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„«Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;  

płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!” 
 

Ewangelia według Świętego Łukasza 23, 28 

 

Szanowni Państwo, 
     

 

na nadchodzące Święta Wielkanocne i dalszy czas z głębi serca życzę dobrego zdrowia, 

radości, wzajemnego szacunku, miłości i wielu Łask Bożych. Niech w naszym życiu 

indywidualnym, w rodzinach i w Ojczyźnie rozwija się i umacnia to, co dobre, piękne  

i szlachetne, a to, co złe postarajmy się wspólnym wysiłkiem, dokonując mądrych wyborów 

zmieniać na lepsze. 

Radość Zmartwychwstania naszego Zbawiciela łączy się z wiarą w nasze życie wieczne. 

Odnawia w nas też nadzieję, że nasza ziemska egzystencja, przy wszystkich jej trudnościach  

i ograniczeniach, może choć trochę zbliżać się ku doskonałości. 

Przeżywając wspólnie mękę Pańską i tajemnicę Zmartwychwstania oraz składając rok 

temu życzenia wielkanocne i podjąłem refleksję nad postawą Piotra Apostoła, który mimo 

wcześniejszych zapewnień trzykrotnie zaparł się Jezusa, konformizmem Piłata, motywowaną 

materializmem zdradą Judasza i służalczością żydowskich arcykapłanów wobec rzymskiego 

okupanta („Nie mamy króla oprócz cesarza”). 

Kiedy wczytuję się teraz w słowa Ewangelii według świętego Łukasza, moją uwagę  

w sposób szczególny przykuwa reakcja setnika i tłumów po ukrzyżowaniu i śmierci Chrystusa:  

„Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był 

sprawiedliwy». Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się 

działo, wracały bijąc się w piersi” (Łk 23, 47-48). Czy musiała aż „zasłona przybytku rozedrzeć 

się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżeć i skały zacząć pękać; groby się otworzyć i wiele ciał 

Świętych, którzy umarli powstać”, aby ludzie zobaczyli to, co oczywiste? Jeszcze przed chwilą, 

mimo że byli świadkami wskrzeszenia Łazarza i cudownego uzdrawiania chorych, krzyczeli: 

„Ukrzyżuj Go”, a żądali uwolnienia łotra Barabasza. Czy potrzeba było aż takich znaków?  

Warto zawsze stać po stronie prawdy i dobra, i to stać odważnie, bez względu na okoliczności. 

Żeby nie było za późno. Rozróżnianie dobra i zła nie jest przecież takie trudne. 

Myśląc o dziele Zbawienia i o nas samych w wymiarze indywidualnym i społecznym 

życzę, aby nauka płynąca z Ewangelii kształtowała ład i relacje w naszych domach, wspólnotach 

oraz w naszej Ojczyźnie i świecie. 

Wraz z najlepszymi świątecznymi życzeniami i pozdrowieniami proszę o przyjęcie i tym 

razem tych kilku słów refleksji. 
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