
rzyńsku wprowadza nas w miłość Chrystusa, której żaru doświadczyła. 
Jej serce otwarte jest na życie wszystkich uczniów Chrystusa. W Niej 
każdy ma swoją Matkę, której może zawierzyć swój los.

Drodzy bracia i siostry! Wszyscy tu, na ziemi, potrzebujemy matki. 
Matki nas najpierw wydają na świat, a potem są najbliższymi osobami 
naszego życia. Można mieć w życiu różnych przyjaciół, oddanych, 
wiernych, ale najwierniejszym przyjacielem pozostaje zawsze kochająca 
matka. Ona słowu „kocham” nadaje najpełniejszą treść. Drogie matki, 
tu obecne, pamiętajcie o tym. Jesteście wielkie w swoim powołaniu. 

Moi drodzy, przychodzi czas, kiedy wyfruwamy z rodzinnego gniazda 
i się usamodzielniamy. Mówi nawet o tym Ewangelia: „Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24; por. Mt 19, 4-6; Mk 10, 
6-9). W dobrych układach rodzinnych jest tak, że młode pary małżeńskie, 
młode rodziny, zachowują bliski związek ze swoimi rodzicami, którzy ich 
wspomagają w wychowaniu dzieci, swych wnuków. Jednakże przycho-
dzi w życiu czas kiedy odchodzą nasi rodzice do wieczności. Odchodzą 
fi zycznie od nas nasze mamy. I co wtedy? Wtedy trzeba sobie wyraźniej 
uświadomić, że pozostała nam Matka Chrystusa jako nasza Matka. Ona 
nigdy nam nie umiera i nigdy się nie starzeje. Ona jest tak naprawdę 
pierwszą matką każdego i każdej z nas, pierwszą matką naszego życia.  

Przypomnijmy scenę z życia bł. Jana Pawła II, scenę z dzieciństwa. 
Gdy w dziewiątym roku Pan Bóg zabrał mamę do wieczności, ojciec 
podprowadził go pod obraz Matki Bożej  i powiedział: „Teraz Ona będzie 
twoją Matką”. Karol zrozumiał, co mu ojciec powiedział.  Trzymał się 
tej Matki mocno przez całe życie. Często jej powtarzał: „Totus Tuus” 
– „Cały Twój”.  

– Po trzecie: Maryja obecna na drodze krzyżowej i pod krzyżem 
przypomina nam, że Ona znajduje się także na naszej drodze krzyżowej, 
że jest obecna przy nas zwłaszcza wtedy, gdy cierpimy, gdy jesteśmy 
opuszczeni i poniżeni. Z naszej strony jest potrzebny akt wzięcia Jej do 
siebie, tak jak to uczynił św. Jan: „O od tej godziny uczeń wziął Ją do 
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siebie” (J 19, 27b). Czyn umiłowanego ucznia, który wziął Maryję do 
siebie, jest dla nas ciągłym wyzwaniem, byśmy czynili to samo. Gdy 
bierzemy Ją do siebie, gdy mamy Ją przy sobie w naszym życiu, uczymy 
się od niej wierzyć, kochać i cierpieć – po prostu uczymy się od Niej 
wypełniać wolę Bożą. A Ona z kolei, staje się naszą Orędowniczką, 
Pośredniczką i Pocieszycielką.  

Mamy tyle  świadectw potwierdzających to, że Ona jest zawsze 
z nami  jako nasza Matka, że wspomaga osoby indywidualne, nasze 
rodziny i całe narody. Przypomnijmy pewne fakty z dziejów Kościoła 
i niektórych narodów. Ograniczmy się do czasów najnowszych.

Pierwszym  zwycięstwem za wstawiennictwem Matki Bożej było 
Lepanto, gdy w XVI w. rozstrzygały się losy chrześcijańskiej Europy, 
przeżywającej inwazję islamu. Tureckie wojska Selima II szły od zwy-
cięstwa do zwycięstwa, by dotrzeć do Rzymu i „z bazyliki Piotrowej 
uczynić stajnię dla swych koni”. Powstrzymać je mógł tylko cud. Papież 
Pius V powierzył wojska chrześcijan opiece Najświętszej Maryi Panny 
i wezwał wszystkich do modlitwy różańcowej.  W roku 1571 rozegrała 
się pod Lepanto bitwa morska, w której z nieporównywalnie większą 
armadą Turków zwyciężyły wojska chrześcijan. W Wenecji na cześć tej 
wiktorii wzniesiono kaplicę Matki Bożej Różańcowej. Na jej ścianach 
napisano: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa 
uczyniła nas zwycięzcami”, a papież Pius V ustanowił dzień bitwy – 7 
października – świętem Matki Bożej Różańcowej. 

Po raz kolejny agresja tureckich muzułmanów zagroziła Europie pod 
koniec XVII w. Gdy podeszli pod Wiedeń, papież Innocenty XI zwrócił 
się o pomoc do polskiego króla Jana III Sobieskiego. Kiedy jego 27-ty-
sięczna armia starła się 12 września 1683 r. z ponad-stutysięczną armią 
turecką, Kraków modlił się o zwycięstwo, idąc w procesji różańcowej 
z katedry na Wawelu do kościoła mariackiego. Po bitwie Sobieski prze-
słał Innocentemu XI chorągiew Kary Mustafy ze słowami: „Przybyłem, 
ujrzałem, Bóg zwyciężył”, a Papież na pamiątkę wiktorii wiedeńskiej 
ustanowił 12 września wspomnieniem Imienia Maryi.    

Odnotujmy jeszcze inne wydarzenie, w które wpisała się pomoc 
Maryi.  Po zakończeniu w 1945 r. działań wojennych w Europie strefy 
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wpływów alianckich i sowieckich podzieliły nie tylko Niemcy, ale 
także Austrię. Powstały cztery strefy okupacyjne, z czego najbogatsza 
część kraju, Dolna Austria wraz z Wiedniem dostała się w ręce Rosjan, 
którzy traktowali ten teren jak zdobycz wojenną. W tym samym czasie 
franciszkanin o. Petrus Pavlicek, dziś kandydat na ołtarze, zafascyno-
wany był objawieniami w Fatimie. W Mariazell, wielkim austriackim 
sanktuarium maryjnym, przed cudownym obrazem Wielkiej Patronki 
Austrii o.  Pavlicek odkrył, że drogą do wyzwolenia tej części Austrii 
jest nawrócenie, pokuta i modlitwa narodu przez wstawiennictwo 
 Matki Bożej. Powołał wspólnotę, którą 2 lutego 1947 r. nazwał Pokutną 
 Krucjatą Różańcową o Pokój dla Świata. W połowie roku zobowiązanie 
do modlitwy różańcowej podjęło 500 osób i wspólnota została ofi cjalnie 
zatwierdzona przez Kościół. Pod koniec 1950 r. modlących się i uczest-
niczących w organizowanych przez krucjatę procesjach było już 200 
tys., dwa lata później  440 tys., a w maju 1955 r. – ponad pół miliona. 
Wśród członków krucjaty znaleźli się: otaczany wielką estymą minister 
i kanclerz federalny  Leopold Figl oraz kolejny kanclerz Juliusz Raab. Po 
liczonych w setki daremnych próbach dyplomacji austriackiej, by dopro-
wadzić do wycofania się Rosjan, kanclerz Figl zwrócił się do o. Pavlicka: 
„Pozostała już tylko modlitwa”. Krucjata doprowadziła do szaleńczego 
różańcowego zrywu narodu – i stał się cud. Po ośmiu latach modlitewnej 
krucjaty austriacka delegacja wróciła z Moskwy z podpisanym 13 maja 
1955 r. – w dzień Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej – dokumentem, 
w którym Rosjanie rezygnują z powojennej okupacji zajmowanej przez 
nich części Austrii i wycofują z niej swoje wojska. Wzruszony kanc-
lerz Raab w przemówieniu do narodu podziękował przede wszystkim 
Bogu. „Gdyby nie modlitwa, gdyby nie mnóstwo składanych w Austrii 
do modlitwy rąk, nie osiągnęlibyśmy tego. To Matka Boża pomogła 
nam w uzyskaniu traktatu pokojowego. Austria jest wolna!”. Dodajmy, 
że wyjście Rosjan z Austrii było jedynym w okresie „zimnej wojny” 
przypadkiem, kiedy Sowieci dobrowolnie opuścili okupowany przez 
siebie kraj. 

Podobne przypadki interwencji Maryi w wyniku Pokutnej Krucjaty 
Różańcowej miały miejsce w powojennych  Niemczech  i na Filipinach 
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w latach siedemdziesiątych za czasów totalitarnych rządów Ferdinanda 
Marcosa. W wyniku walk Marcos abdykował, a kard. Sin zadbał o jego 
bezpieczny wyjazd z kraju. Pytany, jak możliwa była ta bezkrwawa rewo-
lucja, kardynał wspominał: „Myślę, że cały scenariusz tamtych wydarzeń 
był pisany przez samego Boga, że całością akcji kierowała Najświętsza 
Maryja Panna. Byliśmy tylko aktorami; nasza moc pochodziła od Boga”. 

Ostatnio wielka Krucjata Różańcowa została podjęta na Węgrzech, 
by wesprzeć reformy premiera Orbana. Śladem Węgier, pół roku temu 
poszli Polacy. Do modlitwy w Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę, 
nad którą opieką duchową sprawują ojcowie paulini z Jasnej Góry, 
zaangażowało się dotychczas ponad 50 tys. osób. Główna intencja tej 
Krucjaty jest jedna: prośba o ocalenie wartości religijnych i narodowych 
w naszej Ojczyźnie, które ostatnio tak bardzo zostały zaatakowane, 
błaganie o zaniechanie walki z Kościołem i z narodem. W obecnym, 
trudnym czasie Kościołowi potrzebna jest wyjątkowa pomoc. Kardynał 
Angelo Amato – prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, szukając 
ratunku dla dzisiejszego Kościoła przypomina sen – widzenie, jakie 
w roku 1862 miał św. Jan Bosko. Otóż widział on wspaniały okręt na 
wzburzonym morzu, którego chciały zniszczyć różnorakie inne okrę-
ty, bardzo dobrze uzbrojone. Tym wspaniałym okrętem jest  Kościół 
żeglujący wśród licznych niebezpieczeństw i narażony na różne ataki. 
Nagle pośród fal pojawiły się dwie kolumny bardzo wysokie, w nie-
wielkiej odległości od siebie. Na szczycie jednej stał posąg Matki 
Bożej z napisem Auxilium christianorum (Wspomożenie wiernych), 
a na drugiej kolumnie znajdowała się duża Hostia i napis: Salus cre-
dentium (Zbawienie wierzących). Pomimo wściekłych ataków wrogów 
– kapitan okrętu – papież pewnie doprowadził okręt Kościoła do tych 
dwóch kolumn i bezpiecznie je o nie zakotwiczył. W tym momencie 
wszystkie wrogie okręty uciekły, rozbiły się i zatonęły. Ksiądz Bosko 
wytłumaczył, że te dwie kolumny, które nigdy nie pozwolą zatopić 
statku Kościoła Świętego to cześć oddawana Eucharystii i kult maryjny. 
Ta wizja świętego Jana Bosko przypomniana przez kardynała Amato 
pokazuje, że Maryja nadal wspiera chrześcijan swym wstawiennictwem 
i pozostaje Obrończynią naszej wiary. 



77„BY NIE ZNIWECZYĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA” (1 KOR 1,17) – KAZANIA PASYJNE

Na koniec zaznaczmy, że oprócz tych świadectw historycznych o czu-
waniu Matki Bożej nad Kościołem w świecie mamy spisanych mnóstwo 
świadectw ludzi o łaskach otrzymanych za Jej wstawiennictwem. Wiele 
takich świadectw zostało zebranych w książce Zwycięstwo przychodzi 
przez Różaniec, wydanej przez Siostry Loretanki w Warszawie w 2003 r.  
Są to wzruszające  świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja. Te 
świadectwa zachęcają nas, aby być zawsze blisko Maryi, aby pamiętać 
o słowach Jezusa wypowiedzianych z krzyża: „Synu, oto Matka twoja”.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry! Podziękujmy dziś Chrystusowi za podarowa-

nie nam Matki, która nas wspomaga i kocha. Jej zaś powtórzmy słowa 
śpiewane w Gorzkich Żalach: „Proszę, o Panno jedyna, niechaj krzyż 
Twojego Syna zawsze w sercu swym noszę [...]. Pragnę Matko, zostać 
z Tobą, dzielić się Twoją żałobą śmierci Syna Twojego […]. O Maryjo,, 
Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam”. Amen.



Bp Ignacy Dec

„BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, 
CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ?”  

(MK 15, 34; MT 27, 46)

Czwarte kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

18 marca 2012 r.

Wstęp
Drodzy bracia i siostry! jesteśmy na czwartej wielkopostnej medytacji 

Męki Pańskiej podczas nabożeństwa Gorzkich Żali. Dziś w kazaniu pasyj-
nym zatrzymamy się przy kolejnych słowach Pana Jezusa wypowiedzia-
nych z krzyża w czasie Jego agonii. Są to słowa pełne bólu i osamotnienia: 
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15, 34; Mt 27, 46).

1.  Interpretacja czwartego słowa Jezusa z krzyża 
Najpierw zauważmy, że słowa te zostały odnotowane jedynie przez 

św. Marka i Mateusza, jako jedyne wypowiedziane przez Jezusa z krzyża. 
Przypomnijmy, że poprzednio rozważane przez nas słowa – pierwsze dwa są 
zapisane w Ewangelii św. Łukasza, a słowa do Matki i do ucznia znajdujemy 
w Ewangelii św. Jana.  Rozważane dziś przez nas czwarte słowo Jezusa w  
Ewangelii św. Marka zostało  umieszczone w następujących kontekście: 

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do go-
dziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
«Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś 
Mnie opuścił?  Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, 
woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę 
i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, 
żeby go zdjąć [z krzyża]».  Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał 
ducha” (Mk 15, 33-37).
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Zauważmy, że słowa modlitwy Jezusa synoptycy wiążą z Jego ago-
nią i śmiercią. Opowiadanie o niej należy do najstarszej warstwy opisu 
męki. Potwierdza to zachowanie tej modlitwy w brzmieniu aramejskim 
i tłumaczenie jej na język grecki. Samą inwokację św. Mateusz podał 
w wersji hebrajskiej.

Według Marka ewangelisty Jezus wisiał na krzyżu sześć godzin. 
Podczas pierwszych trzech, od godz. trzeciej do szóstej, czyli wedle 
naszego czasu – od godz. dziewiątej do  dwunastej w południe, Jezus 
był wyszydzany, co rozważaliśmy przed dwoma tygodniami. Następne 
trzy godziny, od szóstej do dziewiątej, czyli od dwunastej do piętnastej 
naszego czasu, upłynęły pod znakiem ciemności, które ogarnęły całą 
ziemię.

Wydarzenie Jezusowej śmierci ewangeliści łączą ze znakiem ciem-
ności, jakie przez trzy godziny ogarnęły całą ziemię, sprawiając wra-
żenie, że słońce rzeczywiście zaszło. Bibliści twierdzą, że nie mogło 
jednak to być zaćmienie słońca, gdyż zjawisko takie nie było możliwe 
w czasie Paschy, przy pełni księżyca. Dla wytłuma czenia fenomenu 
mroku odwoływano się niekiedy do czysto fi zycznych zjawisk, jak 
gęste chmury, burza piaskowa. Tradycja Kościoła traktuje ten fakt jako 
zjawisko cudowne. Pomocą w jego zrozumieniu jest wykorzystana 
w opisie symbolika biblijna. W niej zaś ciemności są stałym elementem 
„dnia Pańskiego”, w którym Bóg interweniuje zbawczo i osądza ludzkie 
czyny. Tak też jest w czasie śmierci Jezusa. Ciemności ogarniające całą 
ziemię wskazują nie tylko na jej kosmiczny wymiar z powodu zabicia 
Syna Bożego, ale również na zbawczą obecność Boga, ukrytą pod osłoną 
ciszy, bez żadnego wyjaśniającego słowa, jak to miało miejsce podczas 
chrztu lub Przemienienia.  Przypomnijmy, że w czasie chrztu Jezusa 
rozdarły się niebiosa i dały się słyszeć słowa Ojca: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1, 11). A w scenie Prze-
mienienia na Taborze znakowi obłoku towarzyszyło słowo: „To jest mój 
Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 7). Natomiast na Golgocie – po 
wyszydzaniu – nastały ciemności i zapanowała cisza. Ojciec w niebie 
jakby zamilkł i Jego miłość skoncentrowała się na darze miłości Syna.  
Ojciec w milczeniu przyjmował ofi arę życia swojego Syna.  
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O godzinie dziewiątej, czyli o trzeciej po południu, a więc w ostatnich 
chwilach swego życia, Jezus odpowiedział na tę tajemniczą, milczącą  
obecność Boga donośnym wołaniem, modląc się słowami Ps 22,2: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”. Modlitwa w formie pytania 
pozostawia otwarty dramatyczny problem ogromu zła i cierpienia, opusz-
czenia przez wszystkich, a nawet milczenia samego Boga. Modlitwa 
Jezusa nie jest jednak krzykiem rozpaczy i trwogi, ale – jak potwierdza 
to cały kontekst cytowanego psalmu – głosem ufności i nadziei opartej 
na synow skiej jedności z Bogiem.

W takim jej rozumieniu utwierdza też reakcja stojących obok krzyża, 
którzy chcąc jeszcze raz zadrwić z Jezusa, wy korzystali podobieństwo 
fonetyczne słów i wołanie do Boga, ce lowo zniekształcili na wołanie 
skierowane do Eliasza. W poboż ności ludowej on bowiem uważany był 
za wielkiego pomocnika w sytuacjach beznadziejnych. Dlatego drwiąc 
z Jezusowego wołania do Boga, widzowie przypisali Mu wołanie do 
Eliasza, by przyszedł i zdjął Go z krzyża. W tym celu ktoś podał Mu do 
picia ocet rozcieńczony wodą, by przedłużyć Jego cierpienia, w prze-
konaniu, że Eliasz i tak do Niego nie przyjdzie.

Wobec śmierci Jezusa stajemy przed niesłychanym orędziem, że 
w Nim sam Bóg zechciał doświadczyć śmierci. Jest w niej znak auten-
tyczności Jezusa, który naprawdę i do końca był człowiekiem. Dlatego 
nie chciał uniknąć śmierci, wykorzystując fakt, że był Bogiem. W Jego 
śmierci Bóg „doświadczył” czym jest umieranie człowieka. Stąd też 
w każdej sytuacji naszego życia możemy odczuwać solidarność Jezusa 
i Jego bliskość z naszym losem.

 W zmaganiu się ze śmiercią i całkowitym osamotnieniem Jezus pyta: 
„Gdzie Jesteś Ojcze?!”. Jest to dowód pełnego zdania się na Boga, by 
wkroczył, by Jego wola się wypełniła. 

2. Nasze ciemne doliny bólu i opuszczenia
Drodzy bracia i siostry! Pytamy pokornie, czy ta przejmująca mo-

dlitwa Jezusa do Ojca w chwili największego cierpienia ma jakieś od-
niesienie do naszego życia. Co odpowiemy? –  Na pewno ma, gdyż nic 
takiego nie wydarzyło się w życiu Jezusa, co nie miałoby odniesienia 
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do naszego życia. Na naszej życiowej drodze też natrafi amy na ciemne 
doliny i na chwile opuszczenia i osamotnienia. Takie chwile przeżywali 
ludzie w obozach koncentracyjnych, gdzie – jak niektórzy mówią – pa-
nowało wielkie milczenie Boga. Tego rodzaju trudne okresy przeżywali 
nasi rodacy, którzy  z przedwojennych Kresów Wschodnich w 1940 r. 
zostali wyrwani z gniazd rodzinnych i wywiezieni w dal syberyjskich 
lasów, śniegów i mrozów.    Tego rodzaju chwile, takie ciemne doliny, 
przeżywali więźniowie poddawani torturom i zabijani w okrutny sposób  
przez swoich przeciwników politycznych. Wielu wydawało się wtedy, że 
Bóg jakby zapomniał o świecie, zapomniał o ludziach. Stał się  Bogiem 
milczącym. 

Takie chwile osamotnienia, opuszczenia, jakby nieobecności Boga 
przeżywali także ludzie wierzący, nawet święci. Zresztą każdy człowiek 
na drodze swego życia natrafi a na ciemne doliny, na godziny wielkiej 
udręki, chwile osamotnienia. Zwróćmy uwagę, jak trudno jest doświad-
czać Boga w chwilach udręki i wielkiego cierpienia. Wydaje się nam 
wtedy, że Bóg odwrócił się od nas albo też, że o nas zupełnie zapomniał. 
Rzeczywiście, w chwilach wielkiego zła, w doświadczaniu ludzkiej 
podłości, ludzie mówią o milczeniu Boga. Przytoczmy kilka przykładów.

3. Świadectwa o ciemnych dolinach i jakby milczeniu Boga 
Elie Wiesel, amerykański Żyd, pisarz i dziennikarz, więzień hitle-

rowskich obozów koncentracyjnych, w książce pt. Noc wspomina, że 
pewnego dnia na placu apelowym obozu w Auschwitz postawiono trzy 
szubienice. Dwaj mężczyźni i jeden chłopiec mieli zawisnąć na nich jako 
przestroga dla reszty więźniów. Tłum w pasiakach, otoczony zewsząd 
przez uzbrojonych SS-manów, w milczeniu wysłuchał słów wyroku. 
Na znak komendanta obozu spod nóg skazańców wytrącono krzesła. 
Obydwaj mężczyźni umarli szybko obciążeni swymi ciałami. Chłopiec 
– o wiele lżejszy – nie zginął od razu. Na oczach więźniów konał w strasz-
liwej ciszy, przez ponad pół godziny szarpiąc się w niewypowiedzianej 
męce. Gdzie jest Bóg?! – głośne pytanie rzucił jeden z więźniów. I w tym 
samym momencie zmysł wiary w sercu przyszłego pisarza natychmiast 
na to pytanie odpowiedział: Jest tu, wisi na tej szubienicy.
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Drugie świadectwo mistycznych udręk ciemnej nocy zaczerpnijmy z ży-
cia wielkiego misjonarza  trędowatych z Flandrii bł. Damiana de Veuster. 
W jednym z jego  życiorysów czytamy: „Kiedy nadszedł okres Wielkiego 
Postu 1888 r. Bóg nałożył misjonarzowi na ramiona krzyż najcięższy. Był 
już wtedy chory na trąd i nieludzkie bóle rozdzierały jego śmiertelne członki. 
Ale były one niczym w porównaniu z męką, w jakiej pogrążyła się dusza. 
Ojciec Damian, który zawsze we wszystkich cierpieniach miał mężne serce 
i umiał zachować pogodę ducha, teraz w ostatnich tygodniach swego życia 
zapadł w ciemną noc całkowitego zwątpienia. Czuł zbliżającą się śmierć. 
Wiedział, że stoi nad grobem. Utyrany życiem marzył niekiedy o ostatnim 
spoczynku. Ale teraz myśl o śmierci napawała go głębokim lękiem i smut-
kiem. Nie doświadczał już obecności Boga, choć czuł zbliżający się koniec. 
Żadna modlitwa nie przynosiła mu ulgi. Całymi nocami klęczał przed 
Najświętszym Sakramentem, ale nie doznawał pocieszenia. Nad ranem 
zwlekał się znużony i złamany do swojej izby i nie chciał widzieć nikogo. 
Któregoś dnia jego przyjaciel Conrady, kapłan, który przemocą wtargnął do 
jego chaty, zastał go w stanie całkowitego opuszczenia. 

–  Odejdź i zostaw mnie samego!  krzyczał ochryple chory, kiedy 
wszedł do niego jego przyjaciel. 

– Nie zostawię cię samego,  upierał się Conrady. Musisz mnie wy-
słuchać. 

– Bóg mnie opuścił, cóż może pomóc teraz człowiek – jęczał Ojciec 
Damian. Umieram, ale nie jestem godny wejść do nieba. 

– Ty głupi chłopcze – strofował go przyjaciel. Przyjmą cię tam 
odgłosem trąb i bębnów. Całe życie przecież poświęciłeś trędowatym. 
Ojciec Damian potrząsnął tylko głową i ukrył zranioną, zniekształconą 
twarz. Conrady otworzył tymczasem Nowy Testament, który przyniósł 
z sobą i powiedział: 

– No, posłuchaj. Teraz odczytam ci twój wyrok, który Pan Jezus ogłosi 
nad tobą. I przeczytał mu fragment Ewangelii św. Mateusza o sądzie 
ostatecznym: „Byłem głodny, a dałeś mi jeść, byłem spragniony, a da-
łeś mi pić. Wejdź do królestwa mego”. Wydawało się jakby trędowaty 
kapłan wcale tego nie słuchał. Po chwili podniósł się, spojrzał smutnym 
wzrokiem na przyjaciela i powiedział jakby pokornie prosząc: 
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– Odejdź bracie, mnie już nikt nie pomoże (W. Huenermann). 
Po tym przeżyciu ciemnej nocy trwającym kilka tygodni Bóg zesłał 

ojcu Damianowi pocieszenie za przyczyną Matki Bożej Pocieszenia 
z jego rodzinnych stron z Scherpenheuvel. Ojciec Damian umierał pełen 
pokoju wewnętrznego i zaufania do Boga.

Ci, którzy przechodzą poprzez takie czy podobne doświadczenia, 
mogą głębiej odczuć to, co przeżywał Jezus na krzyżu. Mogą też odczuć 
modlitwę Psalmu 22, którą wypowiedział sam Jezus: „Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił?”.

I jeszcze trzy obrazki z mojej posługi kapłańskiej. Pierwszy pochodzi 
z pierwszej parafi i z Wrocławia, z Psiego Pola, z roku 1970.  Jako wika-
riusz parafi i pw. św. Jakuba i Krzysztofa stosunkowo często grzebałem 
zmarłych na miejscowym cmentarzu. Po pewnym czasie zauważyłem, 
że na jednym z grobów zawsze stoją świeże kwiaty i dość często modlą 
się tam jeszcze stosunkowo młodzi rodzice. Pewnego razu zaintereso-
wałem się tym grobem i tymi ludźmi. Dowiedziałem się, że w niedawnej 
przeszłości ci rodzice w krótkim czasie pochowali dwie swoje jedyne 
córki, które zmarły w  wieku osiemnastu i dziewiętnastu lat. Rodzice 
wyznali, że modlili się jak tylko umieli o łaskę życia dla córek, ale wola 
Boża była inna. Była to dla nich ciemna dolina, przez którą przeszli.

Drugi obrazek pochodzi z lat 1976-1979, kiedy byłem wikariuszem 
w parafi i pw. św. Rodziny we Wrocławiu. Na Cmentarzu Osobowickim 
prowadziłem bardzo szczególny pogrzeb. W kaplicy cmentarnej zasta-
łem dwie trumny, w których byli młodzi małżonkowie, ofi ary wypadku 
drogowego. Przy trumnie stała trójka dzieci. Było mnóstwo ludzi. Prawie 
wszyscy mieli łzy w oczach. Gdzieś nad tymi ludźmi zdawało się wisieć 
pytanie, dlaczego dzieci utraciły rodziców; gdzie jest Bóg, który kazał 
napisać, że jest Miłością?

I trzecie wspomnienie, także z pierwszych lat mego kapłaństwa. 
Gdy przyjeżdżałem w rodzinne strony, moja mama często wysyłała 
mnie w odwiedziny do chorych. W sąsiedniej miejscowości chorowała 
matka licznej rodziny. Na imię miała Bronisława. Choroba okazała się 
śmiertelna. W czasie jednej z ostatnich wizyt, prosiła mnie o modli-
twę, by doczekała jeszcze uroczystości Pierwszej Komunii św. swojej 
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najmłodszej córki Beatki. Wielu modliło się o tę łaskę, ale wola Boża 
była inna. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że matka nie dożyła do 
tej uroczystości. Oglądała swoją córkę, idącą  po raz pierwszy po Ciało 
Pańskie, z wieczności.  

Drodzy bracia i siostry! To są te ciemne doliny, przez które przecho-
dzą ludzie na ziemi, które mają odniesienie do tej godziny krzyża na 
Golgocie, kiedy Chrystus wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił?”. Tego pozornego milczenia Boga doświadczają ludzie dość 
często tu, na ziemi.

Drodzy bracia i siostry! Prośmy Jezusa ukrzyżowanego, abyśmy 
mogli – choć w bardzo ograniczonych i zawężonych warunkach – prze-
żyć to, co przeżył w czasie swojej męki i śmierci. Wyraźmy pragnienie 
towarzyszenia Jezusowi w Jego drodze od Ogrójca aż po krzyż, prosząc 
Go, aby otworzył nam nasze serce i ukazał nam to, czego wówczas do-
świadczał. Prośmy także, aby nasze współuczestnictwo w Jego cierpieniu 
i udręce On sam przemieniał w doświadczenie radości i pociechy z Jego 
Zmartwychwstania.

Zakończenie
Panie Jezu, w godzinie największego cierpienia wypowiedziałeś sło-

wa: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Doświadczyłeś bólu 
i cierpienia tego świata, na który przyszedłeś, który jest także  Bożym 
światem. Bądź z nami, gdy się nam będzie wydawać, że Bóg milczy, że 
zostaliśmy przez wszystkich opuszczeni. Przyjdź wtedy i powiedz, że 
wnet zaświta poranek Zmartwychwstania. Amen. 
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„PRAGNĘ” I „WYKONAŁO SIĘ” 
(J 19, 28-30)

Piąte kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

25 marca 2012 r.

Drodzy bracia i siostry! W strukturze nabożeństwa Gorzkich Żali są 
obecne trzy główne elementy: rozważanie śpiewne męki Pana Jezusa; 
medytacja słowna, czyli kazanie pasyjne oraz błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem.

Przystępujemy obecnie do  drugiej części naszego nabożeństwa, czyli 
do medytacji pasyjnej. Dzisiaj rozważymy kolejne słowa wypowiedzia-
ne przez Pana Jezusa z krzyża. Są to dwa słowa zapisane w Ewangelii 
św. Jana: „Pragnę” oraz „Wykonało się”. Należałoby je omawiać łącznie, 
ponieważ znajdują się w tej samej zwięzłej perykopie i jedno słowo 
wyjaśnia drugie. Mając to na uwadze rozważymy je jednak oddzielnie, 
zgodnie z kolejnością ich wypowiadania. Sięgnijmy najpierw do tekstu 
Ewangelii, by następnie zastanowić się nad ich znaczeniem dla nas. 
„Potem Jezus  świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło 
Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc 
na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosz-
tował octu, rzekł: «Wykonało się». I skłoniwszy głowę, oddał ducha”.

  
1. Pierwsze słowo: „Pragnę”

Zamiast modlitwy: „Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił” 
w czwartej Ewangelii, w opisie agonii Jezusa, pojawiają się dwa Jego 
słowa z krzyża: „Pragnę” i  „Wykonało się”. Są one krótkie, gdyż Jezus 
wypowiadał je ostatkiem sił. Należy też przypuszczać, że były one wypo-
wiedziane cicho, jednak usłyszał je Jan stojący pod krzyżem i zamieścił 
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je w swojej Ewangelii. Jan, wprowadzając nas w ostatnie chwile życia 
Pana Jezusa podkreśla, że ma On świadomość swojej misji i że chce jej 
być wierny aż do końca. Zdawał sobie sprawę z tego, że Ojciec wszystko 
złożył w Jego ręce. W scenie śmierci Jezusa dominuje idea spełnienia: 
przeżywając z całą świadomością moment swojej śmierci Zbawiciel 
jest przekonany, że wszystko się dokonało. Wyrażenie „wykonało się” 
oznacza, że wszystko – całe dzieło – jakie Ojciec powierzył Jezusowi 
zostało przez Niego spełnione do końca. Jezus miał świadomość, że do-
prowadził do szczytu swoja miłość do ludzi i gotów jest wrócić do Ojca, 
przyprowadzając do Niego wszystkich, za których umarł. Ponieważ Jezus, 
spełniając do końca dzieło zlecone Mu przez Ojca dobrowolnie oddaje 
życie na krzyżu, wypełnia tym samym cały zbawczy plan zawarty w Pi-
śmie Świętym. Dlatego ewangelista zauważa, że dzieje się to wszystko, 
„aby wypełniło się Pismo”: w wydarzeniu Jezusowej  śmierci wypełniły 
się wszystkie proroctwa zawarte w Biblii. Mając świadomość wypełnie-
nia swej misji zbawczej i doprowadzenia do doskonałości objawionego 
w Pismach planu Ojca, Jezus wypowiedział słowo „Pragnę”. Rodzi się 
pytanie, czy należy je rozumieć jedynie w dosłownym sensie, a mianowi-
cie, że Jezus w omdleniu prosił o wodę. Cały kontekst Męki Pańskiej każe 
nam przyjąć, że Jezus w tym słowie wyrazi pragnienie, by Jego miłość, 
która na krzyżu osiągnęła szczyt, rozlała się na cały świat, by dotarła do 
każdego ludzkiego serca. Reakcja stojących pod krzyżem żołnierzy jest 
oznaką niezrozumienia Jezusowego „Pragnę”. Nie podali Mu nawet wody 
do picia, lecz ocet. Janowa scena śmierci Jezusa przekonuje nas, że całe 
dzieło zbawcze Boga dopełnia się na krzyżu, zgodnie z Jego planem ob-
jawionym w Piśmie Świętym. Jezus ma pełną świadomość tego, że przez 
wypełnienie swej misji wraca do Ojca i wszystkim ludziom otwiera do 
Niego dostęp. W Jezusowym słowie „Pragnę” ujawnia się pragnienie Jego 
serca, by wszyscy ludzie przyjęli Jego miłość i nią żyli.

 
2. Drugie słowo: „Wykonało się”. 

Raz jeszcze przypomnijmy ewangeliczny Janowy zapis: „Potem Jezus  
świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 
«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę 
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nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
«Wykonało się». I skłoniwszy głowę, oddał ducha”. W relacji Janowej 
Ewangelii, po słowie „Pragnę” w tej samej perykopie Jezus wypowiada 
z krzyża jeszcze słowo „Wykonało się”. A wypowiedział je wówczas, 
gdy skosztował octu. Na niezrozumienie przez żołnierzy słowa „Pragnę” 
Jezus odpowiedział nie tylko skosztowaniem podanego Mu octu, ale 
dodatkowym słowem „Wykonało się”. W ten sposób Jezus oznajmił, 
że wypełnił zlecone Mu przez Ojca dzieło, że wypełnił zbawczy plan 
Boga zawarty w Piśmie Świętym, że osiągnęło cel Jego mesjańskie 
posłannictwo. Słowo to jest pieczęcią całej Jego misji. Wypowiadając 
słowo „Wykonało się” Jezus uczy nas świadomego wypełniania woli 
Boga aż do końca.

3. Przesłanie dla nas słów „Pragnę” i „Wypełniło się”.
Drodzy bracia i siostry, pomyślmy przed Jezusem obecnym wśród 

nas, co chciał nam powiedzieć Pan Jezus z krzyża przez słowo „Pragnę” 
i słowo „Wykonało się”?

Już nadmieniliśmy, że Jezus w słowie „Pragnę” nie tyle prosił o uga-
szenie fi zjologicznego pragnienia, chociaż z pewnością i o to chodziło, 
bo wiemy, że ludzi w stanie omdlenia cucimy wodą i że brak wody jest 
dla ludzi bardziej dotkliwy niż brak pokarmu. Jednakże w tym słowie 
Jezus wyraził coś znacznie więcej, a mianowicie pragnienie wartości 
duchowych, związanych z Jego dziełem odkupienia, by ono zostało 
rozpoznane i przyjęte przez wszystkich mieszkańców ziemi.

Najpierw więc winniśmy starać się o wypełnienie pragnienia Pana 
Jezusa, byśmy rozpoznali Jego miłość do nas ukrytą w Jego cierpieniu 
i śmierci na krzyżu, byśmy tą miłością byli przejęci i w jej imię od-
powiadali naszą miłością wobec Pana Boga i bliźnich. Chrystusowe 
słowo „Pragnę” może być także wezwaniem dla nas do rachunku su-
mienia z naszych pragnień. Zauważmy, że mamy w sobie pragnienia 
o charakterze cielesnym i duchowym. Pragnienia cielesne zaspokajamy 
zazwyczaj jakimś  rodzajem materii, np. wodą. Ważniejsze w nas są 
pragnienia duchowe, które mogą być albo dobre albo złe. Z dobrych 
pragnień wymieńmy najpierw pragnienie sprawiedliwości, które jest 
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wpisane w naszą ludzką naturę. Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. 
Czujemy się dotknięci i pokrzywdzeni, gdy ktoś pozbawia nas słusznej 
zapłaty za wykonaną pracę, gdy nas oszukuje, gdy nas niesprawiedliwie 
ocenia, gdy zepsuje nam opinię, odbierze dobre imię. 

Odkrywamy w nas także pragnienie prawdy. Nie chcemy być okła-
mywani:  jeśli uświadamiamy sobie, że ktoś nas okłamał czy oszukał, 
to czujemy się poniżeni. Mamy np. żal do dzisiejszych mediów, że tak 
często zakrywają przed nami prawdę, że nam podają półprawdy albo 
wprost nas okłamują, że zamiast zdrowego pokarmu dla naszego ducha, 
jakim jest prawda, otrzymujemy truciznę. 

Drodzy bracia i siostry, odkrywamy w sobie również pragnienie dobra, 
które poznajemy rozumem. W tym pragnieniu dobra na pierwszy plan 
wysuwa się pragnienie bycia kochanym: pragniemy być kochani przez 
najbliższych. Jak ważne jest to pragnienie w naszym życiu przekonuje-
my się wówczas, gdy nas ktoś zdradzi: po niektórych zdradach miłości 
nie możemy się pozbierać i tak trudno zaleczyć rany, które pozostają 
po zdradzie. Jednakże to pragnienie bycia kochanym trzeba koniecznie 
dopełniać w sobie pragnieniem kochania. Dobrze jest, gdy w miłości 
wyprzedzamy drugich. Pan Jezus powiedział kiedyś: „Wszystko więc, 
co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, to jest bo-
wiem podstawa Prawa i proroków”. Warto więc pamiętać, że nie warto 
poprzestać na pragnieniu bycia kochanym, które mamy wpisane w naszą 
naturę, ale także powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie kochania 
drugich. A to jest już związane z wysiłkiem, z pokonywaniem drogi od 
miłości własnej, miłości własnego ja  do miłości ciebie, miłości drugich. 
Chrystusowa miłość do nas kosztowała Go oddanie życia. On pierwszy 
wypełnił słowa, które kiedyś do nas powiedział: „Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Wśród pragnień duchowych jest także pragnienie piękna. Możemy 
je zaspokajać, gdy oglądamy piękne widoki górskie, lasy wypełnione 
śpiewem ptaków, łąki usłane kwiatami, gdy słuchamy szumu górskich 
potoków. Cieszy nas piękno zakodowane w przyrodzie, dlatego tak 
chętnie wyjeżdżamy na wakacje i urlopy tam, gdzie jest dużo piękna 
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w przyrodzie. Ale pragnienie piękna zaspokajamy również, gdy obcujemy 
z działami sztuki stworzonymi przez artystów, np. gdy oglądamy piękną 
architekturę, rzeźbę, malarstwo, gdy słuchamy muzyki, śpiewu chórów 
czy zespołów artystycznych. Powyższe pragnienia, bracia i siostry, skła-
dają się na pragnienie szczęścia, i to szczęścia pełnego, nieprzemijającego 
jako że szczęście okazyjne, przelotne nas nie zadowala. 

Przyglądając się naszym pragnieniom odnotujmy także pragnienia złe, 
które są w nas sygnałem, że nasza ludzka natura jest zraniona i wskutek tego 
jesteśmy bardziej skłonni do złego niż do dobrego. Te złe pragnienia to np. 
pragnienie zemsty, odwetu; pragnienie szybkiego wzbogacenia się i to nie-
kiedy kosztem drugich; pragnienie znaczenia, sławy czy władzy. Tego typu 
pragnienia, nieopanowane, prowadzą do wielkich zakłóceń w życiu społecz-
nym i stają się ciężarem dla drugich. Jaką zasadę należałoby sformułować, 
gdy idzie o dziedzinę naszych pragnień? Jest ona jasna: trzeba panować nad 
złymi pragnieniami i nie dopuszczać do ich realizacji. Natomiast pragnienia 
dobre i szlachetne należy pielęgnować i je realizować. Trzeba jednak pamię-
tać, że nie może się to dokonać bez ofi ary, bez wyrzeczenia – po prostu – bez 
krzyża. Realizacja dobrych pragnień idzie przez krzyż.

Przejdźmy więc bracia i siostry do kilku ilustracji zaczerpniętych z ży-
cia. Popatrzymy dzisiaj na bł. Matkę Teresę, która w szczególny sposób 
pamiętała o Jezusowym słowie „Pragnę”. To słowo  znajduje się w każdej 
kaplicy Sióstr Misjonarek Miłości w każdej części świata, we wszystkich 
domach rodziny zakonnej założonej przez Matkę Teresę. Obok krucy-
fi ksu widnieje zawsze to słowo „I Thirst”. Ten pełen bólu okrzyk Jezusa 
na krzyżu Matka Teresa usłyszała pewnego wieczoru bardzo wyraźnie 
w swoim sercu. Zrozumiała, że to Boże pragnienie ugasić może tylko  
miłość. W Konstytucjach Zgromadzenia  napisała: „Naszym celem jest 
zaspokajanie nieskończonego pragnienia miłości dusz, jakiego doświad-
czył Jezus Chrystus na krzyżu”. Matka Teresa oczami wiary rozpoznawała 
w najuboższych oblicze ukrzyżowanego Chrystusa wołającego „Pragnę”. 
Mówiła: „Jezus cierpi swoją mękę w ubogich. Ubodzy naprawdę przeży-
wają mękę Chrystusa, ci ubodzy są cierpiącym dzisiaj Jezusem, ubodzy są 
dzisiaj Jezusem cierpiącym na Kalwarii”. To wołanie „Pragnę” dochodzi 
nieustannie do naszych uszu, to wołanie w najmniejszych, ubogich, żyją-
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cych w niedostatku, w biedzie materialnej lub moralnej. Jezus utożsamił 
się z tymi, którzy są głodni i spragnieni, chorzy lub w więzieniu, z cudzo-
ziemcami i z tymi, którzy są nadzy. „Zaprawdę mówię wam: wszystko, co 
zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście to dla 
Mnie” (Por. Mt 25, 40). Pewnego razu przybyły z Ameryki dziennikarz, 
widząc Matkę Teresę i jej siostry pochylone nad umierającymi, zapytał ją: 
„Nie czujecie smrodu tych rozkładających się ciał wtedy, gdy ich myjecie? 
Ja nie robiłbym tego nawet za milion dolarów”. Matka Teresa odpowie-
działa z uśmiechem: „ My też nie, ale czynimy to z miłości do Jezusa”. 
Kiedy indziej wyznała: „Gdybyśmy nie wierzyły wytrwale  w Chrystusa 
wcielonego w naszych podopiecznych, nie byłybyśmy w stanie troszczyć 
się o nich. Żadna cyfra na czeku nie mogłaby zmusić nas do czynienia tego. 
W służeniu dobrowolnym i całkowitym najuboższym z ubogich jesteśmy 
świadome dotykania Jezusa w obolałych ciałach głodujących i umierają-
cych. Kiedy obmywam rany trędowatych czuję jakbym opiekowała się 
samym Jezusem”. „Czy to nie cudowne?”, mówiła Matka Teresa każdemu, 
kto ja odwiedzał. Matka Teresa nie kochała bowiem wszystkich biednych 
razem wziętych, ale osobno każdego człowieka, w którym widziała odbi-
cie  oblicza samego Jezusa.  I dlatego właśnie wyrażenia: „Pragnę” oraz 
„Uczyniliście dla Mnie” w jej życiu nigdy nie były rozdzielone. 

Tak na Jezusowe „Pragnę” odpowiadała Matka Teresa, matka najbied-
niejszych z biednych, matka umierających. A jaka jest nasza odpowiedź 
na to wołanie Jezusa z krzyża? Niech to pytanie nieustannie nas drąży.

I jeszcze krótka refl eksja na temat przesłania słowa „Wykonało się”. 
W Ewangelii Janowej owo Chrystusowe słowo „Wykonało się” jest ostat-
nim słowem Jezusa przed śmiercią. W nim Jezus oznajmił, że wypełnił 
swoją życiową misję, że wykonał Boży plan zbawienia świata. Pan Bóg, 
powołując nas do życia, zlecił każdemu z nas jakąś misję, którą zazwyczaj 
nazywamy powołaniem. Ważne jest zatem to, żeby najpierw prawidłowo 
odkryć swoje powołanie, żeby mieć świadomość, jaką mam misję życiową 
do spełnienia, jaki ślad zostawię po sobie na ziemi. W trakcie życia trzeba 
sobie uświadamiać swoje powołanie i na bieżąco się z niego rozliczać. Jeśli 
oceniamy naszą życiową misję w trakcie życia, to jest zawsze jakaś szansa 
dokonywania korekty naszego postępowania. Wówczas będzie nam łatwiej 
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stanąć przed Bogiem na końcu naszego życia. Trzeba pamiętać, że nasza 
misja życiowa kiedyś się naprawdę skończy, ponieważ tu na ziemi mamy 
tylko czasowe zameldowanie. Dlatego też winniśmy myśleć o zakończeniu 
naszej misji ziemskiego życia i o rozliczeniu się z niej. Bł. Jan Paweł II, 
kilka lat przed śmiercią, powiedział: „Głębokim pokojem napełnia mnie 
myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie z życia do życia. I dlatego wy-
powiadam często i bez najmniejszego smutku słowa: «W godzinie śmierci 
wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie»”. Wiemy, że ta chwila nadeszła 
2 kwietnia 2005 r. „Amen” – taki był podobno ostatni szept umierającego 
Papieża. To słowo najmocniej kojarzy się z Jezusowym „Wykonało się”. 
W ustach Ukrzyżowanego to słowo było obwieszczeniem ukończenia 
dzieła, wypełnienia zadania, było ostatecznym potwierdzeniem życia 
Jezusa, które było całkowicie dla innych: dla Ojca i dla ludzi.

Czyż ten Chrystusowy wzór nie był również programem życia Jana 
Pawła II? Życie Papieża wykonało się: życie dobre, spełnione; życie, 
które przyniosło i przynosi plon obfi ty.

Zakończenie
Drodzy bracia i siostry! Zakończymy to nasze przedostatnie rozważa-

nie pasyjne słowem wdzięczności i słowem prośby, które kierujemy do 
obecnego wśród nas Chrystusa, naszego Zbawcy: „Panie Jezu, w swoich 
ostatnich słowach na krzyżu odsłoniłeś nam twoje pragnienie, aby Two-
je dzieło zbawienia zostało rozpoznane i przyjęte przez ludzi, abyśmy 
wiedzieli, że najważniejsza w życiu jest miłość. Oświadczyłeś także, że 
wykonałeś aż do końca misję powierzoną Ci przez Ojca. Dziękujemy 
Ci za Twoją śmierć na krzyżu, która nas ocaliła od śmierci wiecznej. 
Dziękujemy Ci Panie za Twoją miłość aż do końca i prosimy, aby nasze 
serca były wypełnione jak najlepszymi pragnieniami, przede wszystkim 
pragnieniem miłości. Prosimy, abyśmy mogli spełnić pragnienia  Two-
jego kochającego serca, abyśmy i my potrafi li kochać i żyć dla drugich, 
wypełniając w ten sposób jak najlepiej nasze ziemskie powołanie. Za bł. 
Janem Pawłem II powtarzamy przed Tobą słowa modlitwy: „W godzinie 
śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do Siebie, abym z świętymi Twymi 
chwalił Cię, na wieki wieków. Amen”.
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„OJCZE, W TWOJE RĘCE, POWIERZAM 
DUCHA MEGO” (ŁK 23, 46)

Szóste kazanie pasyjne, 
Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu,

1 kwietnia 2012 r.

Wstęp
Drodzy bracia i siostry! w ostatnią niedzielę Wielkiego Postu, w Niedzielę 

Palmową, pochylamy się nad o ostatnim słowem Pana Jezusa wypowiedzia-
nym na krzyżu przed swoją śmiercią. Odnotowane jest ono w Ewangelii św.  
Łukasza i brzmi: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23, 
46). Przypomnijmy najpierw ewangeliczny zapis tych słów, by następnie 
zastanowić się  nad ich przesłaniem dla naszego życia. 

1. Łukaszowy opis śmierci Jezusa 
W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Było już około godziny szóstej 

i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.  Słońce się zaćmi-
ło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał 
donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego». Po 
tych słowach wyzionął ducha.

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: 
«Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy». Wszystkie też tłumy, które 
zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, 
bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również nie-
wiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu” (Łk 
23, 44-49).

W opisie śmierci Jezusa ewangeliści św. Marek i św. Ma teusz zamie-
ścili Jego słowo: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Natomiast 
św. Łukasz nie wspomina o tym modlitew nym wołaniu Jezusa z krzyża,  
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które zawiera w sobie wszystkie ludzkie wołania z nocy cierpienia, 
prześladowania, samotności i śmierci. W zamian za to Łukasz przytacza  
Jezusową modlitwę ufnego, synowskiego powierzenia się Bogu: „Ojcze, 
w Twoje ręce powierzam ducha mego” (w. 46). 

W Łukaszowym opisie śmierci Jezusa ostatnie Jego słowo poprze-
dzają dwa znaki. Podobnie jak u św. Marka i św. Mateusza pierwszym 
z nich są ciemności, które przez trzy godziny, od dwunastej do piętnastej 
naszego czasu, ogarnęły „całą ziemię”. W ten sposób Ewangelista chce 
podkreślić niezwykłość wydarzenia śmierci Jezusa, która jest dla niego 
czasem nastania największych ciemności (por. Łk 22,53) i znakiem 
całkowitego zagubienia się świata.

Ze znakiem ciemności św. Łukasz łączy drugi znak, mianowicie roz-
darcie się przez środek wewnętrznej zasłony w świątyni jerozolimskiej, 
oddzielającej miejsce święte od najświętszego. Oznaczało to, iż z chwilą 
Jezusowej śmierci wejście do miejsca najświętszego raz na zawsze zo-
staje otwarte. To miejsce najświętsze to sam Bóg. Przez swoją śmierć 
Jezus otwiera drogę do Ojca dla siebie i dla wszystkich ludzi (por. Hbr 
10, 19-20). 

Odpowiedzią Jezusa na znak ciemności i rozdarcia się zasłony w świą-
tyni jest Jego ostatnie słowo z krzyża bezpośrednio poprzedzające Jego 
śmierć. Z Jezusowego serca wyrywa się do Boga głośne modlitewne 
wołanie: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. Swoją modlitwę 
Jezus adresuje do Boga jako Ojca. Jest to potwierdzenie Jego synowskiej 
relacji z Bogiem Ojcem, która najpełniej ujawnia się w godzinie śmierci. 
Kiedy wszystko się kończy, Jezus otwiera się na nieskończoność, na 
pełną Miłość, którą jest Bóg. Z bezgranicznym zaufaniem ucieka się do 
Niego jako Ojca i w Jego ręce powierza swego ducha. 

Wyjątkowość śmierci Jezusa podkreślają reakcje ludzi. Najpierw 
rzymski setnik, widząc Jezusowe umieranie, daje świadectwo o Jego 
sprawiedliwości, w której objawia się Boża chwała. Śmiercią Jezusa 
poruszone są też tłumy, które oglądając całe widowisko krzyża, wcho-
dzą na drogę nawrócenia, czego przejawem jest bicie się w piersi. 
Ewangelista wspomina jeszcze znajomych Jezusa oraz niewiasty. Mówi 
o ich uczestniczeniu w wydarzeniu krzyża, gdyż to oni będą składać 
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 świadectwo o zbawczej śmierci swego Mistrza i zapoczątkowanych 
przez nią nawróceń (ks. Haręzga).

2. Przesłanie dla nas ostatniego słowa Jezusa z krzyża
Drodzy bracia i siostry! W ostatnim słowie Jezusa z krzyża możemy 

odnaleźć dwie ważne prawdy: prawda pierwsza – przypomnienie, że Bóg 
jest naszym Ojcem, że w chwili śmierci przechodzimy nie w nicość, ale 
w ręce kochającego Ojca, oraz prawdę o naszej śmierci, którą wszyscy 
mamy przed sobą i która winna być naszym oddaniem się w ręce Boga. 

a) Bóg jest Ojcem oczekującym nas 
Ostatnie słowo z krzyża Jezus uczy nas synowskiej relacji do Boga, 

przypomina nam z mocą, że Bóg jest Ojcem, w którego ręce należy siebie 
powierzyć  na całą wieczność. Przy okazji przypomnijmy, że Jezus bardzo 
często mówił o swoim i naszym Ojcu. Pierwsze słowa Jezusa zapisane 
w Ewangelii odnosiły się  do Ojca i także do Ojca odnosiły się ostatnie 
Jego słowa, wypowiedziane tuż przed śmiercią. Oto, gdy dwunastoletni 
Jezus w czasie dorocznej pielgrzymki zagubił się w Jerozolimie, po 
odnalezieniu, na pytanie swojej Matki, odpowiedział: „Czemuście Mnie 
szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do 
mego Ojca? (Łk 2, 49). A potem całe nauczanie Pana Jezusa było wypeł-
nione mówieniem o Ojcu. Jezus mówił, że Bóg jest Ojcem wszystkich 
ludów i narodów. Kazał nam się do Niego zwracać „Ojcze nasz”. Mó-
wił, że ten Ojciec troszczy się o wszystkich: „Przypatrzcie się ptakom 
podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz 
niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? [...]. Nie 
martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? Co będziemy pili? 
Czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. 
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. 
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 26.31-33). Kiedy indziej Jezus 
mówił: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują, abyście stali się synami Ojca waszego, który jest w niebie, 
ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, 
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i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych […]. Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44-
45.48).  Ten Ojciec wgląda w tajniki serc i wszystko widzi: „A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mt 6, 4.6b.18). Ten Ojciec 
jest łaskawy i pełen miłosierdzia, jak głosi przypowieść o miłosiernym 
Ojcu i synu marnotrawnym. 

W godzinie śmierci Jezus jakby zwieńczył swoje nauczanie o Ojcu. 
Kiedy żegna się z życiem ziemskim oddaje swego ducha w ręce Ojca.

W środę, 15 lutego br. Ojciec Święty Benedykt XVI, mówiąc 
o końcowych chwilach życia Pana Jezusa, powiedział: „Drodzy bracia 
i siostry! Słowa Jezusa na krzyżu w ostatnich chwilach Jego ziemskiego 
życia dają ważne wskazania odnośnie do naszej modlitwy, ale otwierają 
ją również na pogodne zaufanie i niezachwianą nadzieję. Jezus, który 
prosi Ojca, aby przebaczył tym, którzy Go krzyżują, zaprasza nas do 
trudnego gestu modlitwy również za tych, którzy wyrządzają nam zło, 
którzy działają na naszą szkodę, abyśmy potrafi li zawsze przebaczać, 
żeby Boże światło mogło oświecić ich serca. Zaprasza nas tym samym 
do praktykowania w naszych modlitwach tej samej postawy miłosierdzia 
i miłości, którą Bóg żywi względem nas: «odpuść nam nasze winy, jako 
i my odpuszczamy naszym winowajcom», mówimy codziennie w mo-
dlitwie Ojcze nasz. Jednocześnie Jezus, który w ostatnim momencie 
przed śmiercią całkowicie oddaje się w ręce Boga Ojca, daje nam pew-
ność, że jakkolwiek ciężkie byłyby doświadczenia, niełatwe problemy, 
uciążliwe cierpienia, nigdy nie wypadniemy z rąk Boga. Te ręce, które 
nas stworzyły, podtrzymują nas i towarzyszą nam na drodze życia, bo 
kieruje nimi zawsze nieskończona i wierna miłość”. 

b) Nasz stosunek do śmierci 
Drodzy bracia i siostry! Gdy dziś pochylamy się nad ostatnim sło-

wem Jezusa na krzyżu i gdy wspominamy Jego śmierć, nie sposób nie 
zastanowić się nad naszym stosunkiem do  śmierci. Niemal codziennie 
w jakimś stopniu ocieramy się o śmierć. Dochodzą do nas informacje 
o śmierci jednostek i całych grup ludzi: młodych i starych. Często umie-
rają przypadkowo lub niespodziewanie, „przedwcześnie”, tragicznie i po 
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długim cierpieniu. Może dość  często przechodzimy obok cmentarzy albo 
obok tablic ogłoszeń, na których wywieszone są klepsydry informujące 
o śmierci i o pogrzebach zmarłych osób. Im więcej tych informacji, tym 
niekiedy bardziej uodparniamy się na to zjawisko. 

Rozmyślanie nad śmiercią odkładamy zwykle na później albo podej-
mujemy je przy okazji śmierci bliskiej osoby, udziale w jakimś pogrzebie 
lub też idąc w listopadzie na cmentarz, bo – jak mówimy – wtedy jest 
klimat do takiej zadumy. Najczęściej jednak nie podejmujemy tego te-
matu. W dawnej tradycji zakonnej raz w miesiącu zalecano dzień, który 
nosił nazwę „przygotowanie na śmierć”. Polegał on na tym, że zakonnik 
miał ten dzień przeżyć tak, jak gdyby był to ostatni dzień jego życia. 
Mógł w klimacie rzetelnego rachunku sumienia pomyśleć, co chciałby 
jeszcze zrobić, z kim porozmawiać, co załatwić, co zmienić.

Drodzy bracia i siostry! Wobec faktu śmierci trzeba zachować pokorę 
i nadzieję. Nie wiemy, kiedy przyjdzie nasze ostatnie tchnienie. Jedno jest 
pewne, że ta chwila kiedyś nadejdzie. Datę naszego odejścia z tej ziemi 
zna Bóg. Nie należy się śmiercią zamartwiać i się jej bać, ale traktować 
ją jako coś naturalnego, normalnego, coś, co kiedyś na pewno nadejdzie. 
Obserwujemy, że dzisiaj – w obliczu starości, cierpienia i umierania – 
pojawia się jakaś obsesja, rezygnacja. Ludzie coraz częściej, przeżywając 
ten dramat, nie chcą o nim mówić albo też domagają się skrócenia życia, 
eutanazji, żeby skrócić lęk, przerwać tę nić, żeby już było po wszystkim. 

Jest  nam dzisiaj potrzebne dobre przygotowanie do śmierci, jest 
potrzebna modlitwa o dobrą śmierć. Wielu ludzi codziennie modli się 
o szczęśliwą śmierć. I nie chodzi tu o śmierć bez bólu, nagłą, która za-
skoczy, ale o to, by być do niej przygotowanym, żeby nie żal nam było 
umierać. 

19 marca br. minęła 19. rocznica śmierci ks. prof. Józefa Majki, 
wybitnego znawcy katolickiej nauki społecznej, długoletniego rektora 
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskie-
go Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (1970-1988). W latach 
osiemdziesiątych poprzedniego stulecia przeżył poważny zawał serca. 
Gdy przeszedł na emeryturę (1988), przyplątała się do niego poważna 
choroba nowotworowa, rak przełyku. Ks. Profesor zdradził jednemu 
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z księży, że modli się od wielu lat do swego Patrona, św. Józefa o dobrą 
śmierć, a ostatnio modli się, żeby to nie była śmierć  po długiej, obłożnej 
chorobie, ale śmierć „z marszu”. Bóg sprawił, że Ksiądz Rektor zmarł 
o świcie, w uroczystość św. Józefa, swego patrona. Okazało się, że był 
bardzo dobrze przygotowany do śmierci i że wymodlił sobie łaskę takiej 
śmierci, o jaką prosił. 

Znalazłem w jednej z książek piękne świadectwo o  dwudziestokil-
kuletnim młodym człowieku o nazwisku Franck, który umierał na AIDS. 
Człowiek ten, gasnąc w szpitalu, karmił się Ewangelią. W chwilach, 
kiedy dotykała go rezygnacja i zwątpienie, brał do ręki także różaniec, 
aby wiele razy powtarzać: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. Kiedy bliscy 
zobaczyli go godzinę po śmierci, miał otwarte oczy i patrzył w niebo.

Gdy odwiedziłem kiedyś we wrocławskim szpitalu ks. Franciszka 
Kutrowskiego, byłego proboszcza z Oławy, u którego byłem kiedyś jako 
kleryk dwukrotnie na praktyce duszpasterskiej, wyniosłem z tej wizyty 
szczególne doświadczenie. Ksiądz Prałat leżał po wylewie, nie rozpo-
znawał już ludzi, ale niemal bez przerwy powtarzał modlitwę „Zdrowaś 
Maryjo łaski pełna”. Z tą modlitwą na ustach gasło jego życie. To także 
była łaska dobrej śmierci. 

Drodzy bracia i siostry! Umierający na krzyżu Jezus  modli się: „Oj-
cze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23, 46). Jezus uczy nas 
być pokornym wobec śmierci, być gotowym. Uczy, jak odchodzić, jak 
powrócić w ramiona Ojca. Pokora rodzi pokój serca, wyrywa z rezygna-
cji i zwątpienia, pokazuje światło, którym jest Chrystus Ukrzyżowany 
i Zmartwychwstały. Pozwala Mu się przeprowadzić.

W zapowiedzi godziny sądu ostatecznego Apostoł Jan usłyszał głos, 
który mówił z nieba: „Napisz: «Błogosławieni już teraz, którzy w Panu 
umierają». Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich trudów, bo ich 
czyny idą razem z nim” (Ap 14, 13). Słowa te odnoszą się do wszystkich, 
którzy wierzą Jezusowi, którzy są wytrwali i których Apokalipsa nazywa: 
„święci”. Nagrodą za ich życie jest już teraz, gdy umierają, szczęście. 
„Błogosławieni”, to znaczy „szczęśliwi”. Ich odejście jest teraz czasem 
odpoczynku od trudów, których doświadczyli w ciągu swojego życia.
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Drodzy bracia i siostry! Są być może takie momenty w życiu, kiedy  
nie chce się nam żyć, kiedy droga wiedzie wciąż pod górę, kiedy zmę-
czenie odbiera radość życia. Słowo Boże zachęca nas do wytrwałości, 
nawet za cenę zmęczenia. Trzeba iść do końca, aby móc spokojnie 
odpocząć, wytrwać w wierze, nawet jeśli inni się śmieją, zawalczyć, 
aby ostatecznie zwyciężyć. Biblijny Job, będący głosem ludzkiego 
bólu i trudnych doświadczeń, pyta: „Czyż nie do bojowania podobny 
byt człowieka?” (Job 7, 1). I chociaż przeżywając swe cierpienie, miał 
takie chwile, że prosił Pana o śmierć, to jednak wytrwał do końca, by 
powrócić do stanu pierwotnego szczęścia,  by móc spokojnie odpocząć.

Zawsze jest czas, by się nawrócić, by zmienić swoje życie i powierzyć 
się Ojcu. Wyrwać się z zimnych ramion zła, aby wtulić się w ramiona 
kochającego Ojca. Każdy dzień jest nową szansą, a przecież może być 
ostatnią szansą. Pan Jezus wzywa nas do nieustannej czujności, do go-
towości i modlitwy.

Każdy dzień może być moim ostatnim dniem. Nie warto zatem od-
kładać przygotowania na godzinę śmierci. Nie trzeba też medytować 
nad śmiercią w atmosferze grozy i posępności. Jeśli słowo Boże żyje we 
mnie, jest we mnie nadzieja. Jest światło. Nie muszę się lękać. A Dobra 
Nowina nie kończy się z chwilą śmierci krzyżowej Jezusa. Idzie dalej, 
objawiając blask poranka Zmartwychwstania. Pokazuje perspektywę 
radości, wiecznej radości i pokoju, perspektywę życia, które choć zmienia 
się, to jednak się nie kończy.

Niech nasza modlitwa będzie ciągłym dziękowaniem Bogu za życie 
i za tę nadzieję, którą nam daje, którą jest On sam. Niech będzie ciągłym 
powierzaniem się Jemu (ks. Łukasz Kleczka SDS, Papieski Uniwersytet 
Gregoriański w Rzymie).

 Zakończenie
Zakończmy naszą, ostatnią medytację pasyjną – modlitwą Karola 

de Foucauld:
„Ojcze,
 Oddaję się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz.
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Dziękuję Ci za wszystko,
cokolwiek ze mną uczynisz.
jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko.
Niech Twoja wola spełnia się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach,
nie pragnę niczego innego, mój Boże.
Składam moją duszę w Twoje ręce.
Oddaję Ci ją, Boże
z całą miłością mego serca.
Kocham Cię
i to jest potrzebą mojej miłości,
żeby się dawać,
oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem.  Amen.





ANEKS
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ZBAWCZY WYMIAR 
LUDZKIEGO CIERPIENIA

Katecheza wygłoszona na falach Radia Maryja
11 lutego 2006 r.

Wstęp
Drodzy słuchacze Radia Maryja. Witam się z wami wszystkimi na-

szym chrześcijańskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. 

Mamy dzisiaj piękny dzień. W przyrodzie może nie jest on tak pięk-
ny, bo w niektórych regionach Polski pada śnieg albo deszcz ze śnie-
giem. W wielu miejscach jest też bardzo ślisko. Jednakże w Kościele 
jest to dzień bardzo podniosły, bowiem wspominamy dziś objawienie 
Matki Bożej w Lourdes, które miało miejsce w 1 858 r., w cztery lata 
po ogłoszeniu przez papieża, dziś bł. Piusa IX, dogmatu o Niepoka-
lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W kościołach śpiewamy 
dziś znaną pieśń „Po górach dolinach”.  Nasze myśli biegną dziś do 
miasteczka Lourdes we francuskich Pirenejach, dokąd od dziesiątków 
lat pielgrzymują wierni z całego świata. Przywożą tam przede wszyst-
kim ludzi chorych i cierpiących. Wielu odzyskuje tam zdrowie i nabiera 
mocy do dźwigania krzyża choroby. Dzień wspomnienia Matki Bożej 
w Lourdes został wybrany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Papieża 
na Światowy Dzień Chorego. W tym roku obchodzimy ten dzień już 
po raz czternasty.

Pożyteczne będzie, gdy dzisiejszą katechezę poświęcimy zagadnieniu 
cierpienia. Katechezę układam w tryptyk. W pierwszej części wskażę 
na fakt cierpienia. W drugiej będziemy mówić o próbach wyjaśnienia 
cierpienia, a więc o próbach odkrycia jego sensu i w trzeciej części będzie 
mowa o naszej postawie wobec cierpienia.
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1.  Fakt ludzkiego cierpienia
Mamy świadomość, że żyjemy w świecie, w którym jest cierpienie. 

Możemy powiedzieć, że cierpienie należy do ziemskiego życia. Anatol 
France kiedyś napisał: „Historię wszystkich ludzi można by streścić 
w trzech słowach: narodzenie, cierpienie, śmierć”. Nasz wieszcz narodo-
wy wyznał: „Widać, że nie dla szczęścia człowiek się nam rodzi, skoro 
z płaczem i bólem na ten świat przychodzi”. Doświadczamy na świecie 
cierpienia fi zycznego (biologicznego) i duchowego (moralnego). Ileż 
ludzi cierpi w szpitalach, klinikach, zakładach dla nieuleczalnie chorych, 
w domach. Zwykle chwila śmierci jest poprzedzana dłuższym czy krót-
szym cierpieniem. Wiedzą o tym dobrze zwłaszcza ci, którzy pracują 
w hospicjach przy cierpiących i umierających. Gdy się jest zdrowym, 
warto pamiętać, że są tacy, którzy cierpią i umierają. 

Jest też cierpienie moralne, gdy brakuje nam miłości, prawdy, spra-
wiedliwości, uczciwości. Jakże często także ten rodzaj cierpienia potrafi  
nas paraliżować, dołować. A więc cierpienie należy do życia. Ludzie 
cierpieli dawniej i cierpią dziś,  cierpią w krajach biednych i bogatych, 
cierpią prości i uczeni, cierpią  religijni i cierpią ateiści. Tylko w bajkach 
ludzie żyją „długo i szczęśliwie” – „wśród róż, nie znając burz”.

Zauważmy dalej, że człowiek nigdy nie czuł się dobrze z cierpieniem, 
dlatego próbował go wypędzić z tego świata.  Nie udało się dotąd żad-
nymi sposobami usunąć go z życia i z pewnością nigdy się to do końca 
nie uda. Wobec cierpienia okazała się bezsilna nawet nauka i technika. 
Zdołała jedynie złagodzić niektóre rodzaje bólu.  Jeśli cierpienie jest  
nieusuwalne, to trzeba się zastanowić nad jego sensem. Skąd się wzięło, 
dlaczego jest i czemu ma służyć?

2. Próby tłumaczenia cierpienia
Różne fi lozofi e i religie poszukiwały odpowiedzi na pytanie o sens 

cierpienia. Ateiści twierdzą, że cierpienie nie ma sensu. Stąd ludzi nieule-
czalnie chorych, można a nawet trzeba eliminować z życia. Nie powinni 
stawać się balastem, obciążeniem dla ludzi zdrowych, produktywnych. 
W imię takich poglądów kiedyś, w starożytnej Grecji, spychano niepeł-
nosprawnych ze Skały Tarpejskiej.  Postawa tego typu znamionowała 
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w szczególności przywódców państw totalitarnych dwudziestego stule-
cia. Dla ludzi niewierzących cierpienie jest niewytłumaczalne, jest po 
prostu bezsensem. 

Cierpienie próbują tłumaczyć wielkie i mniejsze religie świata. 
Szczególną cześć, respekt dla cierpienia posiada religia buddyjska. Mówi 
się w niej, że wszystko co żyje, cierpi. Stąd też wszystkiemu, co żyje 
powinno się okazywać współczucie i pomoc. 

Najpełniejsze wyjaśnienie sensu cierpienia znajdujemy w religii 
chrześcijańskiej. W oparciu o zapis Pisma Świętego, można najpierw 
powiedzieć, że jest ono skutkiem grzechu pierworodnego. Na kartach 
księgi Rodzaju czytamy słowa, powiedziane przez Boga do niewia-
sty: „Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, 
w bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz kierowała 
swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą” (Rdz 3, 16), i słowa 
skierowane do mężczyzny: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś 
z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: «Nie będziesz 
z niego jeść», przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie 
będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie. Cierń i oset będzie ci 
ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie  więc 
oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz 
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo w prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (Rdz 3, 17-19).

Objawienie Boże  wskazuje nie tylko na źródło cierpienia, ale także 
rzuca światło na jego sens, cel. Dokonuje się to przez osobę Jezusa 
Chrystusa. Ojciec Święty Jan Paweł II   w swoim Orędziu na X Świato-
wy Dzień Chorego (2002 r.),  przypomniał, że „Odpowiedzi na pytanie 
o sens cierpienia «udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystu-
sa»”. Cierpienie, skutek grzechu pierworodnego, zyskuje tu nowy sens: 
staje się udziałem w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Jezus w swojej 
zbawczej działalności staje się szczególnym przyjacielem ludzi chorych 
i cierpiących. Tych brał zawsze w obronę, tych niejednokrotnie uzdra-
wiał. W swoim przepowiadaniu często wzywał do drogi wymagającej 
wysiłku: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się  zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24); Kto nie 
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nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem 
(Łk 14,27);  Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama 
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która 
prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 13-14). 

Chrystus głoszoną przez siebie Ewangelię krzyża i cierpienia wypeł-
nił na sobie. Przyszedł czas, gdy przestał mówić, zaniechał czynić cuda 
i przybrał postawę człowieka poddanego cierpieniu. Nawet na krzyżu 
nie uległ pokusie, gdy usłyszał bluźniercze słowa: „Ty, który burzysz  
przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli 
jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! [...] Innych wybawiał, siebie nie 
może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, 
a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go 
miłuje. Przecież powiedział: «Jestem Synem Bożym»” (Mt 27, 39-43). 
Jezus nie zszedł z ołtarza cierpienia. Nie wycofał się z oddania życia za 
nas, bo do końca nas umiłował. Swoim cierpieniem nadał sens każdemu 
cierpieniu, które jest składane w darze dla drugich.

Byli o tym przekonani już pierwsi Jego uczniowie, których od począt-
ku prześladowano, i którym przysparzano cierpień. W Dziejach Apostol-
skich czytamy o tych, których prześladowano: „A oni odchodzili sprzed 
Sanhendrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. 
Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić 
Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” (Dz 5, 41).  Kościół od początku 
miał w wielkiej cenie ludzi cierpiących. Wpisywał do swojej historii i po-
tem wspominał w szczególności tych, którzy przyjęli cierpienie za wiarę 
w Chrystusa. Na ich grobach budował świątynie i celebrował  Eucharystię 
oraz sprawował inne sakramenty. Tych męczenników było tak wielu 
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, o czym pisał Sienkiewicz w Quo 
vadis? Potem każdy wiek dopisywał do listy męczenników nowe na-
zwiska. Myśmy też dopisali do tej listy kilka nazwisk.  Dopisaliśmy św. 
Wojciecha, św. Stanisława biskupa krakowskiego, św. Andrzeja Bobolę; 
dopisaliśmy w dwudziestym stuleciu św. Maksymiliana. Jeśli Bóg po-
zwoli, to dopiszemy w niedalekiej przyszłości ks. Jerzego Popiełuszkę. 
Ogromną liczbę nazwisk męczenników dopisał wiek XX.  Niedawno 
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amerykańska  badaczka  Nina Shea, doradca w Komisji ds. Wolności 
Religii prezydenta Billa Clintona, w opublikowanej przez siebie książce,  
zamieściła informację, że w XX w. zginęło więcej chrześcijan niż we 
wszystkich poprzednich dziewiętnastu od czasu narodzenia Chrystusa. 

W kontekście przypomnienia cierpień za wiarę warto także zastanowić 
się nad sensem cierpienia  zwykłego, już  nie za wiarę, ale cierpienia,  
które w tak wielu przypadkach jest udziałem człowieka. Rozważmy tu  
dwa warianty, dwie sytuacje, które wyraźmy w dwóch pytaniach: jak 
się zachować w moim osobistym cierpieniu?, czyli w jakiej postawie 
przeżywać cierpienie własne i drugie pytanie: jak się zachować wobec 
cierpienia drugiego człowieka, zarówno tego bliskiego, jak i obcego?

 
3. Nasz stosunek do cierpienia

a) Zachowanie wobec cierpienia własnego
Stwierdźmy tu najpierw, że mamy prawo bronić się przed krzyżem 

i uwalniać się od niego, ale gdy ono przychodzi i nie może być usunięte 
naszymi ludzkimi środkami, trzeba je zaakceptować, przyjąć.  Dla ludzi 
wierzących żadne cierpienie nie jest ponad siły. Jeśli Pan Bóg dopusz-
cza krzyże, to w takiej mierze, by mogły być one przez nas uniesione. 
Dobrze jest pamiętać, że wszystkie krzyże są „wyciosane” na miarę 
naszych możliwości. 

Warto pamiętać, że każde cierpienie jest wezwaniem do udziału 
w zbawczym krzyżu Chrystusa, że każdy krzyż, to  zaproszenie do zło-
żenia daru dla pomnożenia zbawczego dobra w świecie, w myśl słów św. 
Pawła: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim 
ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest 
Kościół” (Kol 1, 24). A więc – raz jeszcze powtórzmy – cierpienie może 
mieć charakter zbawczy, może w niewidzialny sposób  pomnażać dobro, 
pomagać drugim, tym, za których jest ofi arowane.

Cierpienie może być też czynnikiem, środkiem wychowawczym, 
może przyczyniać się do pogłębiania naszej wrażliwości na dobro. 
W Drugiej Księdze Machabejskiej, gdzie są opisane wielkie cierpienia 
sprawiedliwych za wierność prawu Bożemu i tradycji narodu izraelskie-
go, są zapisane  takie oto słowa: „Proszę więc tych, którzy będą czytali 
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tę księgę, aby nie wpadli w przygnębienie na skutek tego, co trzeba było 
znieść; żeby raczej na to zwracali uwagę, że prześladowania były nie po 
to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród” (2 Mch 6, 12). Podobnie 
widzi cierpienie autor Listu do Hebrajczyków, gdy cytuje słowa Księgi 
Przypowieści „Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, 
gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś 
każdego, którego za syna przyjmuje” (Hbr 12, 5b-6). 

Na bazie tych słów można by powiedzieć, że wielkie dzieła dokonują 
się zwykle za cenę cierpienia, za cenę ofi ary. Już w średniowieczu ma-
wiano: „per aspera ad astra”, „przez ciernie do gwiazd”, a dziś dobrzy 
wychowawcy przypominają młodym zasadę: „kto się nie poświęci, 
niczego nie dokona”.

Na wartość ludzkiego cierpienia wracał tak często uwagę Jan Paweł II. 
W przemówieniu wygłoszonym w Wiedniu,  w dniu   11 września 1983 
roku, Ojciec Święty mówił: „W każdym przypadku choroba i cierpienie 
są ciężką próbą. Ale świat bez ludzi chorych – choć to zabrzmi może pa-
radoksalnie byłby światem uboższym o przeżycie ludzkiego współczucia, 
uboższym o doświadczenie nieegoistycznej, niekiedy wręcz heroicznej 
miłości”. A więc ludzie chorzy, ludzie cierpiący w naszym otoczeniu 
uczą nas być dobrymi. Że tak jest, zilustrujmy to dwoma przykładami. 

Przykład pierwszy: W 1980 roku krakowski miesięcznik „Znak” ogło-
sił ankietę pt. „Czego nauczyliśmy się od naszych dzieci?”. Do redakcji 
napłynęło wiele wypowiedzi. Wśród nich znajdujemy wypowiedź matki, 
doświadczonej wielkim cierpieniem. Najpierw małżonkowie przeżywali 
ból, że nie mogli mieć dzieci. Modlili się o potomstwo długie lata. W koń-
cu zostali wysłuchani, ale to wymodlone dziecko przyszło na świat, jako 
dziecko kalekie. Matka z ojcem przyjęli ten krzyż i go dźwigali wiele lat. 
Małżonka kończy swoją relację takimi słowami: „Kiedyś, krótko przed 
śmiercią, mąż mój trzymając moja rękę w swojej, powiedział: «Inaczej 
wyobrażaliśmy sobie nasze życie, najdroższa, ale przecież przez Wik-
tora stało się ono o wiele wartościowsze i bogatsze. Było nam ciężko, 
ale przecież byliśmy tacy szczęśliwi [...] tak wiele nauczyliśmy się od 
naszego upośledzonego dziecka». [...] to będzie małe, być może jedyne 
dobro, które w umarłych rękach zaniosę do stóp Boga”.



109„BY NIE ZNIWECZYĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA” (1 KOR 1,17) – KAZANIA PASYJNE

Przykład drugi: Andrzej i Barbara Sekuradzcy są mieszkańcami Za-
kopanego. On był dyrektorem fabryki nart w Szafl arach, ona lekarzem 
stomatologiem w Zakopanem. Małżeństwo mimo dużych starań nie 
miało bardzo chcianego potomstwa. Całą  nadzieję pokładali w Bogu 
i w możliwościach sztuki medycznej. Po kilku latach urodził się syn 
Wojciech, który ukończył Politechnikę we Wrocławiu, a potem był na 
stypendium naukowym we Francji. Po pewnym czasie małżonkowie, 
mimo podeszłego już wieku  zdecydowali się na drugie dziecko. Bar-
bara wiedziona kobiecą intuicją, zadała mężowi pytanie: „A co będzie, 
jeżeli urodzi się nam dziecko upośledzone?”. Mąż odpowiedział: „To 
będziemy je kochać i wychowywać”. Jakby przeczuli – urodził się syn 
z Zespołem Downa (mongolizm). Rodzice, zgodnie z  zadeklarowaną 
postawą,  przyjęli go z taką samą radością i miłością jak pierwsze dziec-
ko. Przyjęli go – jak piszą – jako podarowany im krzyż. Wydaje się, że 
nawet kochali ułomnego syna jeszcze więcej niż pierwszego, zdrowego. 
Dziecko wymagało szczególnej opieki, zwłaszcza w nocy, kiedy mogło 
się zakrztusić. Andrzej  spał przy łóżeczku Piotrusia przykryty kocem 
na twardym parkiecie. Pod głowę wkładał sobie cegłę, by czujniej spał.  
Dziecko było bardzo wrażliwe. Wyczuwało sytuację rodziców. Jeśli 
czasem nie było między nimi jedności, gdy się np. pokłócili, to syn 
natychmiast reagował. Ojciec tak o tym pisze:  «Nieraz nie zdawaliśmy 
sobie sprawy z nadchodzącej małżeńskiej burzy, z narastającego napięcia, 
a już dreptał Piotruś, brał Barbarę za rękę, ciągnął do mnie, popychał 
na moje kolana, zakładał ręce na szyję i dyskretnie stawał z boku. Pod-
nosił jednak wielki krzyk. Jeśli ta próba pojednania nie skutkowała»”  
(Barbara i Andrzej Sekuradzcy,  Tak naprawdę liczy się tylko Miłość, 
„Mariapoli” 2(1993), nr 11-12, s. 11).  Andrzej, ze względu na dziecko 
porzucił pracę w Szafl arach.  Chciał się więcej poświęcić dziecku, być 
stale z nim. Po pewnym czasie zorientował się, że w Zakopanem jest  
więcej takich dzieci, o których ich rodzice milczeli, bo się ich wstydzili. 
Andrzej wyjednał u władz miasta odpowiedni lokal, fundusze i zaczął 
gromadzić kalekie dzieci. Nawiązał kontakty z zagranicą. Zorganizował 
zespół rehabilitacyjny, wolontariat i dawał moralne wsparcie rodzicom, 
którym trudno było pogodzić się z chorobą ich dziecka.
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„Dziecko państwa Sekuradzkich żyło 12 lat. Umarło pół roku przed 
otwarciem ośrodka. Jego odejście stało się ogromnym bólem dla rodzi-
ców. Zasmucili się, gdy usłyszeli od kogoś kondolencje: «A może to 
dla Państwa lepiej». Przez długi czas powtarzali, że Pan Bóg  zabrał do 
siebie kogoś, kogo teraz bardzo im brakuje, że syn odszedł wtedy, gdy 
zdawało się im, że zaczynają rozumieć swoje zadanie, że robią postępy 
w prowadzonej przez dziecko szkole Miłości” (por. tamże, s. 47).

Cierpienie  otwiera nam oczy na dobro. Nasze cierpienie stwarza 
także szansę dla drugich, którzy mogą wyzwalać z siebie czyny dobroci.

Popatrzmy zatem jeszcze na nasz stosunek do cierpienia kogoś dru-
giego, kogoś, kogo czasem nazywamy obcym.

b) Zachowanie wobec cierpienia człowieka drugiego – także 
obcego

Raz jeszcze oddajmy głos Janowi Pawłowi II.  W czasie I pielgrzymki 
do Ojczyzny, w dniu 6 czerwca 1979 r.,  tak mówił Papież do chorych 
zgromadzonych przed katedrą częstochowską: „Jesteście wszędzie 
w społeczeństwie, a zwłaszcza w Kościele, ważni i szczególnie cenni, 
jesteście na wagę złota”. A do kapłanów, w  katedrze, tego samego dnia, 
mówił: „Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi największymi pomocni-
kami, największymi sprzymierzeńcami. Ich pomoc nie jest widoczna na 
zewnątrz – do tego są niezdolni – ale ofi ara, którą składają z cierpienia, 
modlitwa, która z tej ofi ary płynie, więcej wam daje niż jakakolwiek 
inna ludzka pomoc, czy też aktywność”. 

Dlatego chorzy, cierpiący są ważną cząstką Kościoła, są jego siłą. 
Nie ustawajmy przeto i my w służbie chorym i cierpiącym. Niech 

naszemu życiu towarzyszą znane słowa niedawno zmarłego ks. Jana 
Twardowskiego: „Spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odcho-
dzą”. 

Nie ustawajmy w służbie chorym i cierpiącym. Wyprzedzajmy  
innych  w czynieniu dobrze.  Zauważmy, że to wyprzedzanie drugich 
w czynieniu dobrze nie sprowadza zazdrości, nie wzbudza wrogości, 
jest bezkonfl iktowe. Nikt ci nie będzie zazdrościł, że mówisz prawdę, że 
czynisz dobrze, że cierpisz, za jakąś słuszną sprawę. Mogą ci natomiast 
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zazdrościć, gdy zaczniesz gromadzić dobra tego świata, gdy ci się coś 
uda, gdy cię będą chwalić. Dobro ewangeliczne nie budzi konkurencji. 
Dobro ewangeliczne może tylko innych pociągać, mobilizować, by je 
spełniać. 

Ogłaszajmy naszą dobrocią dobroć samego Boga. Niech inni od-
czytują, że dlatego jesteśmy tacy dobrzy dla chorych i cierpiących, bo 
wierzymy w Boga i Go  kochamy. Będzie to nasz udział w zbawczym 
Krzyżu Chrystusa, i jakiś udział w pomnażaniu dobra Kościoła i ludz-
kości. Krzyż zatem i cierpienie to nie tragedia, ale szansa złożenia daru 
dla kogoś, czy za kogoś.

Zapytajmy, na koniec, skąd czerpać siłę do godnego  przyjmowania 
krzyży i do  właściwej postawy wobec ludzi niosących krzyże? Mocy do 
takiego traktowania cierpienia należy szukać u Tego, który za nas zawisł 
na krzyżu, który za nas wycierpiał rany. Jeszcze raz powtórzmy, że  nasz 
krzyż, który został nam przydzielony do niesienia, nie jest ponad nasze 
siły. Każde zadanie, jakie Bóg powierza  człowiekowi  jest mierzone 
na jego możliwości. Bóg nam nigdy nie da takiego krzyża, którego nie 
potrafi libyśmy udźwignąć. Dlatego za św. Pawłem trzeba  powtarzać: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” ( Flp 4, 13).

Ten, który za nas wycierpiał rany, o którym powiedziano, że w Jego 
ranach jest nasze zdrowie, Ten Odkupiciel z krzyżem, nieustannie jest 
do naszej dyspozycji, nieustannie nas wspomaga w dźwiganiu naszych 
krzyży. A że tak jest, niech nas przekona takie oto  krótkie opowiadanie, 
którym zamykamy tę  pasyjną refl eksję: „We śnie szedłem brzegiem 
morza – z Panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego 
życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady: mój  
i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad odciśnięty w najcięż-
szych dniach mego życia. I rzekłem:  Panie, postanowiłem iść z Tobą, 
przyrzekłeś być zawsze ze mną; czemu zatem zostawiłeś mnie samego 
wtedy, gdy było mi tak ciężko? Pan odrzekł: Wiesz, synu, że cię kocham 
i nigdy cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja 
niosłem ciebie na moich ramionach”. 
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„NIE ZDEJMĘ KRZYŻA” – DLACZEGO 
 KOŚCIÓŁ BRONI SYMBOLI RELIGIJNYCH?

Wykład wygłoszony podczas 
„XL Wrocławskich Dni Duszpasterskich”

23 sierpnia 2010 r.

Wstęp
Zwykle tak bywa, że na początku pisanego artykułu czy też wygłasza-

nego wykładu, autor-prelegent stara się ukazać doniosłość i aktualność 
przedkładanego przez siebie zagadnienia. Myślę, że w przypadku niniej-
szego przedłożenia dotyczącego krzyża i symboli religijnych jesteśmy 
zwolnieni z uzasadnienia aktualności tego tematu w obliczu wydarzeń, 
które w ostatnich latach, miesiącach i tygodniach  mają miejsce w Eu-
ropie i w Polsce.    

Chrześcijaństwo od samego początku  było związane z krzyżem. Nio-
sło narodom świata prawdę, że Chrystus przez śmierć na krzyżu dokonał 
zbawienia człowieka i świata. Stąd też od zarania chrześcijaństwa krzyż 
stał się znakiem świętym i jakby wizytówką Kościoła. Stał się przed-
miotem czci i kultu i był brany w obronę przed wrogami, którzy chcąc 
niszczyć chrześcijaństwo uderzali zawsze w krzyż, podejmowali walkę 
z krzyżem. Walka z krzyżem i o krzyż ma swoją długą i dramatyczną 
historię. Dramatycznie wyglądają także jej ostatnie stronice zapisane 
wydarzeniami po drugiej wojnie światowej, w Polsce, Europie i świe-
cie. Starsze pokolenie Polaków pamięta z autopsji tę walkę, poczynając 
od usuwania krzyży ze szpitali, szkół i innych budynków użyteczności 
publicznych w okresie stalinowskim, poprzez walkę o krzyż na Żwi-
rowisku w Oświęcimiu, aż do ostatniego sporu o krzyż w Warszawie 
na Krakowskim Przedmieściu na Placu przed Pałacem Prezydenckim. 

Problematykę krzyża i innych symboli religijnych, ich znaczenia 
i obrony, przedłożymy w czterech częściach. W pierwszej przypomnimy  
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czym jest krzyż jako znak, czym są  inne znaki symbole religijne w naszej 
kulturze. W drugiej – zarysujemy historię krzyża w czasach pogańskich, 
w religiach i kulturach niechrześcijańskich oraz ukażemy w zarysie chrze-
ścijańską teologię krzyża i historię jego kultu. W trzeciej – przypomnimy 
historię walki z krzyżem i o krzyż w latach powojennych w naszym kraju, 
zaś w czwartej –   spróbujemy podać racje, dla których winniśmy bronić 
krzyża i innych symboli religijnych w przestrzeni życia publicznego.  

1. Z  ogólnej teorii znaków i symboli
Gdy mowa o krzyżu słyszymy najczęściej powiedzenie, że krzyż jest 

najważniejszym, najświętszym znakiem religijnym w chrześcijaństwie. 
Stąd też w refl eksji nad krzyżem należy najpierw zastanowić się, czym 
jest w ogóle znak i jaką pełni rolę w życiu i w kulturze. 

Św. Tomasz z Akwinu defi niuje znak następująco: „Signum est per 
quo aliquis devenit in cognitionem alterius”, czyli: „Znak jest tym, 
dzięki czemu dochodzi się do poznania czegoś innego”1. W nowszych 
podręcznikach wprowadzających w arkana fi lozofi i i logiki, np. u prof. 
Antoniego Stępnia, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,  znajdu-
jemy dwie zbliżone do siebie defi nicje znaku. Pierwsza brzmi: „Słowo 
«znak» oznacza wszelki przedmiot, który w jakikolwiek sposób odnosi 
świadomość jego użytkownika – a więc tego, który traktuje ów przedmiot 
jako znak właśnie – do czegoś zewnętrznego względem tego przedmio-
tu”2; oraz druga defi nicja o brzmieniu: „Znak to twór dwuwarstwowy 
(dwustronny), złożony z nosiciela znaczenia i znaczenia”3.  Przytoczone 
defi nicje uświadamiają nam, że  znak jest zawsze czymś co odnosi nas  
do czegoś innego, drugiego, czego właśnie jest znakiem. Jest więc środ-
kiem – „medium” w docieraniu, udostępnianiu, przywoływaniu czegoś 
innego. W strukturze znaku występują dwa elementy: jakiś przedmiot 
materialny, dostrzegalny dla zmysłów – nosiciel znaczenia (sensu) oraz 
inny przedmiot, oznaczony przez ten zmysłowy znak. Do tego dochodzi 
jeszcze człowiek, który tym znakiem się posługuje, poznając za jego 

1 Por.  ks. M. Kowalewski, Logika, Poznań 1959, s. 47.
2 Por. A. B. Stępień, Elementy fi lozofi i,  Lublin 1980, s. 35.
3 Tenże, Wstęp do fi lozofi i, Lublin 1995, s. 161.



114 BP IGNACY DEC

pośrednictwem coś drugiego. Np. płacz człowieka jest czymś material-
nym, zmysłowo dostrzegalnym, wskazującym nam na coś drugiego – na 
jakieś cierpienie lub radość kogoś, kto płacze. Wiemy dobrze, że każdy 
sakrament jest znakiem. Gdy chrzcimy dziecko, widzimy kapłana pole-
wającego główkę dziecka wodą, słyszymy słowa, które towarzyszą temu 
polewaniu. Jest to więc czynność widzialna i słyszalna, podczas której 
działa ktoś inny, działa niewidzialny Bóg, który w sposób niewidzialny 
obmywa człowieka chrzczonego z grzechu pierworodnego, czyniąc go 
dzieckiem Bożym i członkiem Kościoła. Znak zwiastuje nam coś innego, 
drugiego, często coś ważniejszego.    

Za scholastykami znaki dzielimy na instrumentalne (signum quod) 
i formalne (signum quo).  Znaki instrumentalne, przedmiotowe to te, 
które prowadzą nas do poznania przedmiotu oznaczonego, czyli czegoś 
drugiego, zaś znaki formalne, to znaki językowe, przez które od razu 
poznajemy znaczone desygnaty. Pierwsze są nieprzeźroczyste, gdyż 
najpierw poznajemy  sam znak, a następnie poprzez niego coś drugie-
go. Drugie – formalne są przeźroczyste, gdzie nie zatrzymujemy się na 
samym znaku, ale od razu w nim, czy lepiej powiedzieć, poprzez niego, 
poznajemy rzecz oznaczoną. Znaki formalne to przede wszystkim znaki 
językowe, pojęcia. Mogą być one akustyczne (mówione) albo grafi czne 
(pisane). 

Znaki przedmiotowe, instrumentalne mogą być naturalne i umowne. 
Znaki naturalne bywają często częścią tego zjawiska, na które wskazują, 
np. dym jako znak ognia; uśmiech jako znak radości; płacz jako znak 
smutku, itd. W odróżnieniu od znaków naturalnych, znaki umowne nie 
łączą się z naturą desygnatu, na który wskazują, ale są wynikiem jakiejś 
umowy, konwencji, np. sygnały kolejowe, kolor czarny jako znak żałoby, 
barwy sztandaru jako znak jakiegoś państwa.  Znaki umowne bywają 
czasem nazywane symbolami.   

Wymieńmy jeszcze główne funkcje znaków. Wymienia się ich czte-
ry: funkcja przedstawiania, komunikowania, wyrażania (ekspresyjna) 
i oddziaływania (impresywna). Każdy znak – jak już powiedzieliśmy – 
przedstawia nam, wskazuje nam na coś drugiego. Każdy znak przekazuje 
nam jakąś informację, informację od nadawcy dla odbiorcy. Poprzez znak 
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nadawca nie tylko przekazuje informację, ale wyraża także swój stan, 
swoje stany uczuciowe.  I wreszcie  poprzez znak nadawca zmierza do 
wywołania u odbiorcy określonego skutku4.  

Po tym przypomnieniu, postawmy pytanie,  jakim znakiem jest krzyż, 
jakimi znakami są inne symbole religijne, takie jak np. medaliki, obrazy, 
fi gurki świętych, rzeźby, chorągwie kościelne, pomniki, itd. Krzyż jest 
znakiem przedmiotowym, materialnym,  jest czymś, co nas najpierw 
zatrzymuje na sobie samym (poznajemy go z czego jest wykonany, jaki 
ma rozmiar), ale równocześnie każdy krzyż jako znak  wskazuje na coś, 
co jest poza nim.  Każdy krzyż odsyła nas do tego Krzyża, na którym 
Jezus Chrystus oddał życie za ludzi. Jest znakiem tamtego Krzyża. 
Krzyży na świecie jest ogromna, wprost nieprzeliczalna ilość. Krzyż, 
na którym umarł Jezus jest tylko jeden, ale każdy krzyż jako znak tam-
tego jedynego Krzyża,  odsyła nas właśnie do tamtego jedynego Krzyża 
z Kalwarii. Każdy krzyż jest przedmiotem materialnym, wykonanym 
z jakiegoś rodzaju materii: papieru, drzewa, kamienia, metalu (żelaza, 
brązu, srebra, złota),  tworzywa sztucznego czy jeszcze z jakiegoś  innego 
materiału. I każdy  ma odniesienie do tego jednego krzyża z Kalwarii, 
na którym umarł Jezus Chrystus. Można powiedzieć, że każdy krzyż 
w jakiś sposób przypomina i duchowo uobecnia Krzyż  Chrystusowy. 
„Dla katolika – pisze ks. prof. Czesław Bartnik – krzyż nie jest tylko 
jakimś przedmiotem sakralnym czy znakiem grafi cznym, lecz jest ro-
dzajem misteryjnego uobecnienia Krzyża Jezusa Chrystusa, na którym 
dokonało się odkupienie i zbawienie ludzkości” 5.

Podobnie ma się rzecz z innymi symbolami religijnymi. Różnego 
rodzaju medaliki, obrazy, fi gury, rzeźby, bywają wykonane z różnego 
rodzaju materii i  odsyłają nas do tych postaci i do tych zdarzeń, które 
przedstawiają, których są znakami. Z tego też tytułu zachowują szcze-
gólną wartość i cieszą się religijnym szacunkiem, są otaczane czcią. Stąd 
w naszej religii czcimy nie tylko krzyż, ale także inne znaki i symbole 
religijne, czcimy np. obrazy i fi gurki Matki Bożej i innych świętych. 

4 Por. A.B. Stępień, Elementy… dz. cyt., s. 36-37 oraz tenże, Wstęp… dz. cyt. s. 162-163. 
5 Ks. Cz. Bartnik, Antykrzyżowcy, „Nasz Dziennik” nr 177(3803) z dnia 31 lipca 

i 1 sierpnia 2010 r.,   s. 12.
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Nasza cześć, którą oddajemy krzyżowi lub też innym przedmiotom – 
symbolom religijnym – nie odnosi się  w pierwszym rzędzie do tej oto 
materii, z którego jest wykonany ten znak sakralny, ale odnosi się przede 
wszystkim do osoby lub rzeczywistości, którą ten znak przedstawia, 
której  jest znakiem. 

Po tym przypomnieniu, możemy przejść do bardziej szczegółowej re-
fl eksji nad historycznym i teologicznym wymiarem i znaczeniem  krzyża.  

2. Krzyż – zarys jego historii , teologii i kultu
W niniejszej części spojrzymy na krzyż w czasach pogańskich i w re-

ligiach niechrześcijańskich, ukażemy jego pozycję w chrześcijaństwie 
i naszkicujemy historię jego kultu. 

a) Krzyż  w czasach pogańskich i w religiach niechrześcijańskich
W czasach przedchrześcijańskich krzyż był narzędziem służącym do 

wykonywania kary śmierci w formie uznawanej przez prawo rzymskie za 
najcięższą, a przez Pismo Święte za najbardziej hańbiącą6.  Na szubienicy 
krzyża wykonywano wyroki śmierci na przestępcach i zbrodniarzach. 
Stąd też krzyż jako narzędzie śmierci był narzędziem hańby i przedmio-
tem pogardy. Krzyżową karę śmierci stosowali i wykonywali Persowie, 
Egipcjanie, Fenicjanie. W wyniku wypraw wojennych Aleksandra Wiel-
kiego stosowanie krzyża jako narzędzia kary upowszechniło się  w kręgu 
kultury greckiej. Po zdobyciu  Jerozolimy przez Rzymian w 63 r. przed 
Chrystusem karę krzyża stosowano dość często na terenie całej Palestyny. 
Karano nią za najgorsze przestępstwa, do których – oprócz pospolitych 
zbrodni – zaliczano także działalność  skierowaną przeciwko imperium7. 

Krzyż – narzędzie śmierci, znak hańby i wzgardy zmienił dla wielu 
swoje znaczenie z chwilą, gdy zawisł na nim Jezus z Nazaretu, wcielony 
Syn Boży. Jezus przyjął wyrok śmierci krzyżowej dobrowolnie. Umarł 
na krzyżu nie za swoje winy, gdyż takich nie posiadał. Oddał życie za 
ludzi, przyjął karę śmierci za nas. Przelał krew na odpuszczenie grzechów 

6 Por. E. Gigilewicz, Krzyż. Archeologia prawna, w: Encyklopedia Katolicka,  t. 10, 
Lublin 2004, s. 11.

7 Por. Tamże, s. 12.



117„BY NIE ZNIWECZYĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA” (1 KOR 1,17) – KAZANIA PASYJNE

wszystkich ludzi. Stąd też krzyż  z narzędzia zbrodni – dla wierzących 
w Chrystusa – stał się  ołtarzem zbawczego cierpienia, ołtarzem złożenia 
Bogu przebłagalnej ofi ary za grzechy ludzi. Stał się znakiem największej 
miłości Boga do ludzi, znakiem zbawienia, tronem królewskim Zbawi-
ciela, godłem chrześcijańskim, symbolem cierpienia i wewnętrznego 
oddania się Bogu, przedmiotem miłości, czci i uwielbienia. 

Nieco inne znaczenie miał krzyż w religiach niechrześcijańskich, 
starożytnych i nowszych. W starożytnym Egipcie krzyż hieroglifi cz-
ny z uchwytem uważano za  symbol życia. Na starożytnym Bliskim 
Wschodzie krzyż symbolizował  centrum świata oraz panującą nad nim 
siłę słońca. Np. w Asyrii stanowił symbol słońca oraz życia i był noszo-
ny przez władców.  W grecko-rzymskiej kulturze krzyż był symbolem 
wszechświata, a według Platona stanowił jego podstawę. W Indiach 
był  symbolem szczęścia, dobrobytu, płodności, opieki i długiego ży-
cia. W Chinach był także  znakiem dobrobytu, pomyślności, szczęścia 
i długowieczności. W Japonii symbolizował wyobrażał tarczę słoneczną, 
a w Babilonii  i Mezopotamii symbolizował słońce.

W Ameryce prekolumbijskiej krzyż był symbolem deszczu. U Ger-
manów zaś czteroramienny krzyż wpisany w koło wskazywał na słońce 
i światło, był symbolem cyklu rocznego w przyrodzie. 

Krzyż został odrzucony w Judaizmie.  Wyznawcy tej religii uważali, 
że przekonanie o Bogu ukrzyżowanym podważa wiarę w transcen-
dentnego i wszechmogącego Boga Jahwe. Stąd też dla Żydów krzyż 
jest symbolem antysemityzmu i antyjudaizmu. Trzeba to odważnie 
powiedzieć, że tam gdzie Żydzi  mają wpływ na życie publiczne, tam  
ma miejsce walka z krzyżem. Wielu z nich uważa nas za antysemitów, 
chociaż my się nimi nie czujemy i gdy nas o to oskarżają, czujemy się 
skrzywdzeni. 

Także Islam zaprzecza historycznej śmierci krzyżowej Chrystusa, 
a niektóre jego odłamy przyjmują na siebie misję łamania krzyży. Dzi-
siejszy ruch New Age neguje sens  i odkupieńcze znaczenie krzyża, 
uznając, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, a jedynie wybranym przez 
Boga człowiekiem z pozornym ciałem nie podlegającym cierpieniu. 
Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus umarł na palu męki, a nie na 
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krzyżu, stąd kult krzyża uważają za bałwochwalstwo niezgodne z wolą 
Jehowy i z Biblią 8.

b)  Krzyż w chrześcijaństwie 
Jak już nadmieniono, osobliwe znaczenie krzyża przyjęło chrze-

ścijaństwo. Uczniowie Chrystusa przyjęli, że przez śmierć krzyżową 
Chrystus pojednał ludzi z Bogiem i między sobą. Dzieło zbawcze krzyża 
jednoczy ludzi z Bogiem i między sobą. Wyrażają to wizualnie piono-
wa i pozioma belka krzyża. Dzięki krzyżowi grzeszni ludzie uzyskali 
prawo do bycia z Bogiem w wieczności. Dzięki zbawczej śmierci na 
krzyżu zostały uchylone wyroki, jakie ludzie wydali na siebie przez 
swoje grzechy. Z tego powodu krzyż Chrystusa stał się świętym zna-
kiem w chrześcijaństwie, przedmiotem szczególnej czci i uwielbienia. 
Krzyż Chrystusa powędrował z pierwszymi uczniami Chrystusa w świat. 
Ponieśli go uczniowie wraz z prawdą Ewangelii, jako istotny element 
prawdy o zbawieniu świata. 

Pierwszą teologię krzyża sformułował św. Paweł Apostoł, wielki 
konwertyta, który z żarliwego judaizmu przeszedł na jeszcze bardziej 
żarliwe chrześcijaństwo.  Przypomnijmy niektóre Pawłowe teksty o krzy-
żu: „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża” (Ga 2, 19); „Co 
do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko 
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6, 14); „Nauka bowiem 
krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Boża zaś dla 
nas, którzy dostępujemy zbawienia […]. My głosimy Chrystusa ukrzyżo-
wanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla 
tych zaś, którzy są powołani tak spośród Żydów i jak i spośród Greków 
(jest) Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,17-18.23-24).

Krzyż jest naszą chwałą, jest mową Boga do człowieka o miłości  
nieskończonej. Jezus sam powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13).

Zbawczy krzyż Chrystusa i prawda o nim rozeszła się ze wzgórza 
Golgoty. Dotarł przed tysiącem lat i do naszej Ojczyzny. Lud Polski 

8 Por. E. Sakowicz, Krzyż w religiach niechrześcijańskich, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 13-14. 
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związał swoje dzieje z krzyżem. Oddawał cześć krzyżowi nie tylko 
w świątyniach, nie tylko w domach prywatnych, w rodzinach, ale także 
w miejscach publicznych.

 
c) Z historii kultu krzyża
Krzyż stał się przedmiotem szczególnej czci  w liturgii Kościoła. Był  

zawsze  umieszczany  w miejscu, gdzie sprawowana była Eucharystia. 
W czasie uroczystej celebry, połączonej z okadzaniem ołtarza,  celebrans 
zatrzymuje się przed krzyżem i składa mu hołd przez okadzanie. Szcze-
gólny hołd krzyżowi składa Kościół w Wielki Piątek, podczas liturgii 
męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Istotną częścią tej liturgii jest adoracja 
krzyża. Kapłan, odsłaniając krzyż, trzykrotnie śpiewa przed ludem słowa: 
„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”.  Lud odpo-
wiada: „Pójdźmy z pokłonem”. Adorujemy wtedy krzyż w milczeniu, 
na kolanach. Podchodzimy także, by go ze czcią ucałować.    Podczas 
adoracji krzyża śpiewamy pieśni: „Krzyżu święty nade wszystko, drzewo 
przenajszlachetniejsze”; „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na 
wieczne czasy bądźże pozdrowiony”; „W krzyżu cierpienie, w krzyżu 
zbawienie, w krzyżu miłości otucha”; „Zbawienie przyszło przez krzyż, 
ogromna to tajemnica”, „Zwyciężymy Chryste przez twój krzyż”. 

Jak już zostało wspomniane, krzyż w chrześcijaństwie szybko wykro-
czył poza świątynie. Powędrował w przestrzeń różnych sektorów życia 
publicznego. Był umieszczany na wieżach kościołów, stawiano go na 
grobach w okresie pokoju i wojny, stawiano przy drogach,  wieszano  na 
ścianach mieszkań i sal, pomieszczeń użyteczności publicznej: w salach 
szkolnych, szpitalnych, w sądowych, w pomieszczeniach biurowych, 
w halach fabrycznych, zawieszano na szyi, jednym słowem – umieszcza-
no go w niemalże wszystkich sektorach życia prywatnego i publicznego, 
wszędzie tam, gdzie przebywał człowiek, przyznający się do Chrystusa.  

Krzyż Chrystusa znalazł szczególną cześć w naszym Narodzie. Szyb-
ko się znalazł w pałacach królewskich, w domach rycerskich, dworach 
szlacheckich i chatach wieśniaczych.  Krzyż znalazł szczególne miejsce 
w teologii, kulcie i duchowości chrześcijańskiej. W ciągu wieków po-
wstało wiele bractw, stowarzyszeń i instytutów życia konsekrowanego 
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pod wezwaniem Krzyża Chrystusa. Krzyż znalazł także poczesne miejsce 
w ikonografi i i w literaturze9.

Krzyż towarzyszył naszym bohaterom narodowym, żołnierzowi 
polskiemu  w walce o wolność waszą i naszą.  Gdy niedawno minęła 
90. rocznica Bitwy Warszawskiej, nie sposób było nie wspomnieć jej 
bohatera ks. Ignacego Skorupkę. Kiedy bolszewicy stanęli u wrót stolicy, 
ks. Ignacy poprosił ówczesnego metropolitę warszawskiego ks. kard. 
Aleksandra Kakowskiego o zgodę na wstąpienie do wojska. Kardynał 
zapisał w swoich pamiętnikach: „Zgadzam się, rzekłem (do Skorupki), 
ale pamiętaj, abyś ciągle przebywał z żołnierzami w pochodzie, w oko-
pach, a w ataku nie pozostawał w tyle, ale szedł w pierwszym rzędzie”.  
Za zgodą biskupa polowego WP – ks. Stanisława Galla, ks. Skorupka 
jako kapelan trafi ł do 236. Ochotniczego Pułku Piechoty, gdzie służył 
w 2. Batalionie Legii Akademickiej, którą tworzyli studenci i uczniowie 
stolicy. Wraz z nimi wyruszył 13 sierpnia 1920 r. na front, po odbytej po-
przedniego wieczoru spowiedzi w kościele ojców kapucynów.  W mglisty 
poranek 14 sierpnia ks. Ignacy zebrał grupę chłopców i poprowadził ich 
przeciw bolszewikom. Szedł na czele grupy ze stułą na szyi i z krzyżem 
w ręku. Żołnierze porwani przykładem kapelana przestali się cofać 
i uderzyli na wroga. Kontrnatarcie zakończyło się sukcesem. I kiedy 
z krzyżem w ręku i pieśnią „Serdeczna Matko” na ustach prowadził  w bój 
młodzież szkolną, padł rażony w głowę barbarzyńskim pociskiem. Stało 
się to pod Ossowem, w okolicach Radzymina o świcie 14 sierpnia 1920 
r.10.  Pozostał w naszej pamięci jako kapłan – bohater z krzyżem w ręku. 

Można powiedzieć, że przez całe wieki krzyż Chrystusa był mocą 
dla Jego uczniów i doznawał od nich ogromnej czci, a był zwalczany: 
wykopywany i ściągany tylko przez wrogów Chrystusa i Kościoła. 
W Polsce ściągali krzyże zaborcy, ściągano je w czasach stalinowskich, 
ściągano je wiele razy w powojennej historii, ściągano je zazwyczaj 
rękami wyrobników, tchórzów, karierowiczów.  Przypomnijmy parę 
epizodów z owej,  powojennej batalii o krzyże. 

 9 Zob. szerzej na ten temat:  Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, s. 22-55.
10 Por. S Frątczak, Ksiądz, któremu nie śniło się nawet o podobnym zaszczycie…”, 

„Nasz Dziennik” nr 195(3821), z dnia 21-22 sierpnia 2010 r., s. 25
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3. Z powojennej walki z krzyżem  i o krzyże w Polsce
„Ideologia antykrzyżowa – pisał ostatnio ks. prof. Czesław Bartnik 

– jest jednym z głównych nurtów ideologii liberalnej. Jeszcze w drugiej 
połowie XX w. zaczęło się masowe usuwanie krzyży, nawet z wież 
kościelnych, we Francji – oczywiście w imię świeckości państwa, czyli 
ateistycznego jego charakteru”11.

W Polsce komuniści już pod koniec lat czterdziestych zaczęli usuwać 
krzyże  z przestrzeni publicznej12. Krzyże powróciły do niektórych bu-
dynków użyteczności publicznej po „odwilży” – w 1957 r., gdy Włady-
sław Gomułka, chcąc zyskać społeczne poparcie, udawał, że nie będzie 
prowadził walki z Kościołem.  Jednak już rok później podjęto akcję 
antykrzyżową. Spośród wielu operacji usuwania krzyży i ich obrony 
w okresie powojennym wspomnijmy trzy najważniejsze: Nową Hutę, 
Włoszczową i Oświęcim.

– Najgłośniejsza w PRL była walka o krzyż w Nowej Hucie. Po 
usilnych staraniach, w wyniku chwilowej odwilży, w listopadzie 1956 r. 
uzyskano pozwolenie na budowę kościoła dla osiemdziesięciotysięcz-
nego miasta Nowa Huta. Uroczyste poświęcenie krzyża na placu, gdzie 
miał stanąć kościół, miało miejsce 17 marca 1957 r.  Jednakże wkrótce 
cofnięto poprzednią decyzję i zażądano usunięcia krzyża. Finał batalii 
o krzyż z udziałem Milicji Obywatelskiej rozegrał się w końcowych 
dniach kwietnia 1960 r. Ostatecznie na tym miejscu, gdzie stał krzyż, 
wybudowano szkołę, ale w innym miejscu, za usilnym staraniem kard. 
Karola Wojtyły, wzniesiono kościół – Arkę Pana. W listopadzie 2007 r. 
odsłonięto pomnik Krzyża Nowohuckiego. 

– Druga, bardzo głośna, walka o krzyże w powojennej Polsce miała 
miejsce w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowej. Kiedy latem 
1984 r. krzyże zostały usunięte ze szkoły, z początkiem roku szkolnego 
uczniowie upomnieli się o nie. W przeprowadzonym referendum 95% 
uczniów opowiedziało się za przywróceniem krzyży. 30 listopada miało 
miejsce uroczyste poświęcenie krzyży, Nazajutrz, przy zdecydowanym 

11 Ks. Cz. Bartnik, Antykrzyżowcy… dz. cyt., s. 13.
12 Por. F. Musiał, Dekrucyfi kacja w PRL, „Nasz Dziennik” nr 192(3818), z dnia 

18 sierpnia 2010 r., s. 13.
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sprzeciwie dyrektora, krzyże powieszono w salach szkolnych. Wkrótce je 
jednak zdjęto. Nastąpiła fala protestów. Uczniowie koczowali w szkole. 
Kapłani odprawiali im Msze św. Po tygodniowym proteście, gdy dyrektor 
zaostrzył rygory, 16 grudnia bp Mieczysław Jaworski i ks. Kazimierz 
Biernacki uroczyście, przy biciu dzwonów, przeprowadzili protestują-
cych uczniów ze szkoły do pobliskiego kościoła. W ten sposób strajk się 
zakończył. Z dokumentów rządowych wynika, że młodzież pozostawiła 
w szkole 20 krzyży, które zdjęto ze ścian 19 grudnia.  

– Trzecia, poważna akcja antykrzyżowa  miała miejsce  pod koniec 
maja 1999 r. w Oświęcimiu. Po zaaresztowaniu Kazimierza Świtonia, 
z nocy z 27 na 28 maja, na Żwirowisko oświęcimskie przyjechało dwu-
stu żołnierzy z Nadwiślańskich Jednostek. Pod osłoną nocy usunięto ze 
Żwirowiska krzyże i przywieziono je do klasztoru ojców franciszkanów 
w niedalekiej wsi Harmęże. Zaraz po akcji wojska, Światowy Kongres 
Żydów wyraził uznanie władzom polskim za usunięcie krzyży z oświę-
cimskiego Żwirowiska i oświadczył, że wznawia z polskim rządem dialog 
na temat spornych problemów polsko-żydowskich. Wielu Polaków było 
oburzonych, gdyż wiedzieli, że w Oświęcimiu ginęli nie tylko Żydzi, ale 
także Polacy i inni chrześcijanie. 

Te wszystkie zajścia z krzyżem przeżywał mocno wraz narodem i Ko-
ściołem kard. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Nie mógł 
pominąć tego tematu w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny. Podjął 
go najwyraźniej w homilii 6 czerwca w Zakopanem,  w czasie  szóstej 
pielgrzymi do Ojczyny w 1997 roku. Powiedział wtedy takie słowa: 
„«Będą patrzeć na Tego, którego przebodli» (por. J 19, 37) – te słowa 
kierują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, na którym 
zawisło Zbawienie świata. «Nauka bowiem krzyża – jak pisze św.  Paweł 
– która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą» (por. 1 Kor 1, 
18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. I kiedy kończył się wiek 
XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu 
ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym 
świadkiem naszych czasów. Rzecz można, iż ten jubileuszowy krzyż 
patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy 
i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr  po Bałtyk. Chcieli wasi 
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ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Gie-
woncie I tak się też stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp krzyża, żyje 
i rozwija w jego zasięgu. I Zakopane, i Podhale. Mówią o tym również 
przydrożne kapliczki pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus 
towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich wędrówek. 
Mówią o tym kościoły waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące 
w sobie całą tajemnicę ludzkiej wiary i pobożność, a także te nowe, 
niedawno powstałe dzięki waszej ofi arności, jak chociażby parafi alny 
kościół Świętego Krzyża.

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na 
co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie 
krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujemy Bożej Opatrzności za 
to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej god-
ności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, 
i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do 
człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”13. Słowa te 
dla tak wielu rodaków stały się otuchą i wezwaniem do obrony krzyża 
i szerzenia jego kultu.

W końcowej części naszego przedłożenia  wskażmy dlaczego Ko-
ściół broni obecności krzyża i innych symboli religijnych w przestrzeni 
publicznej. 

4. Motywy obrony krzyża i innych symboli religijnych 
w przestrzeni publicznej 
Najpierw chciejmy zauważyć, że posiadamy w Polsce prawne, kon-

stytucyjne zabezpieczenie  obecności krzyża i innych znaków i symboli 
religijnych w życiu publicznym. Najmocniejsze zabezpieczenie obec-
ności tych symboli i znaków zawarte jest w Konstytucji RP z roku 1997 
w artykułach  25 i 53, gdzie jest mowa o sprawach wyznaniowych. 

13 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfi kacyjnej matki Bernardyny Marii 
Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej. Zakopane, 6 czerwca 1997 r. w:  Jana Paweł II, 
Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 2005, s. 945-950.
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Do art. 25 zostały wpisane gwarancje wolności religijnej w wy-
miarze instytucjonalnym w formie podstawowych zasad między pań-
stwem a Kościołem jako dwiema instytucjami odmiennego typu, które 
rozwijają swoją działalność na tym samym terytorium i w tym samym 
społeczeństwie, a których członkami są ci sami ludzie jako obywatele 
i jako wierni danego Kościoła.  Ustęp 2. tego artykułu brzmi: „Władze 
publiczne w Rzeczpospolitej Polskiej zachowują bezstronność w spra-
wach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, 
gwarantują swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. W oparciu 
o ten tekst wybitny polski prawnik, kanonista, ks. prof. Józef Krukowski 
napisał 13 sierpnia br. w  „Naszym Dzienniku”, że Krzyż przed Pałacem 
Prezydenta jest zgodny z Konstytucją14.

Artykuł nr 53 – jak zauważa tenże kanonista – określa gwarancje 
wolności sumienia i religii w wymiarze indywidualnym, w życiu pry-
watnym i publicznym. Gwarancje ochrony wolności religijnej w wymia-
rze indywidualnym mającej źródło w należnej każdemu człowiekowi 
przyrodzonej godności osoby ludzkiej (art. 30 Konstytucji), stanowią 
podstawę ochrony wolności religijnej w wymiarze instytucjonalnym, 
którego podmiotami są Kościoły i inne związki wyznaniowe15.

Po tym przypomnieniu zabezpieczeń prawnych, podajmy motywy 
obrony krzyża i innych symboli religijnych w przestrzeni życia publicz-
nego. Sprowadźmy je do trzech następujących: motywy humanistyczne, 
ogólnoludzkie, religijne, teologiczne oraz narodowo-patriotyczne.

a) Motywy humanistyczne, ogólnoludzkie
Krzyż ma fundamentalne znaczenie humanistyczne dla wszystkich 

ludzi: wierzących i niewierzących, chrześcijan i niechrześcijan. Mówi 
bowiem o niewinnym, pokornym  cierpieniu, o oddaniu życia za in-
nych. Swoją śmiercią krzyżową Chrystus potwierdził wagę i wartość 
słów o oddaniu życia  za przyjaciół jako znaku największej miłości: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

14 Por. ks. J. Krukowski, Krzyż przed Pałacem Prezydenckim jest zgodny z Konstytucją, 
„Nasz Dziennik” nr188(3814) z dnia 13 sierpnia 2010 r., s. 12. 

15  Por. Tamże.
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przyjaciół swoich” (J 15, 13). Jest to stwierdzenie ważne dla wszystkich 
ludzi. Krzyż, jako znak, który wyraża tę prawdę,  jest ogólnoludzkim 
wezwaniem do pokonywania nienawiści przez miłość ofi arną. W tym 
znaczeniu i w tym wymiarze wyraża treści ogólnoludzkie. Stąd też wi-
nien być czczony, a przynajmniej honorowany przez wszystkich ludzi, 
niezależnie od religii i przekonań światopoglądowych.  

b)  Motywy religijno - teologiczne
Krzyż jest symbolem chrześcijaństwa i każdego chrześcijanina. 

Wierzący w Chrystusa, uznający Chrystusa za Boga  i człowieka nie 
może być nieporuszony wieścią, że Jezus umarł za niego, że dobrowol-
nie przyjął karę śmierci za tych, których umiłował aż do końca. Krzyż 
i wyznanie wiary nigdy nie było, nie jest i nie będzie sprawą prywatną. 
Człowiek nie jest samotną wyspą. Żyje wśród innych i z drugimi. Ma 
prawo ujawniać publicznie, wobec drugich swoje przekonania, poglądy, 
hierarchię wartości, oceny, w tym także swoje przekonania religijne. Nikt 
mu w tym nie powinien przeszkadzać. To jest jedno z jego podstawowych 
praw jako suwerennej osoby.

Z chwilą, kiedy dokonałem wyboru Chrystusa, wyboru Boga, mam 
obowiązek wiernego o Nim świadczenia. Przecież Jezus wyraźnie we-
zwał wszystkich swoich uczniów do składania świadectwa o Nim przed 
ludźmi: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24, 48);  Przypomnijmy 
sobie w jakim stylu świadczyli o Chrystusie pierwsi jego uczniowie, 
Apostołowie. W czasie przesłuchania przed Sanhedrynem z ust Apo-
stołów padły jasne słowa: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach 
Bożych bardzie słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić 
tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 19-20), A innym razem było 
podobnie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział 
Piotr – a także Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, 
którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go 
po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi 
nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my 
właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są 
posłuszni” (Dz 5, 29-32).
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Przypomnijmy też słowa samego Chrystusa: „Do każdego więc, kto 
się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, 
który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”  (Mt 10, 32-33). 

Słowa te uzasadniają bardzo klarownie potrzebę wyznawania wiary 
w sposób publiczny. Jednym z form wyznawania tej wiary jest troska 
o obecność krzyża i innych znaków religijnych w przestrzeni życia 
publicznego. 

c) Motywy narodowo-patriotyczne
Krzyż jest integralnym, niezbywalnym elementem kultury polskiej. 

W czasie spotkań religijnych, pielgrzymek dzieci, młodzież i dorośli 
powtarzają słowa poety: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, 
Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.  Krzyże wrosły w pejzaż polskiej 
ziemi, w nasz narodowy krajobraz., także te ostatnie: na Giewoncie, na 
Placu Piłsudskiego w Warszawie, krzyże w  Gdańsku, w Poznaniu, na 
Chełmcu nad Wałbrzychem i inne. Krzyż jest wpisany w naszą  narodową 
historię i kulturę.  Krzyże w dalszym ciągu chcemy widzieć w przestrzeni 
publicznej na polskiej ziemi. Nie podzielamy argumentacji niektórych 
polityków z PO i SLD, opowiadających się za ateizmem politycznym 
i państwowym, w myśl którego religia, krzyż i inne symbole religijne, 
mogą istnieć tylko na forum prywatnym, publicznie zaś musi panować 
ateizm. Taka teza nam nie  przystoi,  nie powinna pojawiać się więcej 
w ustach prawdziwych Polaków.    

Oczywiście krzyżem nie można ani szafować, ani krzyża używać 
przeciwko komukolwiek, gdyż to uwłaczałoby jego godności, ale 
z drugiej strony nie można powiedzieć, że krzyż jest tylko sprawą 
zakrystii, kościołów, kapliczek, zepchniętych gdzieś poza nawias 
społecznej świadomości. Tego zrobić nie wolno – jak pisze ks. prof. 
Waldemar Chrostowski – bo nie byłoby do tej pory Polski innej niż 
Polska chrześcijańska16.

16 Por. ks. W. Chrostowski, Prezydent spłaca polityczny dług, „Nasz Dziennik” 
nr 181(3807), z dnia 5 sierpnia 2010 r., s. 13.
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Zakończenie
W ramach zakończenia przytoczmy słowa Ojca Świętego Benedykta 

XVI wypowiedziane 5 czerwca 2010 r. w Nikozji, w czasie jego piel-
grzymki apostolskiej na Cypr: „Wielu ludzi mogłoby zapytać, dlaczego 
chrześcijanie czczą narzędzie tortury, znak cierpienia, porażki i upadku. 
To prawda, że krzyż wyraża wszystkie te rzeczy. Jednakże ze względu na 
Tego, który został wywyższony na krzyżu dla naszego zbawienia, krzyż 
ukazuje także ostateczny tryumf Bożej miłości nad całym złem świata 
[…] Przemawia on do wszystkich, którzy cierpią: prześladowanych, 
chorych, ubogich, zepchniętych na margines społeczny, ofi ar przemocy 
i daje im nadzieję, że Bóg może ich cierpienie przemienić w radość, 
osamotnienie – w poczucie duchowej bliskości, a śmierć – w życie. 
Krzyż daje upadłemu światu nieskończoną nadzieję”17. 

17 Benedykt XVI, Krzyż daje światu nieskończoną nadzieję, „L’Osservatore Romano” 
XXXI (2010), nr 8-9(325), s. 14-15. 
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Pielgrzymi zmierzający na Gorzkie Żale do wałbrzyskiego sankturarium.

Ks. Prałat Ryszard Szkoła przewodniczy nabożeństwu Gorzkich Żali – 26.02.2012 r.



Kazanie pasyjne Księdza Biskupa Ignacego Deca

Nabożeństwo Gorzkich Żali
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Ucałowanie Relikwii Drzewa Krzyża Świętego przez Księdza Biskupa

Ks. Infułat Józef Strugarek przewodniczy nabożeństwu Gorzkich Żali – 18.03.2012 r.



Relikwie Drzewa Krzyża Świętego

Nabożeństwo Gorzkich Żali
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Nabożeństwo Gorzkich Żali pod przewodnictwem Księdza Biskupa

Nabożeństwo Gorzkich Żali pod przewodnictwem Księdza Biskupa



Nabożeństwo Gorzkich Żali 
pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa 
– 01.04.2012 r.



Nabożeństwo Gorzkich Żali pod przewodnictwem Księdza Biskupa

Ksiądz Biskup Ignacy Dec z ks. Prałatem Andrzejem Raszplą przy Ołtarzu Relikwii
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