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Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej!

Z ogromną radością przekazuję Wam książeczkę z zapisem 
konferencji i  homilii wygłoszonych podczas dziewiątego 

dnia skupienia członków Wspólnoty Darczyńców w  naszej 
Świątyni. Jestem niezmiernie wdzięczny za Wasze uczestnictwo 
w  tym wydarzeniu zarówno osobiście, jak również poprzez 
transmisję internetową.

Chcieliśmy, aby w  tym trudnym dla wszystkich czasie, 
przekazać naszym Darczyńcom słowa pokrzepienia, wlewając 
w ich serca nadzieję i radość. Ks. Andrzej Persidok, wygłaszając 
konferencję zainspirowaną cytatem z Psalmu 105 „Niech się we-
seli serce szukających Pana!” udzielił nam cennych wskazówek, 
jak czerpać radość z zaufania Bożej Opatrzności.

 Jestem bardzo szczęśliwy, że powiększa się grono człon-
ków Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei i wciąż rośnie  
zainteresowanie spotkaniami formacyjnymi. Cieszy mnie, że 
wybrany temat bardzo spodobał się słuchaczom. Mam nadzieję, 
że lektura tej książeczki pozwoli uczestnikom dnia skupienia 
przypomnieć sobie słowa księdza rekolekcjonisty i trwale zapi-
sać je w swoich sercach. Tym zaś, którzy nie mieli możliwości 
wzięcia udziału w wydarzeniu niech służy jako drogowskaz do 
przeżywania trudów dnia codziennego, czerpania radości z za-
ufania Bożej Opatrzności i wzrastania w wierze. 

Życzę wszystkim owocnej lektury i z głębi serca błogosławię!

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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pROGRAM DNIA sKUpIENIA  
17.04.2021

10.00 – 10.55  
Adoracja Najświętszego Sakramentu, 

Sakrament Pokuty i Pojednania

10.30  
Modlitwa „Różaniec świętych – nie jesteś sam”

11.00 – 11.45  
Konferencja księdza doktora Andrzeja Persidoka:  
„Niech się weseli serce szukających Pana! (Ps 105).  

Radość zaufania Bożej Opatrzności.”

12.00 – 13.00  
Msza Święta

13.00 – 13.30  
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej

13.30  
Święcenie dewocjonaliów
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KONfERENcjA
Niech się weseli serce szukających PaNa!  

(Ps 105).
 radość zaufaNia Bożej oPatrzNości.

W krótkim czasie po raz drugi staję gościnnie w tym miej-
scu, w Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie kilka lat temu 

byłem wikariuszem. Bardzo się cieszę, że właśnie tutaj i właśnie 
do Was, którzy jesteście w  tej Świątyni, ale też do wszystkich, 
którzy w tym dniu skupienia uczestniczą przez internet, mogę 
głosić Słowo. Jesteście Darczyńcami, dzięki którym ta Świątynia 
powstała i pięknieje. Dzięki Waszym ofiarom, Waszemu wspar-
ciu tego Świętego Miejsca, które jest zbudowane z pewnej ma-
terii, głównie z betonu chyba, rośnie również pewna wspólnota 
wiary, wspólnota tych wszystkich osób, które przychodzą tutaj 
czerpać duchową siłę dla siebie.

W  tej konferencji chciałbym opowiedzieć trochę o  tym, 
czym jest chrześcijańska radość, i o tym, jak taką radość w naszym 
życiu przeżywać. Hasło dzisiejszego dnia skupienia zaczerpnąłem 
z  Psalmu 105. Tam się pojawiają takie słowa: „Niech się weseli 
serce szukających Pana!” (Ps 105,3b). Sądzę, że wszyscy tutaj 
możemy uznać siebie za ludzi szukających Pana. Słyszymy zatem 
w tym psalmie wezwanie do tego, żeby się weseliło nasze serce.

Na początku chciałbym przytoczyć wypowiedzi dwóch 
osób: jedną autorstwa papieża Franciszka, a drugą – kogoś zu-
pełnie innego. Człowieka, który od Kościoła był bardzo daleko. 

Papież Franciszek w  jednym z  kazań w  zeszłym roku 
mówił: „Kościół nie rozszerza się, Ewangelia nie jest dobrze 
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głoszona, kiedy ewangelizatorzy są znudzeni i  zgorzkniali. 
Jest dobrze tylko wtedy, gdy ewangelizatorzy są radośni, pełni 
życia”1.W  adhortacji Evangelii gaudium, dokumencie progra-
mowym pontyfikatu papieża Franciszka, również jest zdanie, 
które odnosi się do tego zagadnienia. Papież wypowiada się tak: 
„Istnieją chrześcijanie, którzy zdają się żyć Wielkim Postem bez 
Wielkanocy. W ciągłym smutku, w ciągłej pokucie, w ciągłym 
zamartwianiu się, tak jakby w  ogóle nie dotknęła ich radość 
Wielkanocy”2. Tyle na początek dzisiejszej konferencji mówi 
nam papież.

Ten drugi człowiek, którego zacytuję, to wielki filozof Fry-
deryk Nietzsche, który sam uważał się za największego wroga 
chrześcijaństwa. W  jednym ze swoich dzieł pisał o  chrześcija-
nach: „Lepsze pieśni musieliby śpiewać, abym uwierzył w  ich 
Zbawiciela; na bardziej zbawionych musieliby wyglądać jego 
uczniowie!”3. Tak mówił, tłumacząc, dlaczego nie widzi w Ko-
ściele nic pociągającego. Otóż patrzył na chrześcijan, widział lu-
dzi smutnych, zgorzkniałych i mówił: nie wyglądają na zbawio-
nych. Gdyby wyglądali na zbawionych, to może zastanowiłbym 
się, ale nie widzę w nich tego zbawienia, o którym tyle mówią.

Niewiele łączy tych dwóch ludzi – papieża i wielkiego fi-
lozofa antychrześcijanina, ale sądzę, że akurat w tej kwestii się 
zgadzają. Jedną z wielkich przeszkód na drodze, żeby chrześci-
jaństwo stało się czymś fascynującym, pociągającym dla ludzi, 
jest to, że często brakuje nam radości. Nierzadko wpadamy w ja-
kiś smutek, czy nawet w  obojętność, znudzenie, zgorzknienie. 
Nieraz też w  naszym przeżywaniu chrześcijaństwa więcej jest 
zapału polemicznego, takiej chęci, żeby przeciwstawić się złu, 
niż samej radości z dobra, które zostało nam podarowane.
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Nie wyglądamy na zbawionych. To słowo „zbawienie”, 
jak być może wiecie, słowo biblijne, które przeniknęło z Pisma 
Świętego do naszego języka kościelnego, u swoich źródeł – jesz-
cze w greckim tekście Nowego Testamentu – oznacza dosłownie 
„bycie uratowanym”. Człowiek zbawiony to jest ten uratowany. 
Zbawiciel to jest ten, który nas ratuje, i  to ratuje nie z  jakiejś 
konkretnej rzeczy, trudnej sytuacji, w  której się znaleźliśmy, 
na przykład z  kłopotów finansowych, ale ratuje w  tym sensie 
najpełniejszym. Zbawiciel to jest ten, który nas wyciąga z nie-
bezpieczeństwa utonięcia w różnych trudnościach i problemach 
tego świata, z  niebezpieczeństwa utonięcia w  złu, grzechu, ale 
także w smutku.

 Skoro dostąpiliśmy zbawienia – Chrystus nam je przy-
niósł – to rzeczywiście słusznie można by oczekiwać, że jakoś 
to zbawienie będzie się stawało w nas widoczne. I dlatego papież 
Franciszek tak często wzywa nas do radości. Kościół nie stanie 
się na nowo dynamiczny, na nowo nie będzie się rozszerzać, jeśli 
nie będzie miał tych radosnych ewangelizatorów”. Może jednak 
być tak, że kiedy słyszymy takie wezwanie do radości, ciągle po-
wtarzane zachęty, żebyśmy byli radośni, wcale nie jest nam łatwo 
to przyjąć, bo przecież my, chrześcijanie, też jesteśmy ludźmi 
i w nasze życie wcale nie jest wpisana tylko radość. 

Każdy z  nas zmaga się z  problemami, ma swoje smutki, 
niesie swoje krzyże. Niektórzy nieustannie przez wiele lat niosą 
swój krzyż. To może być krzyż samotności, choroby, trudnej 
sytuacji finansowej, która jakoś uporczywie nie chce się zmienić. 
Może kiedy słyszymy papieża, który mówi: „Bądźcie radośni, 
bądźcie szczęśliwsi”, to gdzieś w  nas wręcz rodzi się sprzeciw. 
Myślimy sobie: „Bardzo bym chciał mieć w sobie więcej radości, 
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ale nie jestem w  stanie tej radości w  sobie wywołać, stworzyć 
na zawołanie. To nie jest tak, że to ja decyduję, że dzisiaj jestem 
smutny, a od jutra będę radosny”. W takim wypadku mogą w nas 
pojawić się dwie postawy: buntu lub podporządkowania się.

Postawa buntu to postawa, kiedy mówimy sobie: „Nie, ta 
radość jest oczywiście możliwa, ale nie dla mnie. Ona jest moż-
liwa dla tych ludzi, którym się życie bardziej udało, powiodło, 
którym Pan Bóg oszczędził jakichkolwiek problemów”. Druga 
postawa, którą człowiek może przyjąć, równie niewłaściwa 
jak pierwsza, to podporządkowanie się na zasadzie: „Będę się 
starał za wszelką cenę być radosny, żeby przynajmniej nie ro-
bić Kościołowi złej reklamy. Dlatego gdziekolwiek się pojawię, 
wszędzie będę się uśmiechał, będę miał taki wręcz przyklejony 
uśmiech na twarzy i będę się starał przynajmniej pokazywać, że 
jestem radosny, moje życie jest szczęśliwe, chociaż niekoniecznie 
będę to przeżywał w sobie”. Sądzę, że papieżowi zdecydowanie 
nie chodzi o to.

Wiecie dobrze, że kiedy człowiek jest smutny wewnętrznie, 
to choćby nie wiem jak wysilał mięśnie twarzy, żeby się uśmie-
chać, w  jego oczach będzie widać smutek. Człowiek, jeśli jest 
radosny, raduje się całym sobą, a jeśli jest smutny i nawet próbu-
je się uśmiechać, to ten uśmiech będzie wyglądał jak uśmiechy 
różnych aktorów na reklamach, z daleka będzie widać, że on jest 
sztuczny, że ta radość nie płynie z głębi serca, że ona jest tylko 
czymś, do czego się przymuszamy. 

Te dwie postawy – buntu albo sztucznej radości – nie są 
tym, czego nam potrzeba. W  słowach psalmisty: „Niech się 
weseli serce szukających Pana” chodzi o radość, która dotknęła 
naszego serca. Kiedy słyszymy papieża domagającego się, żeby 
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ewangelizatorzy, czyli ci ludzie wiary, którzy pójdą do świata 
i  opowiedzą o  Chrystusie, byli radośni, również powinniśmy 
rozumieć, że nie chodzi tu o radość na pokaz, sztuczną. Chodzi 
o  radość prawdziwą, która ogarnia całego człowieka. Radość, 
która może mieć źródło w naszej decyzji, w tym, jak chcemy żyć, 
jacy chcemy być, ale która powinna docierać również do tego, 
co jest naszym życiem uczuciowym, co jest naszym sposobem 
patrzenia na świat, na samych siebie, co jest oceną naszego życia. 
Tylko wtedy, kiedy radość płynąca od Boga dotknie tego wszyst-
kiego, będzie ona pełna i zaraźliwa.

Chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj nad tym, co 
może nam pomóc taką radość  osiągnąć. W  jaki sposób do-
świadczyć tej radości w  życiu, które – jak pewnie większość 
z nas doświadcza – nie jest doskonałe i złożone tyko z samych 
szczęśliwych chwil. Co zrobić, żeby ona naprawdę przeniknęła 
nas w całości.

Oczywiście ta konferencja nie będzie cudowną receptą, 
która wszystko, co w  naszym życiu jest jakimś cieniem, prze-
mieni w światło. Chciałbym pokazać jednak kilka ścieżek, które 
mogą nas do tej prawdziwej radości przybliżyć. 

Zanim jednak spojrzymy na te ścieżki, chcę powiedzieć 
trochę na temat tego, jak się ma w  życiu chrześcijanina ra-
dość do smutku, jakie jest miejsce smutku w życiu chrześcijań-
skim. Jest takie powiedzenie Jana Bosko, czasami powtarzane 
w  pobożnej mowie: „Smutny święty to żaden święty”. Można 
je rozumieć tak, że święty, jeśli jest rzeczywiście świętym, musi 
być cały czas radosny.

Ksiądz Jan Twardowski, pochowany tutaj u  nas w  Pante-
onie, zaczyna jeden z wierszy od takiej inwokacji: „Panie Boże 
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broń nas od tego, tego, tego. Broń nas też od tego powiedzenia, 
że smutny święty to żaden święty”4. Dlaczego? Dlatego że smu-
tek również ma w  życiu chrześcijańskim swoje miejsce. I  jeśli 
chcemy naprawdę zrozumieć, czym jest radość w życiu chrze-
ścijanina, to musimy przestać myśleć, że pojawia się ona, kiedy 
zepchniemy smutek gdzieś w głębiny nas samych. Radość to jest 
przemieniony smutek. To jest dotknięcie smutku i zobaczenie, 
że nie jest on ostatnim słowem w moim życiu. Właśnie wtedy 
może się zrodzić w nas prawdziwa radość.

O tym między innymi mówił w jednej ze swoich wypowie-
dzi papież Benedykt XVI. Radość chrześcijanina to najpierw 
pocieszony smutek. Postawą chrześcijańską nie jest negacja 
smutku, ale nie jest nią też rozpacz, jakaś beznadzieja, do 
której miałby powody człowiek żyjący tylko rzeczywistością 
materialną i patrzący na śmierć jako zupełny kres wszystkiego. 
Papież mówi, że chrześcijańska postawa to pocieszony smutek. 
Co to znaczy? Otóż znaczy to, że w człowieku, który ma w so-
bie taką postawę, smutek pozostaje i  ma swoje racje. Jest on 
smutkiem pocieszonym. Smutkiem, który mimo wszystko, bez 
względu na całą jego powagę, może i powinien być pocieszony 
i  wewnętrznie ogarnięty przez przeważającą pociechę. I  dalej 
papież mówi tak: „Chrześcijanin nie upiększa ani nie zaprze-
cza głębokim cieniom, jakie kładą się na istnieniu człowieka 
w tym świecie. A mimo to nawet te cienie są jeszcze dla niego 
znakiem nadziei, ponieważ on wierzy i umie wierzyć, że są to 
cienie, jakich nie byłoby bez wielkiego światła, które je rzuca. 
A  jeśli cienie należą do teraźniejszości, to przyszłość jest tym 
bardziej światłem. Chrześcijanin nawet te cienie, które są w jego 
życiu, widzi jako cienie rzucane przez to ogromne światło, jakim 
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jest dobroć Boża”5. Pocieszony smutek – taką definicję radości 
chrześcijańskiej daje nam Benedykt XVI, papież senior.

Oczywiście nie chodzi też o  to, że w życiu chrześcijanina 
nie ma miejsca na momenty, które byłyby czystą radością. Są 
w nas, w naszym życiu – sądzę, że w życiu nas wszystkich – takie 
momenty, kiedy po prostu czujemy się szczęśliwi i o smutkach 
zapominamy. To może być na przykład spacer po lesie w piękny 
wiosenny dzień, kiedy wszystko wydaje się śpiewać zarówno na 
zewnątrz, jak i w nas samych. To może być doświadczenie oso-
bistego sukcesu. Coś nam się udało albo komuś z naszej rodziny 
się powiodło – dziecko, wnuk zdali ważny egzamin albo sami 
osiągnęliśmy awans w pracy. Może to też być zwyczajny koniec 
tygodnia, kiedy wreszcie możemy odpocząć po długim wysiłku 
i poczuć, że jest to zasłużony odpoczynek. To są chwile radosne, 
takie, które naprawdę nie mają jakiegoś drugiego smutnego dna. 
W życiu chrześcijańskim jest miejsce na taką radość – czystą, bez 
cienia smutku. Ale jednak jeśli chcemy na życie spojrzeć właśnie 
w świetle radości, jeśli chcemy, by radość nastrajała nasze życie, 
to musimy się zgodzić na to, że chodzi tu o pocieszony smutek. 

Bardzo ciekawą uwagę na temat pocieszonego smutku 
możemy też znaleźć u  naszego obecnego papieża Franciszka. 
W  2014 roku powiedział on słowa, które bardzo mi utkwiły 
w pamięci: „To bardzo dziwne, ale często boimy się pocieszenia, 
tego, że zostaniemy pocieszeni. Co więcej, czujemy się bezpiecz-
niejsi w smutku i strapieniu. Czy wiecie dlaczego? Bo w smutku 
czujemy się prawie głównymi postaciami. Natomiast w  pocie-
szeniu główną postacią jest Duch Święty! To On nas pociesza, 
to On daje nam odwagę do wyjścia poza samych siebie. To On 
prowadzi nas do źródła wszelkiej prawdziwej pociechy, to znaczy 
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do Ojca. I to właśnie jest nawrócenie. Proszę, pozwólcie, aby Pan 
was pocieszył! Pozwólcie, aby Pan was pocieszył!”6. Zobaczcie, 
jak mocno papież na to naciska! 

I  może się wydawać bardzo dziwne to, co papież mówi: 
że człowiek nieraz nie chce być pocieszony. Ale jest to bardzo 
trafne i mądre. Papież Franciszek, jak wiecie, jest jezuitą, a więc 
jest przesiąknięty duchowością Świętego Ignacego z  Loyoli, 
założyciela zakonu. Święty Ignacy był wielkim znawcą ludzkiej 
duszy. To był człowiek, który znał zawiłości życia wewnętrznego. 
Znał je nie dlatego, że przeczytał mądre książki, ale dlatego, że 
zanim stał się duchowym mistrzem, sam przeszedł taką drogę. 
Błądził, odbył wewnętrzną pielgrzymkę, którą opisał w  auto-
biografii. Święty Ignacy wiedział, że człowiek z  reguły nie jest 
prostolinijny, że wnętrze ludzkie często przypomina labirynt, 
w którym człowiek sam może się zagubić. Papież bardzo często 
czerpie mądrość właśnie z tej duchowości. Sądzę, że także w tym 
wypadku zaczerpnął stamtąd swoje przekonanie. 

Rzeczywiście jest tak, że czasami nie chcemy być pocie-
szeni. Bywa, że kurczowo trzymamy się naszego smutku czy 
powodów do smutku, tak jakby były on jakimś wielkim skar-
bem, naszym schronieniem. Nieraz też odgradzamy się od ludzi 
właśnie przez nasz smutek. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o sy-
tuacje, w których ktoś cierpi na depresję. Depresja, jak wiecie, 
jest chorobą, którą trzeba leczyć, z  której nie wyprowadzi nas 
nawet najwspanialsze czysto duchowe pocieszenie. Czasami jest 
po prostu potrzebna pomoc lekarza. Bez tego nie zrobimy kroku 
w przód. Nie chodzi mi tutaj jednak o takie sytuacje. Chodzi mi 
o momenty, w których człowiek zamyka się zupełnie i nie umie 
z tego wyjść.
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Można tu podać wiele przykładów. W taki smutek na przy-
kład wpadają małżonkowie, którzy bardzo się kochają, chcą żyć ze 
sobą, ale długie lata czekają na potomstwo, nie mają dziecka i to 
jest dla nich tak wielki powód do smutku, że wszystko w zasadzie 
traci swój smak. Ta miłość wzajemna, która do tej pory dawała 
im wielką radość, przestaje ich cieszyć – tak bardzo zamknęli się 
w  smutku z  powodu tego, że brakuje im upragnionego potom-
stwa. To jest prawdziwy smutek, bardzo głęboki, bardzo trudny do 
przekroczenia. Spotkałem się też z osobami dużo młodszymi, na 
przykład z młodym człowiekiem, który wpadł w wielki smutek, 
bo nie dostał się do wymarzonego liceum. W zasadzie już mu się 
wydawało, że jak nie dostał się tam, gdzie bardzo chciał, i poszedł 
do słabszej szkoły, to na tym skończyła się jego życiowa kariera. 
Pozostało mu już tylko usiąść i zamknąć się w swoim smutku. 

Czasami smutek w nas jest tak duży i tak bardzo się go trzy-
mamy, zamykamy się w nim, że wręcz odrzucamy wszelkie po-
cieszenie. Ludzie mogą próbować nas chwalić, pokazywać nam 
różne jasne, piękne sfery naszego życia, ale my i tak znajdziemy 
powód, by trzymać się uparcie tego, co jest cieniem w naszym 
życiu. Papież Franciszek mówi właśnie o  tym, że czasami nie 
chcemy dać się pocieszyć. Dlaczego? Dlatego, że w tym smutku 
jesteśmy niemal głównymi postaciami. Jesteśmy niejako sa-
mowystarczalni. Jesteśmy sobą i nikt nam w to nasze życie nie 
wchodzi. Nikt nie próbuje wytrącić nas z tej wewnętrznej smut-
nej stagnacji. A czasami właśnie żeby do naszego życia wróciła 
radość, żebyśmy mogli doświadczyć pocieszenia, potrzeba nam 
tego, żeby ktoś zupełnie z zewnątrz przyszedł i nas pocieszył. 

Dlatego papież mówi o  Duchu Świętym, który przy-
chodzi jako dar z  zewnątrz i  nas pociesza. Duch Święty jest 
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pocieszycielem. Tak go nazywa Nowy Testament. To On przy-
chodzi, żeby nas pocieszyć, ale nie myślmy, że to pocieszenie, 
które otrzymujemy od Ducha Świętego, zawsze ma postać 
wewnętrznego doświadczenia. Nie musi być tak, że ktoś się na 
przykład modli i nagle spływa na niego łaska – smutek zostaje 
zastąpiony przez radość, rezygnacja przez jakiś entuzjazm.

Pan Bóg działa nie tylko w  ten sposób. Nawet zaryzyko-
wałbym stwierdzenie, że zwykle działa inaczej, poprzez to, co 
zwyczajne. Kiedy Bóg działa, najczęściej robi to przez ludzi. 
I  tu przypomina mi się fragment z Nowego Testamentu, który 
bardzo do mnie trafił, kiedy sam przeżywałem trudny okres 
w  życiu i  wiedziałem, że bardzo potrzebuję pocieszenia. Tego 
pocieszenia szukałem między innymi w tym, że spotykałem się 
z przyjaciółmi, że czasami mogłem porozmawiać z kimś o tym, 
co przeżywam. I trochę sobie robiłem wyrzuty, że tego pociesze-
nia nie szukam u Pana Boga, że nie klęczę całą noc przed Naj-
świętszym Sakramentem, tylko właśnie dzwonię do znajomych. 
Wyrzuty, że tak bardzo jestem uzależniony od innych ludzi, od 
tego pocieszenia, które od nich płynie.

Właśnie w tym czasie trafiłem gdzieś na fragment z Dru-
giego Listu do Koryntian, w  którym Święty Paweł opowiada 
o sytuacji swojego smutku i swojego pocieszenia. Mówi o tym, 
co działo się w czasie jego podróży misyjnej do Macedonii. To 
była jakaś bardzo niespokojna podróż. Święty Paweł pisze tak: 
„Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało 
żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, 
wewnątrz obawy”. Nie wiemy dokładnie, o co chodzi, ale widać 
w tym fragmencie, że Święty Paweł był człowiekiem wewnętrznie 
rozbitym. I dalej czytamy: „Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, 
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podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. Nie tylko zresztą 
jego przybyciem, ale i  pociechą, jakiej doznał wśród was […] 
tak że radowałem się jeszcze bardziej” (2 Kor 7,5–7). Wtedy do 
mnie ten tekst tak bardzo mocno przemówił, bo uświadomiłem 
sobie, że nawet człowiek tak płomiennej wiary jak Święty Paweł, 
taki niestrudzony ewangelizator, człowiek, który tyle dla Chry-
stusa wycierpiał, mało tego – człowiek, który miał mistyczne 
doświadczenia nie tylko na drodze do Damaszku, kiedy przeżył 
nawrócenie, ale też potem, kiedy – jak pisze – został uniesiony 
do trzeciego nieba i słyszał słowa, których nie może powtórzyć, 
że ten Święty Paweł, kiedy przeżywał wewnętrzne rozbicie, zo-
stał pocieszony przez Boga w taki sposób, że przybył do niego 
Tytus, jego uczeń, prawdopodobnie człowiek, którego on sam 
przyprowadził do chrześcijaństwa. To była ta pociecha, którą 
Bóg – Pocieszyciel pokornych posłał Świętemu Pawłowi. 

Tak też jest najczęściej w naszym życiu. Kiedy Pan Bóg chce 
nas pocieszyć, posyła nam takich zwykłych pocieszycieli. Najczę-
ściej to jest drugi człowiek. Wiemy, że nie jest łatwo czasami takie 
pocieszenie i taką pomoc przyjąć. Właśnie dlatego, że my się tak 
obudowujemy, opancerzamy naszym smutkiem. Nieraz stajemy 
się nieprzyjemni, mrukliwi, nie reagujemy na żadne dobre sy-
gnały z zewnątrz. Dlatego ta definicja radości jako pocieszonego 
smutku to jest też wezwanie dla nas do tego, żebyśmy uczyli się 
pokornie takie pocieszenie przyjmować. Bóg jest Pocieszycielem 
pokornych i to właśnie pokorni osiągną prawdziwą radość. 

Radość jako pocieszony smutek – to jest pierwsza rzecz, 
którą odkrywamy na naszej drodze do prawdziwej chrześcijań-
skiej radości. Dotknięcie smutku w nas jest czasami koniecznym 
krokiem, stopniem na drodze do tego, żebyśmy mogli tej radości 
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doświadczyć. Tak mówi Jezus: „Błogosławieni, którzy się smucą, 
albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4). To jest drugie z bło-
gosławieństw. U Świętego Jana czytamy z kolei: „Wy będziecie 
się smucić, ale smutek wasz zamieni się w  radość” (J 16,20b). 
Nie można tego przeskoczyć. Nie ma zmartwychwstania bez 
dotknięcia tajemnicy krzyża. To właśnie mówi nam definicja 
radości jako pocieszonego smutku. 

Wróćmy teraz raz jeszcze do wersetu z Psalmu 105, który 
jest motywem przewodnim tego dnia skupienia. Ten werset 
brzmi: „Niech się weseli serce szukających Pana!”. Jeśli wczyta-
my się głębiej w te słowa, zobaczymy, że ich sens wcale nie jest 
taki oczywisty. Możemy zapytać, czy nie powinny one brzmieć: 
„Niech się weseli serce tych, którzy odnaleźli Pana”. Bo jak to 
jest, że ma się cieszyć i radować człowiek, który dopiero szuka 
Pana? Przecież człowiek, który szuka, może nie znaleźć. Czło-
wiek, który szuka, jest jeszcze w drodze i nie wiadomo, czy do 
kresu tej drogi dojdzie. Nie wiadomo, czy nie pobłądzi na tej 
drodze, czy jego poszukiwanie nie okaże się porażką. Czy za-
tem taki człowiek może się już weselić? Czy można cieszyć się 
czymś, czego jeszcze w pełni nie posiadamy? Jeśli wierzyć Słowu 
Bożemu – można.

Święty Paweł w Liście do Rzymian kieruje do chrześcijan 
takie wezwanie: „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cier-
pliwi, w modlitwie – wytrwali!” (Rz 12,12). To jest właśnie to: 
„Niech się weseli serce szukających Pana”, to znaczy: weselcie się 
nadzieją już wtedy, kiedy jeszcze jesteście w drodze, kiedy jesz-
cze nie wszystko w waszym życiu się rozwiązało, kiedy jeszcze 
nie cieszycie się oglądaniem Boga i tą doskonałą szczęśliwością, 
która jest nam obiecana u kresu. Weselcie się nadzieją, chociaż 
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nadzieja jest dopiero pewnym oczekiwaniem, tęsknotą, pragnie-
niem. Dlaczego? Bo jest ona też czymś więcej. Nadzieja to nie 
jest takie oczekiwanie, w którym w zasadzie nie wiemy, na co 
czekamy, albo zupełnie jeszcze nie widzimy tego, na co czekamy. 

W tradycji chrześcijańskiej, kiedy mówiono o nadziei, za-
wsze podkreślano, że stanowi ona już pewien przedsmak tego, 
na co się czeka, że jest w  jakimś stopniu kosztowaniem tego, 
czego człowiek pragnie i za czym tęskni. To dlatego już nadzieją 
możemy się weselić. Radość z  nadziei jest drugim motywem, 
który chciałbym poruszyć w czasie tej konferencji. 

Nadzieja może być podstawą do radości. Takie spojrzenie 
znajdujemy też bardzo mocno obecne w Słowie Bożym, choć-
by w jednym z najpiękniejszych nowotestamentalnych tekstów 
o radości, którym jest Magnificat – hymn wyśpiewany przez Ma-
ryję w odpowiedzi na pozdrowienie usłyszane z ust jej kuzynki 
Elżbiety. Elżbieta mówi: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45), a Ma-
ryja wtedy śpiewa: „Wielbi dusza moja Pana, i  raduje się duch 
mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy 
swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie po-
kolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny […]. On 
przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących 
się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa 
pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a  bogatych z  niczym 
odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miło-
sierdzie swoje” (Łk 1,46b–49a.51–55). 

Jeśli skupimy się na słowach hymnu Maryi, szczególnie 
na jego drugiej części, to możemy odnieść wrażenie, że Maryja 
śpiewa o jakiejś wielkiej rewolucji, o zupełnym przebudowaniu 
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porządku świata, o  zakończeniu wszelkiej niesprawiedliwości, 
bo oto ubodzy i  pokorni zostają wywyższeni, a  ludzie pyszni, 
którzy mają zaufanie do swojego bogactwa – odprawieni z ni-
czym. Bóg ich odprawia z niczym.

W  naszym potocznym tłumaczeniu Magnificat stanowi 
takie piękne obrazowe sformułowanie, że Pan Bóg bogaczy 
puścił z  torbami i nędznie rozproszył. Możemy mieć wrażenie 
opiewania ostatecznego zwycięstwa Bożej sprawiedliwości nad 
niesprawiedliwością naszego świata i pewnie gdyby to od nas za-
leżało, to taki radosny hymn raczej umieścilibyśmy pod koniec 
Apokalipsy Świętego Jana Apostoła, a nie na samym początku 
Ewangelii według Świętego Łukasza. Nie wtedy, kiedy dopiero ta 
historia zbawienia się zaczyna. 

A jednak Maryja dziękuje za wielkie rzeczy, które uczynił 
jej Wszechmocny. Dziękuje i cieszy się właśnie w tym momen-
cie, kiedy zostaje młodą matką, która nosi pod sercem Syna 
Bożego. Ktoś z  nas mógłby ją zapytać: „Maryjo, czy ta Twoja 
radość nie jest przedwczesna? Czy wiesz, co Cię jeszcze po 
drodze czeka? Przecież Twoją duszę przeniknie jeszcze miecz, 
jeszcze będziesz trzymała na rękach martwe ciało swojego Syna. 
Potem, już po wniebowstąpieniu Chrystusa, będziesz się tułać 
po świecie razem ze Świętym Janem. Pewnie nieraz ludzie będą 
na Ciebie patrzeć wrogo. Niektórzy członkowie Twojego narodu 
będą patrzeć na Ciebie jako na tę, która jest matką założyciela tej 
niebezpiecznej sekty chrześcijan, bo tak przecież na chrześcijan 
w pierwszych dziesięcioleciach patrzono. Maryjo, czy to nie za 
wcześnie? Przecież jeszcze nic nie wiesz o tym, jak trudne będą 
dzieje Kościoła. Nie wiesz nic o rozłamach, nie wiesz nic o grze-
chach ludzi Kościoła, nie wiesz nic o Auschwitz, Kołymie, nie 
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wiesz nic o katastrofach i wojnach, a Ty już śpiewasz: »Wielbi 
dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy 
[…] gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny«”.

Czy ta radość  Maryi nie jest przedwczesna? Nie jest, bo 
to jest radość, która się uchwyciła pewnej nadziei – spojrzenia 
w przyszłość opartego na zaufaniu w to, że Pan Bóg prowadzi 
historię świata i  nasze osobiste historie. To jest radość, która 
uchwyciła się wiary w  to, że nad światem czuwa Opatrzność 
Boża, że historia nie jest chaosem, że nasze życie nie jest dziełem 
przypadku, ale że naprawdę jesteśmy przez Boga prowadzeni. 
I być może taka nadzieja dzisiaj, w epoce pesymizmu i zniechę-
cenia, wydaje się czymś zuchwałym, czymś nieracjonalnym, ale 
jako chrześcijanie jesteśmy właśnie wezwani do tej postawy na-
dziei, do tego, żeby dostrzegać znaki tej nadziei pośród różnych 
sytuacji, które mogą się wydawać beznadziejne.

Przypomina mi się zdanie wybitnego socjologa religii 
Petera Ludwiga Bergera. To jest naukowiec, który zajmuje się 
fenomenem religii z  obiektywnego punktu widzenia. Berger 
napisał kiedyś osobliwą książeczkę, w  której przyznaje, że jest 
człowiekiem wierzącym, chociaż nie – ortodoksyjnym katoli-
kiem. W tej książce zachęca ludzi do tego, aby rozważyli chrze-
ścijaństwo jako pewną opcję życiową, i  stara się uchwycić, co 
jest istotą chrześcijańskiego spojrzenia na rzeczywistość. Takie 
jedno zdanie tam wypowiada: „Pozwolę sobie ująć to tak: wiara 
to jest zakład, że są ostateczne podstawy do radości”7.

Zobaczcie, dzisiaj ludzie często patrzą na ludzi wierzących 
jako na tych, którzy się smucą, którzy nie potrafią się cieszyć, 
a Berger mówi: nie, właśnie jest dokładnie odwrotnie! Człowiek 
wierzący to jest taki człowiek, który patrzy na rzeczywistość 
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w taki sposób, aby widzieć ostateczne podstawy do radości, wie, 
że chociaż może się wydawać, iż rzeczywistość nie nastraja nas 
pozytywnie, to jednak są podstawy do radości. Te podstawy nie 
leżą tylko w naszym osobistym powodzeniu, w tym, że wszystko 
będzie dobrze tak po naszemu, ale podstawy te tworzy właśnie ta 
nadzieja, którą składamy w Bogu.

Papież Franciszek w  adhortacji Evangelii gaudium, doku-
mencie, o którym wspomniałem na początku, mówi, że człowiek 
mający w sercu nadzieję nie podda się nigdy zniechęceniu. Nie 
ulegnie zniechęceniu wobec Kościoła – takiego, jakim jest, wo-
bec świata współczesnego z całą jego niedoskonałością. Papież, 
nawiązując do przypowieści Pana Jezusa czy do fragmentów 
Ewangelii, mówi, że człowiek nadziei to ten, który umie patrzeć 
na rzeczywistość w świetle wiary, który potrafi już dostrzec „to 
wino, w które zmieni się woda”, i „to ziarno, które niepostrzeże-
nie kiełkuje wśród chwastów”8.

Dobrze, ale jak tę nadzieję w sobie zbudzić? Jak spojrzeć na 
życie z większym zaufaniem? Jak nie skupiać się na tym, co może 
nastrajać nas pesymistycznie, ale przeciwnie – widzieć tylko to, 
co dzisiaj może nas napełniać radością?

Otóż sądzę, że z nadzieją wiąże się jeszcze jedna postawa, 
bez której człowiek nie może być radosny, choćby nie wiem jak 
bardzo w życiu było mu dobrze. Myślę o postawie wdzięczności, 
postawie dziękczynienia. 

Być może wiecie, że starożytna, czasami przez nas używana, 
grecka nazwa Mszy Świętej – Eucharystia – dosłownie oznacza 
„dziękczynienie”. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, to oczy-
wiście gromadzimy się po to, żeby spotkać Chrystusa obecnego 
w Jego ciele i krwi. Gromadzimy się po to, by do Niego zanosić 
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prośby, przepraszać Go za nasze grzechy, błagać o łaskę dla nas 
i  całego świata. Lecz przede wszystkim w pierwszej kolejności 
gromadzimy się na dziękczynienie. Eucharystia jest dziękczy-
nieniem, to jest serce życia Kościoła. Nie ma w życiu Kościoła 
nic ważniejszego od Eucharystii. A zatem możemy powiedzieć, 
że sercem Kościoła jest dziękczynienie, składanie podziękowa-
nia Panu Bogu, wyrażanie naszej wdzięczności wobec Niego za 
całe dobro, które od Niego otrzymaliśmy. 

Kto z nas tak przeżywa Eucharystię? Sądzę, że wcale nie tak 
wiele osób. Bardzo często w naszym przeżywaniu Eucharystii na 
pierwszy plan wysuwa się jednak prośba. Tymczasem uczestnicząc 
we Mszy Świętej jesteśmy zaproszeni do tego, aby dziękować Panu 
Bogu, a przynajmniej starać się obudzić w sobie właśnie postawę 
wdzięczności. Taka jest najdawniejsza duchowość chrześcijańska, 
duchowość biblijna Starego i Nowego Testamentu. 

Jeślibyśmy przeczytali w  całości Psalm 105, z  którego 
zaczerpnąłem hasło dzisiejszego dnia skupienia, to zauważyli-
byśmy, że poza tymi kilkoma wersetami wprowadzającymi jest 
on wielkim hymnem dziękczynienia Panu Bogu, które Izraelici 
składają za wyjście z Egiptu, za Przymierze na Górze Synaj i za 
dojście do Ziemi Obiecanej. Oni zwyczajnie dziękują Bogu. 
Podobnie Nowy Testament – on też jest pełen dziękczynienia. 
W Liście do Kolosan czytamy: „Z radością dziękujcie Ojcu, któ-
ry was uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. 
On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, w  którym mamy odkupienie – od-
puszczenie grzechów” (Kol 1,12–14). 

Dziękczynienie jest sercem duchowości chrześcijan, du-
chowości biblijnej. Jest to w  pierwszej kolejności wdzięczność 
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za wielkie dzieła Boże. Dla Izraelitów było to przede wszystkim 
doświadczenie Paschy, wyjścia z Egiptu. Dla chrześcijan to jest 
przede wszystkim doświadczenie naszej Paschy, tego, że Chry-
stus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć 
naszą, nasz grzech, i zbawił nas, wyzwolił z tego wszystkiego. 

Czasem zauważam, że dziękczynienie Panu Bogu za Jego 
wielkie dzieła staje się czymś abstrakcyjnym, czymś wyznawa-
nym, ale nie odczuwanym. A dzieje się tak, kiedy z tym dzięk-
czynieniem za wielkie dzieła Boże nie łączy się w nas dziękczy-
nienie za Jego małe, zwykłe dzieła. Kiedy z  wdzięcznością za 
wielkie momenty historii zbawienia nie wiąże się nasza osobista 
wdzięczność za rzeczy zwyczajne, z których składa się codzienne 
życie. Papież Franciszek bardzo często o tym przypomina, zrobił 
to między innymi w encyklice Laudato si’, poświęconej trosce 
o świat stworzony. Papież pisze, że „Duchowość chrześcijańska 
proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, 
mając niewiele. To powrót do prostoty, która pozwala nam się 
zatrzymać i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie 
daje mu życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc się 
z powodu tego, czego nie posiadamy”9.

Człowiek ma taką niezwykłą zdolność, że potrafi tak bar-
dzo skupić się na tym, czego w życiu nie ma, czego pragnie, a co 
nigdy nie było mu dane, że zupełnie traci z oczu to wszystko, 
co otrzymał. To jest paradoks, że jesteśmy w stanie tak całko-
wicie zawierzyć siebie, swoje myśli, uczucia, pragnienia temu, 
czego nam brakuje, że stajemy się całkowicie nieobecni w tym, 
co rzeczywiście składa się na nasze konkretne, realne życie. 
Być może odnajdujecie w  sobie czasami taką tendencję. Prze-
kraczanie tej postawy i kierowanie się w stronę wdzięczności to 
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kolejna droga, która nas prowadzi do radości prawdziwej, tej, 
która nas wypełni. Ta droga oznacza zgodę na to nasze zwy-
czajne życie, takie niedoskonałe, skończone, które nigdy nie jest 
życiem w pełni usatysfakcjonowanym. Życie, które nie składa się 
z samych sukcesów i zaspokojonych pragnień. Zgoda na nie to 
pierwszy krok do tego, żeby być naprawdę radosnym. Polega ona 
na przyjęciu z ręki Boga tego, co On nam naprawdę daje, a nie 
odrzucaniu ze skrzywieniem: „Nie, Panie Boże, ja chciałem co 
innego, a jeśli dajesz mi tylko tyle, to ja jestem niezadowolony, 
więc lepiej już to zabierz ode mnie”. 

Jesteśmy wezwani do wdzięczności za nasze zwyczajne ży-
cie. Przy czym tego wezwania do wdzięczności za życie nie nale-
ży traktować jako czegoś, co jest w jakikolwiek sposób potrzebne 
Panu Bogu. Przypomina mi się tutaj taka typowa historia, z którą 
nie raz już się spotkałem, kiedy na przykład szedłem do jakiegoś 
znajomego małżeństwa mającego dzieci. Często wtedy przyno-
siłem coś dla nich, jakiś drobny upominek. Zwykle starałem się 
wziąć książkę albo jakiś pobożny prezent. Wiadomo, że dzieci 
niekoniecznie cieszą się z książek. Najczęściej wolałyby dostać 
klocki Lego albo ewentualnie coś słodkiego. I  bywało tak, że 
przychodziłem, dawałem ten prezent dziecku, wiedząc, że ono 
niekoniecznie się z niego ucieszy, ale licząc na to, że kiedyś może 
ten prezent stanie się dla niego czymś rozwijającym. Dziecko 
brało ten prezent i tak się trochę krzywiło, myśląc sobie pewnie: 
„Wolałbym klocki Lego, a dostałem książkę”. Wtedy bywało tak, 
że rodzice patrzyli surowo na dziecko i mówili: „Podziękuj wuj-
kowi”, „Wujkowi będzie przykro – podziękuj za ten prezent”, ale 
dziecko nijak wdzięczności nie odczuwało, bo nie dostało tego, 
co chciało. Oczywiście to wszystko jest zrozumiałe w kontekście 
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procesu wychowawczego, ale jeśli widzielibyśmy właśnie w tym 
obraz naszej wdzięczność Panu Bogu czy nasze wezwanie do 
wdzięczności Panu Bogu, to jednak zupełnie nie o to chodzi. To 
nie Pan Bóg się zasmuci, jeśli my nie będziemy potrafili się ucie-
szyć z naszego życia. To nie Jemu czegoś będzie brakować. To 
nie ze względu na siebie On nas zachęca do dziękczynienia. On 
nas zachęca do wdzięczności, ponieważ wie, że życie człowieka, 
który potrafi być wdzięczny, jest o wiele piękniejsze i szczęśliw-
sze. Często właśnie wdzięczność za to, co już mam, dzisiaj, tu 
i  teraz, to pierwszy krok do tego, żeby odkryć w  swoim życiu 
wiele wspaniałych rzeczy, których dotąd nie dostrzegaliśmy.

Jest pewien tekst liturgiczny, który pięknie mówi o tym, że 
Pan Bóg naszego dziękczynienia nie potrzebuje, ale że my go 
potrzebujemy. To jest IV prefacja okresu zwykłego: „Zaprawdę, 
godne to i sprawiedliwe, * aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i zie-
mia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, * pobudzasz 
nas jednak swoją łaską,  *  abyśmy Tobie składali dziękczynie-
nie. * Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, * ale 
się przyczyniają do naszego zbawienia”. Odnaleźć w swoim życiu 
powody do dziękczynienia, dziękować za rzeczy małe, za rzeczy 
zwykłe, odkryć ich głębię, ich dawcę – to jest prosta droga do 
prawdziwej radości, która będzie wypełniała nasze serce. 

Jest jeszcze jeden powód do radości – najgłębszy, najprost-
szy, być może niełatwy do odkrycia go w sobie. Aby to osiągnąć, 
potrzeba nieraz długiej drogi w głąb siebie, przebijania się przez 
różne warstwy w nas, takie jak smutek czy żal. Ale kiedy człowiek 
odkryje ten powód, to stanie się on prawdziwym źródłem radości, 
takim, które już się nie wyczerpuje. Tą trzecią drogą do radości 
jest odkrycie faktu, że jesteśmy przez Pana Boga ukochani. 
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Gdzieś u źródeł naszego życia – tego, jak to życie wygląda 
i kim jesteśmy – nie leży przypadek, nie zostaliśmy po prostu 
wrzuceni do jakiegoś obojętnego wszechświata. U źródeł nasze-
go istnienia znajduje się potężna, nieskończona miłość Boga do 
nas. Papież Benedykt XVI na samym początku swojej pierwszej 
encykliki Deus caritas est pisze takie zdanie: „Uwierzyliśmy 
miłości Boga – tak chrześcijanin może wyrazić podstawową 
opcję swego życia”10. To jest w  zasadzie coś, czego nie da się 
udowodnić. Nie da się przedstawić dowodu, który całkowicie 
przekona nas, że zostaliśmy przez Boga ukochani. To jest coś, 
w co mamy uwierzyć, czego mamy się uchwycić. Czasami to tak 
do człowieka niespodziewanie dociera. Chociaż już wiele razy 
słyszał: „Pan Bóg cię kocha”, to dopiero w pewnym momencie, 
nagle, nieoczekiwanie odkrywa, że to prawda. Że Bóg go kocha 
takiego, jakim jest w danej chwili, z wszystkimi wadami, z całą 
jego niedoskonałością, z  jego grzechem, z wszystkimi różnymi 
ruinami tego, co w jego życiu się nie udało – z tym wszystkim 
jest ukochany przez Pana Boga. Wtedy ma ostateczny powód do 
radości. Wtedy już tej radości nic nie jest w stanie go pozbawić. 
Pan Bóg ukochał nas – tak źródłowo, pierwotnie.

Nie chodzi tylko o  taką miłość, o  której często mówi się 
w Kościele, czyli o miłosierdzie. Pan Bóg ukochał nas dlatego, że 
jesteśmy dla Niego cenni, godni miłości. On w nas widzi piękno 
i dobro. Nawet jeśli dla nas samych jest to niedostrzegalne. Bóg 
patrzy na nas w taki sposób.

Kiedy jesteśmy w  Świątyni Opatrzności Bożej w  tej kon-
kretnej wspólnocie, nie sposób nie wspomnieć symbolu Opatrz-
ności Bożej, który tutaj się pojawia – symbolu Boskiego oka, 
które patrzy. My nieraz intuicyjnie czujemy to oko i myślimy: 
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to oko patrzy na mnie, kontroluje mnie, obserwuje, czy akurat 
czegoś złego nie robię, czy nie robię czegoś, co jest samowolą. 
Przypomina mi się tu obraz, który widziałem kiedyś w muzeum 
Prado w  Madrycie11. To był malowany blat stołu, na którym 
przedstawionych jest siedem grzechów głównych w  bardzo 
obrazowy sposób. Na środku w  okręgu jest Chrystus z  takim 
surowym wzrokiem, a pod spodem napis: Cave cave d[omi]n[u]
s videt (Strzeż się, strzeż się, Bóg widzi). Oko Bożej Opatrzności 
to nie do końca jest oko takiego Boskiego szpiega, który nas śle-
dzi, podgląda, czy gdzieś nie grzeszymy. Oczywiście Pan Bóg jest 
wszechwiedzący, widzi nasze grzechy, widzi także to, co ukryte 
dla oczu, ale chyba warto, abyśmy o tym wzroku Bożym myśleli 
przede wszystkim tak jak o tym pisze Święty Marek, kiedy opi-
suje spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Kiedy ten mło-
dzieniec powiedział Jezusowi, że spełnia przykazania, ale nadal 
czuje, że czegoś w życiu mu brak, wtedy Jezus spojrzał na niego 
z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brakuje”. To jest właśnie takie 
spojrzenie, którym Pan Bóg nas obdarza. To jest to spojrzenie, 
które nie udaje, że nie ma w nas grzechu. To jest przede wszyst-
kim spojrzenie ogarniającą nas miłością.

W nas, w naszej duszy, psychice, emocjach, często odkła-
dają się różne złe spojrzenia. Nieraz jest tak, że gdzieś głęboko 
w sobie nosimy to, jak niechętnie patrzyli na nas ludzie, których 
w ciągu życia spotkaliśmy. Nawet ci, którzy powinni nas kochać, 
patrzyli na nas okiem krytycznym, niechętnym. Może ktoś pa-
trzył na nas nawet okiem pogardliwym. Trzeba to wszystko naj-
pierw otworzyć w sobie, a następnie otwierać się na ten wzrok 
Pana Boga, który patrzy na nas z miłością, który patrzy i cieszy 
się z nas, z naszego życia. Tak jak czytamy u proroka Sofoniasza, 
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że Bóg uniesie się weselem nad nami, odnowi każdego nas swoją 
miłością. I to jest źródło radości, którego nikt nam nie odbierze. 
Nie da się tej radości zdobyć w  sposób teoretyczny – taki, że 
nagle coś odkryjemy, przeczytamy książkę i w  jednej chwili to 
się stanie dla nas jasne. To wymaga też dotknięcia w nas wszyst-
kiego, co w sobie nosimy, przebicia się przez te kolejne warstwy, 
które nie pozwalają nam doświadczyć Bożej miłości. To jest też 
kierunek, w którym mamy iść. Właśnie w ten sposób: szukając 
Bożej miłości, otwierając się na nadzieję i będąc wdzięcznym za 
to zwyczajne życie, które Pan Bóg nam dał, będziemy mogli stać 
się ludźmi prawdziwie radosnymi. I tę Ewangelię radości, Dobrą 
Nowinę, będziemy mogli także zanieść współczesnemu światu. 
Amen.
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cZYtANIA LItURGIcZNE

cZYtANIE Z DZIEjÓW ApOstOLsKIcH (DZ 6, 1-7)

Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać prze-
ciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmuż-
ny zaniedbywano ich wdowy.
Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: «Nie 
jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwa-
li stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, 
cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zleci-
my to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłu-
dze słowa».
Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepa-
na, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Procho-
ra, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antio-
chii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na 
nich ręce.
A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów 
w  Jerozolimie, a  nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało 
wiarę.
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psALM (ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: pOR. 22))

okaż swą łaskę ufającym tobie 
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * 
prawym przystoi pieśń chwały. 
Sławcie Pana na cytrze, * 
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

okaż swą łaskę ufającym tobie 
Bo słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski.

okaż swą łaskę ufającym tobie 
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 
aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

okaż swą łaskę ufającym tobie 

AKLAMACJA: ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył 
i zlitował się nad ludźmi.

alleluja, alleluja, alleluja
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EWANGELIA (j 6, 16-21)

słowa ewangelii według świętego jana

Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli 
nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie 
do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie 
przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru.
Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, 
ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. 
I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bój-
cie się». Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natych-
miast przy brzegu, do którego zdążali.
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HOMILIA

W  tym dzisiejszym dniu skupienia mówimy o  radości, 
która płynie z naszego zaufania w Bożą Opatrzność. Jak 

starałem się pokazać w czasie konferencji, ta radość nie jest przy-
wilejem dla osób, którym życie ułożyło się w sposób cudownie 
szczęśliwy, ale do tej radości jesteśmy zaproszeni wszyscy. Także 
wtedy, kiedy nasze życie obfituje w  różne trudne wydarzenia. 
Chciałbym, żebyśmy w świetle tej myśli spojrzeli na dzisiejszą 
Ewangelię, na drogę apostołów przez Jezioro Galilejskie.

Zanim do tego przejdziemy, spójrzmy jeszcze na to, co 
działo się chwilę wcześniej, bo dzisiejsza Ewangelia zaczyna się 
od słów o rozmnożeniu chlebów. O zmierzchu uczniowie zeszli 
nad jezioro. Kilka godzin przed tym znaleźli się jednak w bardzo 
trudnej sytuacji. Widzieli, że gromadzą się tłumy, które chciały 
słuchać Jezusa, ale mieli też świadomość, że chociaż Jezus na 
pewno duchowo ich nakarmi swoim słowem, to wypadałoby 
dać im coś do jedzenia, żeby pokrzepili swoje ciało. Nie dość, 
że widzą w tym problem, to jeszcze Jezus mówi: „Wy dajcie im 
jeść”. Wydaje się, że są w sytuacji bez wyjścia, ale pojawia się tam 
chłopiec, który ma ze sobą pięć chlebów jęczmiennych i  dwie 
ryby. I  Jezus dzięki tej niewielkiej ilości pożywienia dokonuje 
cudu. Karmi wszystkich i jeszcze zostają kosze ułomków. Mamy 
więc sytuację po ludzku bez wyjścia, kiedy apostołowie myślą, że 
czeka ich już tylko katastrofa. Okazuje się jednak, że nie – Jezus 
otwiera drogę tam, gdzie wydaje się, że drogi już nie ma. 

W podobny sposób możemy spojrzeć na sytuację z dzisiej-
szej Ewangelii. Apostołowie płyną przez wzburzone jezioro. Je-
zusa nie ma z nimi, więc są zalęknieni. Jest ciemno. Dodatkowo 



41



42

jezioro, chociaż było dla nich źródłem utrzymania, bo wypływa-
li na nie, żeby łowić ryby, w mentalności hebrajskiej miało też 
symboliczny wymiar siedliska zła. Apostołowie są sami, zdani 
na pastwę żywiołów i wystawieni na działanie zła. I oto pojawia 
się Jezus. Przychodzi w najmniej spodziewanym momencie i na-
gle widzą, że już przybili do drugiego brzegu. Znowu sytuacja 
jakiegoś kryzysu, kiedy wydaje się, że są sami, że Chrystus ich 
zostawił, a okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Za tym, co 
budziło ich lęk, skrywała się Jego obecność. Dlatego Jezus mówi: 
„To ja jestem. Nie bójcie się”.

Gdybyśmy tak przeszli przez wszystkie Ewangelie, okaza-
łoby się, że tego typu wydarzeń jest o wiele więcej. Co rusz apo-
stołowie idący za Jezusem stają w obliczu sytuacji, które wydają 
się bez wyjścia, a okazuje się, że wyjście jest tam, gdzie się go 
w ogóle nie spodziewają. Te wszystkie próby, kryzysy na drodze 
ich kroczenia za Jezusem, miały ich przygotować na największą 
próbę – śmierć Jezusa na krzyżu. Wtedy to już naprawdę wyda-
wało się, że nie ma żadnego wyjścia, że jest to ostateczna klęska. 
Apostołowie byli przekonani – trudno im się dziwić – że Jezus 
jednak poniósł klęskę. Tyle razy Mu się udawało, a teraz jakoś 
to wszystko wysunęło mu się z rąk, poszedł za daleko i poniósł 
śmierć. Tak bardzo są przekonani o tym, że kiedy dwóch z nich 
idzie do Kafarnaum i Jezus przyłącza się do nich, to oni Go nie 
poznają. Mało tego – tłumaczą Mu, że w ogóle nie jest zorien-
towany, nie wie, co się stało. Jezus został ukrzyżowany, a my się 
właśnie spodziewaliśmy, że to On miał odkupić Izrael. I znowu 
okazuje się, że się mylą. Pan Bóg wiedział, co robi. Śmierć Chry-
stusa, Jego złożenie do grobu miały miejsce w opatrznościowym 
planie Boga.
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Również to, co się wydawało ostateczną klęską, było w ten 
plan wpisane. „Ja jestem, nie bójcie się” – to usłyszeli od Jezusa 
apostołowie na jeziorze, jak również po Jego zmartwychwstaniu, 
kiedy nie dowierzali, że to wszystko jednak dobrze się skończyło. 
Możemy się domyślać, że po zmartwychwstaniu Chrystusa, po 
Jego wniebowstąpieniu jeszcze nieraz przed apostołami stawały 
tego typu wyzwania. Ale sądzę, że już wtedy, kiedy doświadczyli 
zmartwychwstania, byli ludźmi nadziei. Ludźmi, którzy wie-
dzieli, że nawet wtedy, kiedy się wydaje, że wyjścia nie ma, Pan 
Bóg znajdzie jakieś wyjście. Kiedy tak odczytujemy dzisiejszą 
Ewangelię, czy kiedy odczytujemy dzieje wędrowania aposto-
łów z Jezusem, to możemy zobaczyć w tym też obraz, jak Boża 
Opatrzność działa w naszej historii. 

Otóż nieraz dzieje się tak, że w naszym życiu pojawiają się 
próby, że również my jesteśmy zalęknieni, zatrwożeni. Również 
nam się wydaje, że Bóg nasze życie wypuścił z rąk i ono jakoś 
się toczy samopas, w zasadzie możemy już liczyć tylko na sie-
bie. To są takie trudne momenty kryzysu, kiedy nasza wiara 
jest wystawiona na próbę. Żeby wtedy nie wpaść w rozpacz, nie 
stracić swojej radości, żeby nasza nadzieja nie zgasła, potrzebne 
są po prostu wytrwałość i  cierpliwość. Ciemność już zapadła, 
a Jezus jeszcze nie przyszedł. Bywa i tak w naszym życiu – może 
niektórzy z nas tak przeżywają tę sytuację pandemii, która jest 
doświadczeniem ludzi na całym świecie, że już jest ciemno, już 
mamy dosyć, i wydaje się, że Jezus jeszcze nie przyszedł, nie roz-
wiązał tego naszego problemu. To jest wezwanie do wytrwania. 
Do tego, żeby czasami uparcie czekać.

Bardzo często w Ewangelii pojawia się takie wezwanie do 
wytrwałości. My nieraz tego nie doceniamy. Nieraz wydaje nam 
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się, że zawsze wtedy, kiedy pojawia się problem, musimy jak 
najszybciej znaleźć jakieś rozwiązanie, a  jeśli tego rozwiązania 
nie znaleźliśmy od razu, to nic nam nie pozostaje, tylko usiąść 
i  płakać. Czasami to wytrwałe czekanie, wytrwałe zanoszenie 
modlitw, ufność to jest to, czego On od nas oczekuje. Jezus 
w Ewangelii wiele razy mówi, że przez wytrwałość dopełni się 
w  apostołach to dzieło, które On rozpoczął. „Przez swoją wy-
trwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19). Mówi to wtedy, kiedy 
opowiada im, jakie prześladowania czekają ich przed końcem 
świata. To bardzo ważna cnota cierpliwości i  wytrwałości… 
Także dla nas, kiedy czujemy się jak apostołowie na tej rozbuja-
nej łódce wśród wzburzonych wód jeziora. Wytrwałość pośród 
kryzysów. 

Ale jest też inna wytrwałość, o  której chciałbym powie-
dzieć. Ona mniej przypomina historię apostołów na jeziorze, ale 
jest to wytrwałość bardzo ważna, żebyśmy nie utracili radości 
życia. To jest wytrwałość, która wiąże się ze zdolnością wytrzy-
mywania przez dłuższy czas na swoim miejscu. Jest takie znane 
zdanie z  dzieła napisanego przez wielkiego naukowca i  chrze-
ścijanina Blaise’a  Pascala: „Całe nieszczęście człowieka pocho-
dzi z  jednej rzeczy, tj. z  tego, że nie umie pozostać w  spokoju 
i w izbie”*. Pascal po napisaniu tego zdania opisuje różne zajęcia, 
którym ludzie oddają się po to, żeby jakoś zabić nudę, znaleźć 
coś nowego, żeby cokolwiek w  ich życiu zaczęło się dziać, bo 
nie są w stanie usiedzieć na miejscu. Między innymi mówi, że 
to dlatego ludzie toczą wojny, królowie udają się na polowania, 
filozofowie piszą traktaty filozoficzne – ponieważ chcą jakoś 
zabić czas, nudę. Pewnie z  takiej próby zabicia nudy rodzi się 
* Blaise Pascal, Myśli, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2019
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też wiele rzeczy dobrych, dzieł twórczych, ale też ten moment 
nudy w kontekście naszego życia, kiedy zaczynamy się – mówiąc 
obrazowo – wiercić na swoim miejscu, stanowi moment kryzy-
su, staje się próbą wytrwałości. Wtedy rozstrzyga się to, czy bę-
dziemy potrafili odnaleźć w swojej codzienności radość, czy też 
staniemy się ludźmi zgorzkniałymi i zrezygnowanymi. A może 
zaczniemy wręcz burzyć swoje dotychczasowe życie w pogoni za 
czymś nowym, w poszukiwaniu za jakimś ożywieniem tego, co 
wydaje się nam nieznośną stagnacją?

W języku potocznym mówi się czasami o kryzysie wieku 
średniego. Człowiek dochodzi do takiego momentu swojego ży-
cia, do jego przewidywanej połowy, kiedy ten pierwszy brzeg, od 
którego się odbił, jest już bardzo daleko, ale i drugi brzeg wydaje 
się jeszcze bardzo odległy. Te pierwotne motywacje, które miał, 
kiedy decydował, kim jest, kim będzie, kiedy wstępował w zwią-
zek małżeński, kiedy podejmował pracę – trochę już wyblakły. 
Są chłodniejsze. Nie są już czymś tak ożywiającym, jak były na 
początku. Miłość nie jest już zakochaniem. Praca może już nie-
koniecznie jest pasją. Nawet relacja z dziećmi może już nie być 
czymś nowym i fascynującym, jak było to na początku. W pew-
nym momencie przychodzi do człowieka taka myśl: „A może to 
wszystko nie jest autentyczne? Może to wszystko to jest nie to? 
Może powinienem szukać dalej, pragnąć więcej tego doskonałe-
go szczęścia? Ta doskonała radość kryje się gdzieś w tym świecie 
i ja po prostu muszę wyruszyć na jej poszukiwanie”.

To jest bardzo niebezpieczny moment – wiemy o  tym. 
Znamy historie ludzi, którzy zburzyli swoje życie, bo właśnie 
ten kryzys źle przeżyli. Nie potrafili być wytrwali. Ale to jest też 
moment, który może stać się początkiem odrodzenia naszego 
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życia. Ten czas, który język potoczny nazywa kryzysem wieku 
średniego, w  języku dawnej duchowości chrześcijańskiej nazy-
wano czasami momentem, kiedy człowieka zaczyna kusić tak 
zwany demon południa. To pojęcie zaczerpnięte z  duchowości 
mniszej, monastycznej, odnosi się do kuszenia, które na człowie-
ka przychodzi w połowie drogi. Może to być połowa drogi życia, 
na przykład zakonnego, ale może to też być połowa dnia. Mnisi, 
którzy ukuli ten termin, żyjący na Bliskim Wschodzie, często 
na pustyni, znali doświadczenie południa – kiedy człowiek wie, 
że jeszcze do spoczynku, do cienia będzie długo wzdychał, ma 
świadomość, że będzie długo czekał na ulgę. Tymczasem jest pod 
palącym tropikalnym słońcem, które odbiera mu wszelkie siły, 
mało tego – sprawia, że wydaje się, iż ten czas w ogóle nie pły-
nie, że wszystko stoi w miejscu i jednocześnie to słońce padające 
prosto z góry zabiera każdy cień, usuwa z rzeczywistości wszelkie 
znamiona tajemnicy, wszystko, co wydaje się jeszcze nieodkryte, 
intrygujące, ciekawe. 

Demon południa właśnie w taki sposób kusi człowieka. Tak 
kusił mnichów, ale tak samo kusi nas dzisiaj, i to na różnych eta-
pach życia. Niektórzy ten moment mogą przeżywać jako ludzie 
młodsi, inni jako osoby starsze. Pewnie wielokrotnie człowiek 
jest poddawany takiemu kuszeniu – kiedy wydaje się, że nasze 
życie stoi w miejscu, że wszystko nam zbrzydło, że nie ma już 
radości w tym, co początkowo ją dawało. Kiedy wydaje się, że nie 
ma już żadnego cienia, to znaczy, że w naszym życiu nie pozosta-
ło już nic do odkrycia. Wszystko już wiemy, znamy na wskroś, 
nie ma nic ciekawego. Ten drugi człowiek – żona czy mąż – to jest 
ktoś, kogo już tak dobrze poznaliśmy, że mamy w małym palcu 
wszystkie jego nawyki, wiemy, czego możemy oczekiwać, a czego 
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już nie. Poznaliśmy się już tak dobrze, że nic nam nie pozostaje. 
Takie kuszenie można mieć też wobec Pana Boga: „Już tyle 

razy słyszałem tę Ewangelię, tyle razy sprawowałem Eucharystię, 
że nic nowego tu już nie ma. Ciągle jest to samo”. To jest moment 
kryzysu, w którym wytrwałość jest podstawową rzeczą. Ta zdol-
ność, żeby nie iść za impulsem, wysiedzieć na miejscu. Ale po-
trzebne jest jeszcze coś więcej – nie tylko bierna wytrwałość, ale 
też próba zstąpienia do głębi. Próba odkrycia na nowo, pośrodku 
tego, co tak dobrze znane, co może jest banalną codziennością, 
tego, co jest wartościowe. 

Pewien francuski filozof, jezuita Joseph de Finance, który 
pisał między innymi o ludzkim pragnieniu, o dynamice ludzkiego 
pragnienia, zastanawiał się nad tym, jak człowiek może przeżywać 
ten moment, kiedy odkrywa, że jego pragnienia są niespełnione, 
że w jego życiu nie wszystko się udało. Wyróżniał dwie możliwe 
postawy, ku którym człowiek jest w stanie się zwrócić. 

Jedną z  tych postaw nazywał przejściem. Przejście polega 
na tym, że kiedy człowiek czuje, że w swoim obecnym życiu nie 
znajduje zadowolenia, zaczyna szukać czegoś innego. Wiemy, 
że ten mechanizm przejścia jest czymś bardzo powszechnym. 
Pewnie to ten mechanizm w  dużej mierze napędza naszą dzi-
siejszą gospodarkę. To, że człowiek ma ciągłe pragnienie, żeby 
mieć jakąś nową rzecz. W zależności od tego, jakimi środkami 
dysponuje, może sobie kupować ciągle nowe samochody, nowe 
telefony, nowe książki czy ubrania. Ciągle potrzebuje jakiegoś 
takiego impulsu, który da mu odczuć, że coś się w  jego życiu 
dzieje. I to jest właśnie ten mechanizm przejścia.

Druga postawa według tego jezuity to postawa przekro-
czenia. Polega ona na tym, że pozostaję w miejscu, ale próbuję 
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zstąpić w głąb. Staram się na nowo odnaleźć to, co mnie fascyno-
wało u początków danej rzeczywistości. To, co mnie interesowało 
w nowej pracy, kiedy ją zaczynałem, a co może zaniedbałem. To, 
co było dla mnie fascynujące w tej drugiej osobie, z którą zdecy-
dowałem się spędzić całe życie, a co potem przestałem w ogóle 
dostrzegać, bo może skupiłem się na jej wadach – nagle zaczęły 
się tak wybijać na pierwszy plan, że już wszystko inne zdążyło 
zniknąć. Przekroczenie to jest to, czego potrzebujemy. Nie szu-
kać w nieskończoność czegoś nowego, ale szukać pośrodku tego, 
co skończone, nasze, co jest naszym miejscem na świecie. Tu, 
a nie gdzie indziej się urodziliśmy, poszliśmy do pracy. Tę, a nie 
inną osobę spotkaliśmy i z nią założyliśmy rodzinę. W tym wła-
śnie mamy starać się odnaleźć głębię, piękno, dobro, tu mamy 
zatroszczyć się o nasze życie na nowo. 

Wiecie pewnie, że kiedy człowiek traci entuzjazm do tego, 
co jest jego życiem, rdzeniem jego życia, do tych najważniej-
szych relacji życiowych czy zaangażowania, często zaczyna szu-
kać sobie jakichś kompensacji i ucieczek. Kiedy praca wydaje się 
nieznośnie nudna, znajduje sobie hobby i popada w fascynację 
kinem czy sportem ekstremalnym. Odtąd tam lokuje całą swoją 
nadzieję i energię. Kiedy doświadcza, że jego życie rodzinne jest 
monotonne, codzienność wygląda wciąż tak samo, to bardzo ła-
two ucieka w pracę zawodową, ponieważ ona daje o wiele łatwiej 
pewną gratyfikację, poczucie sprawczości, że coś się umie, nad 
czymś się panuje. Znacznie trudniej uzyskać to w codziennym 
trudzie wychowawczym czy trudzie budowania relacji małżeń-
skiej. Są różne takie ucieczki. 

To jest bardzo subtelna, podstępna pokusa. Jeśli ją w  so-
bie odkrywamy, to jest to zaproszenie dla nas, żeby na nowo 
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zatroszczyć się o sprawy, o które już się nie troszczymy, żeby na 
nowo poszukać czegoś ciekawego, pięknego w tym, co nam się 
już wydaje niesłychanie banalne. Właśnie to jest przezwycięże-
nie pokusy ucieczki. Tego kuszenia demona południa, którego 
pewnie każdy z nas prędzej czy później doświadczy. To wymaga 
wytrwania, wysiedzenia w miejscu, zniesienia czasami monoto-
nii, zwyczajności. Podziękowania Panu Bogu za tę zwyczajność. 
To wymaga zapuszczenia korzeni w tym, co jest naszym życiem. 
I  nie biernego trwania, lecz aktywnego szukania ciągle czegoś 
nowego pośród tego, co od dawna znajome.

  Pamiętacie zapewne, że kiedy Jezus spotkał się przy 
studni z  Samarytanką, o  czym czytamy w  czwartym rozdziale 
Ewangelii według Świętego Jana, to rozmawiali o gaszeniu pra-
gnienia wodą, o takim zwykłym fizycznym pragnieniu. Ale, jak 
to bywa u Świętego Jana, jest tutaj jeszcze drugie dno – to du-
chowe, najgłębsze pragnienie, które jest w nas, pragnienie pełni, 
bycia kimś szczęśliwym, spełnionym. Podczas rozmowy Jezus 
mówi do Samarytanki: „»Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 
pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim 
źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu«” (J 4,13–14). 
Odnajdując tu i teraz więź z Chrystusem, odnajdujemy źródło, 
które nigdy się nie wyczerpie, które ciągle będzie nam dawało 
radość i poczucie sensu. Tej radości nie będziemy szukać ciągle 
w czymś nowym.

Na koniec chciałbym zacytować jeden z moich ulubionych 
psalmów, który otwiera Księgę Psalmów. W tym psalmie czło-
wiek żyjący blisko Boga porównany jest do drzewa. „Jest on 
jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc 
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w swoim czasie, a liście jego nie więdną” (Ps 1,3). A zaraz potem 
psalmista mówi o grzesznikach, że „są oni jak plewa, którą wiatr 
rozmiata” (Ps 1,4b). To jest pewien wybór, który nieraz przed 
nami staje. Czy chcemy być jak to drzewo, stabilne, zasadzone 
przy źródle, przy tej żywej wodzie, do której czasem trudno nam 
się dokopać, ale ona tam naprawdę jest; drzewo, które przecho-
dzi przez okresy jesieni i zimy, kiedy nie ma liści ani owoców, 
ale co do którego mamy obietnicę, że wyda owoc we właściwym 
czasie, czy może staniemy się właśnie tymi plewami, które błą-
kają się po całym świecie, niespokojne, targane wiatrem swoich 
pragnień, namiętności, różnych impulsów, ale nigdy się nie 
złożą w coś stabilnego, nie będą trwałe, nie pozostawią po sobie 
jakiegoś realnego śladu? 

Cała tradycja chrześcijańskiej duchowości, biblijna ducho-
wość, pokazuje nam, że prawdziwą radość, szczęście i spełnienie 
możemy znaleźć, odnajdując to źródło żywej wody w  naszym 
zwyczajnym życiu. W tym, kim dzisiaj jesteśmy. Będąc wdzięcz-
nym za to i nie tracąc nadziei.
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pRZEcZYtAj I pODAj DALEj  

Świątynia Opatrzności Bożej powstaje dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli, których serca są chętne do obdarowywania in-

nych. Drodzy Przyjaciele, ogromnie dziękujemy Wam za Wasze 
wsparcie, zaangażowanie i hojność! Mamy głęboką nadzieję, że 
powstające Sanktuarium będzie nie tylko widzialnym wyrazem 
wdzięczności naszego narodu wobec Boga, ale także miejscem 
zawierzenia Opatrzności Bożej i  zgłębiania Jej tajemnicy.  
Jednym z  zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców Pro-
videntia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w  historii 
narodu polskiego i dawanie świadectwa o Jej działaniu, dlatego 
zachęcamy Was serdecznie do podzielenia się niniejszą publi-
kacją z członkami Waszych rodzin, przyjaciółmi i bliskimi oraz 
zaproszenie ich do korzystania z duchowego wsparcia płynącego 
z powstającego Sanktuarium. 

Osoby, które chciałyby uzyskać egzemplarze dodatkowe 
lub archiwalne, z poprzednich dni skupienia, mogą zadzwonić 
pod numer 22 201 97 12.

Wierzymy, że propagowane wydawnictwa formacyjne 
przyczynią się do tworzenia duchowej wspólnoty wokół powsta-
jącego Sanktuarium, a także będą stanowić symboliczną cegiełkę 
na rzecz budowy Wotum Narodu. 
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zapraszamy bliskich i przyjaciół dotychczasowych darczyń-
ców do włączenia się w dzieło budowy świątyni opatrzności 
Bożej oraz współtworzenia wspólnoty Providentia Dei!

Osoby, które zdecydowały się wspierać budowę Sanktuarium, 
mają wspólne pragnienie, aby:
• zrealizować złożoną Bogu obietnicę wzniesienia Wotum 

Narodu;
• okazywać wdzięczność Bogu za otrzymane łaski;
• zawierzyć Opatrzności Bożej siebie i bliskich;
• pozostawić trwały ślad dla potomnych jako współtwórcy 

narodowego dzieła;
• tworzyć Wspólnotę Darczyńców Providentia Dei.

Centrum Opatrzności – Wotum Narodu 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa 

rachunek bankowy: 
47 1240 6218 1111 0010 1762 7073 

www.centrumopatrznosci.pl
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ksiądz aNdrzej  
Persidok 
Ksiądz Andrzej Persidok urodził się 
w 1984 roku w Warszawie. W 2009 
roku ukończył Wyższe Metropolital-
ne Seminarium Duchowne św. Jana 
Chrzciciela w  Warszawie otrzymu-
jąc święcenia kapłańskie. Studiował 
na Wydziale Teologii Uniwersytetu 

Nawarry w  Pampelunie, gdzie uzyskał stopień doktora. 
Wykłada teologię fundamentalną na Akademii Katolickiej 
w Warszawie. W latach 2016-2017 pełnił posługę kapłań-
ską w  Parafii Opatrzności Bożej w  Warszawie. Obecnie 
jest rezydentem w  Parafii Dzieciątka Jezus na warszaw-
skim Żoliborzu.


