PrzejÅ›cie przez Å›mierÄ‡ do nowego Åźycia
BOG JEST BOGIEM Å»YWYCH ...

"BÃłg nie jest Bogiem umarÅ‚ych, lecz Åźywych, wszyscy bowiem dla Niego ÅźyjÄ…" / Å•k 20,38 /

"Tak bowiem BÃłg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, Åźe swego syna Jednorodzonego daÅ‚, aby kaÅźdy kto w Niego
wierzy nie,zginÄ…Å‚, ale miaÅ‚ wieczne Åźycie. Albowiem BÃłg nie posÅ‚aÅ‚ swego syna na Å›wiat
po to, aby Å›wiat potÄ™piÅ‚, ale po to aby Å›wiat zostal przez Niego zbawiony "(...)" J 3, 16-21

"Kto przyjÄ…Å‚ Jego Å›wiadectwo wyraÅºnie potwierdziÅ‚, Åźe BÃłg jest prawdomÃłwny. Ten bowiem,
kogo BÃłg posÅ‚aÅ‚, mÃłwi sÅ‚owa BoÅźe, a w niezmierzonej obfitoÅ›ci udziela mu swego Ducha.
/ J 3,33-34 /

"A przecieÅź nie caÅ‚y umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa. Teraz stajÄ™ w twarzÄ… w twarz z
Tym, ktÃłry Jest" - J. PaweÅ‚ II - Tryptyk Rzymski
Te piÄ™kne sÅ‚owa J. PawÅ‚a II oddajÄ… JakÅźe gÅ‚Ä™boka treÅ›Ä‡ Ewangelicznego OrÄ™dzia:

ODCHODZIÅ• blasku w ZMARTWYCHWSTANIA
WIELKI CZÅ•OWIEK

"PAN ZMARTWYCHWSTAÅ• I JEST Z NAMI"

Nie ma juÅź Å›mierci - jest Åźycie.
Czas ucieka - wiecznoÅ›Ä‡ czeka

Moje Å›wiadectwo
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DÅ‚ugo siÄ™ zastanawiaÅ‚am nad tÄ… tajemnicÄ…, z kim mam siÄ™ podzieliÄ‡. DziÅ› raduje siÄ™ z
nowych moÅźliwoÅ›ci elektronicznych, Åźe mogÄ™ umieÅ›ciÄ‡ jÄ… dla czytajÄ…cych w Internecie, dla
zbudowania w wierze. Przedtem podzieliÅ‚am siÄ™ tylko z kapÅ‚anami, ktÃłrych BÃłg postawiÅ‚ mi na
mej drodze.
Gdy SÅ‚uga BoÅźy O. Ludwik franciszkanin zachorowaÅ‚ ciÄ™Åźko na nowotwÃłr, zdziwiÅ‚am siÄ™
bardzo, Åźe poprosiÅ‚ mnie o modlitwÄ™ i zwierzyÅ‚ siÄ™, Åźe podda sie kaÅźdej woli BoÅźej.
PÃłÅºniej, gdy choroba siÄ™ nagle rozpÄ™taÅ‚a, inny kapÅ‚an, teÅź franciszkanin, widzÄ…c moje
zatroskanie i onieÅ›mielenie, przynagliÅ‚ mnie abym poszÅ‚a odwiedziÄ‡ go w szpitalu. PoprosiÅ‚am
o bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo, bo nie wiedziaÅ‚am co mam powiedzieÄ‡ choremu w tak ciÄ™Åźkim stanie,
cierpiÄ…cemu SÅ‚udze BoÅźemu. PoszÅ‚am w samÄ… porÄ™... OdszedÅ‚ do Pana w imieniny Pana
Jezusa, 3 stycznia 2004 r ., w cichoÅ›ci, w momencie kiedy trzymaÅ‚am go za rÄ™kÄ™ w wielkim
trwaniu OpatrznoÅ›ci BoÅźej. Nie rozumiaÅ‚am skÄ…d wziÄ™Å‚a siÄ™ ta moja odwaga i moc... to nie
byÅ‚o ze mnie, to byÅ‚o pierwsze moje bezpoÅ›rednie zetkniÄ™cie siÄ™ z odchodzÄ…cym do BoÅźego
Å›wiata czÅ‚owieka, a to byÅ‚ bliski memu sercu kapÅ‚an. Przedtem baÅ‚am siÄ™ Å›mierci od
dziecka. BoleÅ›nie przeÅźyÅ‚am Å›mierÄ‡ mojego rodzonego ojca kiedy zmarÅ‚ na zawaÅ‚ serca
gdy miaÅ‚am 13 lat. Przez dÅ‚ugie lata doÅ›wiadczaÅ‚am jego braku. Tylko miÅ‚oÅ›Ä‡ ojcowska
zachowywana gÅ‚Ä™boko w sercu pozwalaÅ‚a mi trwaÄ‡ i funkcjonowaÄ‡.

BÃłg zapÅ‚aÄ‡ za to doÅ›wiadczenie przejÅ›cia przez Å›mierÄ‡ do niekoÅ„czÄ…cego siÄ™ Åźycia.
Przez to doÅ›wiadczenie i wielkÄ… Å‚askÄ™ BÃłg uczyniÅ‚ mnie prawdziwym Å›wiadkiem Chrystusa
UkrzyÅźowanego i ZmartwychwstaÅ‚ego, abym niosÅ‚a nadziejÄ™ pokÅ‚adanÄ… w Nim. Kiedy
wszystko zawodzi, BÃłg nigdy nie zawodzi. On Jest Obecny wÅ›rÃłd nas i w nas. BÃłg tak bardzo zabiega
o zbawienie kaÅźdego czÅ‚owieka przez kapÅ‚anÃłw, przez KoÅ›ciÃłÅ‚.
OdtÄ…d juÅź inaczej patrzÄ™ na wszystkich kapÅ‚anÃłw, patrze na ich wybranie, na ich pieczÄ™Ä‡, a
przede wszystkim na to, Åźe rozdajÄ… nam darmo Åźycie Chrystusa podczas Eucharystii.
Oby nigdy ich nam nie zabrakÅ‚o.

Kochajmy nasz KoÅ›ciÃłÅ‚ - NaszÄ… MatkÄ™ ! Kochajmy naszych KapÅ‚anÃłw!

Moje Å›wiadectwo
Widzenie oczami ducha na modlitwie
ZÅ•OTY kielich z napisem IHS
nad nim
BIAÅ•A HOSTIA
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Z Å‚aski BoÅźej w wielkim skupieniu duszy zobaczyÅ‚am do jakiej godnoÅ›ci zostaÅ‚ wyniesiony,
gdyÅź ubrany byÅ‚ w zÅ‚ocisty pÅ‚aszcz liturgiczny, na gÅ‚owie naÅ‚oÅźonÄ… purpurowÄ…
piuskÄ™, a w rÄ™ku trzymaÅ‚ zÅ‚oty kielich, do ktÃłrego wlewaÅ‚a siÄ™ "jak rzeka lub biaÅ‚a
tÄ™cza"...chwaÅ‚a ???, nie umiem wyraziÄ‡ sÅ‚owami, a tak byÅ‚ na twarzy rozpromieniony
radoÅ›ciÄ… i przemieniony piÄ™knoÅ›ciÄ… w "mÅ‚odego starca" z biaÅ‚ymi do ramion wÅ‚osami... i
uÅ›miechnÄ…Å‚ siÄ™ do mnie tak gÅ‚Ä™boko, bez sÅ‚Ãłw, aÅź moje serce i duch radosny okrzyk
wydaÅ‚o: Ojciec Ludwik !!!, i raduje siÄ™ moje serce do tej pory i nie przestajÄ™ Bogu dziÄ™kowaÄ‡
za kapÅ‚anÃłw, wiernych swej misji aÅź do koÅ„ca swych dni Åźywota, ukrzyÅźowanych wraz wraz z
Chrystusem. NastÄ™pnie jego rozpromienionÄ… twarz zaczÄ…Å‚ przysÅ‚aniaÄ‡ koÅ‚yszÄ…cy siÄ™,
nasycony Å›wiatÅ‚em negatyw, przypominajÄ…cy Oblicze Chrystusa z CaÅ‚unu TuryÅ„skiego..., i
moje myÅ›li natychmiast pobiegÅ‚y do papieÅźa PawÅ‚a VI. PÃłÅºniej wszystko zniknÄ™Å‚o a na tym
miejscu widniaÅ‚ sam

ZÅ•OTY kielich z napisem IHS nad nim BIAÅ•A HOSTIA
Moje refleksje

"PodniosÄ™ kielich zbawienia i wezwÄ™ imienia Pana"
to jest wÅ‚aÅ›nie Eucharystia, do czego BÃłg wezwaÅ‚ kapÅ‚anÃłw i co pragnÄ… realizowaÄ‡ w
ciÄ…gu calego Åźycia
Â
Â
do czasu aÅź wypeÅ‚niÄ… sie sÅ‚owa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku:"

(...) OdtÄ…d nie bÄ™dÄ™ juÅź piÅ‚ z tego owocu winnego krzewu aÅź do owego dnia, kiedy piÄ‡
bÄ™dÄ™ z wami nowy, w krÃłlestwie Ojca mojego"

Â

Dobry BÃłg dokonaÅ‚ w pierwszym po etapie Åźycia chwili Å›mierci lub po / nie wiem /, jakby nowego
stworzenia, bo potÄ™ÅźnÄ… Moca Ducha ÅšwiÄ™tego oÅźywiÅ‚ oddanego SÅ‚ugÄ™ BoÅźego i
WprowadziÅ‚ go do nowego juÅź niekoÅ„czÄ…cego siÄ™, Åźycia bo jak to inaczej wytÅ‚umaczyÄ‡ ?
KK naucza, Åźe jest nieÅ›miertelna dusza tylko ciaÅ‚o wraca do ziemi i czeka na powszechne
ZMARTWYCHWSTANIE CiaÅ‚, duch ludzki w chwili Å›mierci powraca do Boga skÄ…d wyszedÅ‚ ale to
nie koniec ... to drugi etap i inny wymiar przestrzeni duchowej, niewidoczny dla naszych oczu, chyba, Åźe
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 18 August, 2018, 00:32

sam BÃłg zechce i otworzy nasze duchowe oczy i pokaÅźÄ™ z Å‚aski swej.
ByÅ‚o to 19 stycznia 2004 roku w niedzielÄ™ o 19:10, wczeÅ›niej krÃłtko, 13 dni po jego Å›mierci
nagle obudziÅ‚ mnie silny jego gÅ‚os , ktÃłry tak jakby "zatrÄ…biÅ‚ mi do chorego lewego ucha, ktore
zostaÅ‚o uleczone. Mozna to byÅ‚o porÃłwnaÄ‡ do potÄ™Åźnego gÅ‚osu przykÅ‚adajÄ…c ucho do
sÅ‚uchawki telefonicznej. Taki byl odbiÃłr i takie wraÅźenie. Å»artowaÅ‚am pozniej, Åźe O. Ludwik
obudziÅ‚ mnie "telefonem" choc w rzeczywistoÅ›ci nikt nie dzwoniÅ‚ kiedy nad ranem jeszcze
spaÅ‚am. Trudno to wszystko wytÅ‚umaczyÄ‡ co wykracza ludzki rozum. Wiem tylko, Åźe w tej
naturalnej a zarazem rzeczywistoÅ›ci duchowej miaÅ‚o to miejsce i nie byl na sen. O tym jestem
gÅ‚Ä™boko przekonana.
ZrozumiaÅ‚am te wielkÄ… duchowÄ… Å‚aske za pomocÄ… ApostoÅ‚ki MiÅ‚osierdzia BoÅźego, Å›w.
S. Faustyny, ktÃłra napisaÅ‚a: "(...) Å‚aske Boza trzeba przyjmowaÄ‡ tak, jak BÃłg zsyÅ‚a jÄ…, i to
w jaki sposÃłb w On chce, i trzeba jÄ… przyjmowaÄ‡ pod taka postaciÄ…, pod jaka nam BÃłg zsyÅ‚a "/
Dzienniczek715 /
Jak pÃłÅºniej sprawdziÅ‚am wiedzÄ™ oo PapieÅźu Pawle VI, jako pierwszy papieÅź powiedziaÅ‚:
"Wszyscy artyÅ›ci prÃłbowali przy pomocy barwy i formy przeÅ‚oÅźyÄ‡ Boskie Oblicze Jezusa. Jednak
nie jesteÅ›my z nich zadowoleni. MoÅźe jedynie wizerunek ze ÅšwiÄ™tego CaÅ‚unu nam ofiarowuje
coÅ› z tajemnicy Tego CzÅ‚owieka i Boga (...), przedstawione tu Oblicze Chrystusa wydaje siÄ™ tak
ludzkie i boskie, jak Åźaden inny czczony wizerunek (...)
Â

CaÅ‚un TURYÅƒSKI

Â
Aby nasz KoÅ›ciÃłÅ‚ wspÃłÅ‚czesny w jednoÅ›ci z biskupami, umocniony Duchem ÅšwiÄ™tym i
MocÄ… z wysoka w nauczaniu PapieÅźy, Jana PawÅ‚a II i Benedykta XVI prowadziÅ‚ lud BoÅźy i
ukazywaÅ‚ blask i piÄ™kno Prawdy Ewangelii, wskazywaÅ‚ DrogÄ™ i przyciÄ…gaÅ‚ wszystkich
szukajÄ…cych Boga do wspÃłlnoty Matki - KoÅ›cioÅ‚a. I na tym miejscu warto przypomnieÄ‡ sÅ‚owa
naszego Rodaka - Wielkiego PapieÅźa Jana PawÅ‚a II do kapÅ‚anÃłw:
"Przygarniajcie do serca Matki - KoÅ›cioÅ‚a, przygarniajcie"
Za jego wstawiennictwem oraz naszych PatronÃłw proÅ›my Boga WszechmogÄ…cego aby tak siÄ™
staÅ‚o.
Amen
BÃłg obficie wylewa Ducha ÅšwiÄ™tego na KoÅ›ciÃłÅ‚ i Å›wiat. Pragnie "odmieniÄ‡ oblicze ziemi, tej
ziemi", EuropÄ™ i Å›wiat caÅ‚y.
Z Jezusem i MaryjÄ…!

Ja Jestem Zmartwychwstaniem i Å»yciem
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ISTNIENIE CZLOWIEKA PO ÅšMIERCI. NieÅ›miertelnoÅ›Ä‡ duszy

Å»ycie zmienia siÄ™, ale siÄ™ nie koÅ„czy W Å›wietle pouczenia BoÅźego Å›mierÄ‡ nie jest
absolutnym koÅ„cem ludzkiego Åźycia. MoÅźe byÄ‡ traktowana najwyÅźej jako kres jednego z jego
etapÃłw, na podobieÅ„stwo narodzin czÅ‚owieka, bÄ™dÄ…cych zakoÅ„czeniem Åźycia pÅ‚odowego, a
zarazem â€“ poczÄ…tkiem istnienia poza Å‚onem matki. Raz zaistniaÅ‚e Åźycie czÅ‚owieka nigdy nie
zostanie unicestwione, chociaÅź podlega rÃłÅźnym przemianom. Jest o tym mocno przekonany
KoÅ›ciÃłÅ‚, ktÃłry modli siÄ™: â€œAlbowiem Åźycie Twoich wiernych, o Panie, zmienia siÄ™, ale siÄ™
nie koÅ„czy, i gdy rozpadnie siÄ™ dom doczesnej pielgrzymki, znajdÄ… przygotowane w niebie wieczne
mieszkanieâ€• (MszaÅ‚ Rzymski, Prefacja o zmarÅ‚ych; por. KKK 1012)
ÅšwiatÅ‚o wiary poucza nas, Åźe Å›mierÄ‡ stanowi przejÅ›cie ze znanego nam Åźycia ziemskiego do
nowej formy istnienia, poza doÅ›wiadczalnym porzÄ…dkiem tego Å›wiata. Jest wiÄ™c ona tylko
â€œkresem Åźycia ziemskiegoâ€• (por. KKK 1007)

SZTUKA Å»YCIA CODZIENNEGO Medytacja o Å›mierci i zmartwychwstaniu

Co siÄ™ z nami dzieje po Å›mierci?

Å»ycie po Å›mierci dla nas jest, ÅźyjÄ…cych na ziemi, nieprzeniknionÄ… tajemnicÄ…. Pan BÃłg uchyla
nam nieco rabka tej wielkiej tajemnicy pozwalajÄ…c niektÃłrym zmarÅ‚ym skontaktowaÄ‡ siÄ™ z
ÅźyjÄ…cymi na ziemi .= wiecej

List do Diogeneta (ok. 200)

"ZASIANI W ZIEMI"

Tym, czym dusza jest dla ciaÅ‚a, tak chrzeÅ›cijanie sÄ… dla Å›wiata. Dusza przenika wszystkie
czÅ‚onki ciaÅ‚a, tak jak chrzeÅ›cijanie wszystkie miasta Å›wiata. Dusza mieszka w ciele, ale nie jest z
ciaÅ‚a, tak jak chrzeÅ›cijanie, mieszkajÄ…c w Å›wiecie, sa nie z tego Å›wiata (J 17,16). Niewidoczna
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dusza staÅ‚a wiÄ™Åºniem siÄ™ widocznego ciaÅ‚a. ChrzeÅ›cijanie podobnie: widaÄ‡, Åźe sÄ… w
Å›wiecie, ale kult, ktory oddajÄ… Bogu, pozostaje niewidoczny. CiaÅ‚o nie znosi duszy i WciÄ…Åź jÄ…
atakuje, choc ona nie czyni mu krzywdy, lecz przeszkadaza mu cieszyÄ‡ siÄ™ przyjemnoÅ›ciami.
Podobnie chrzeÅ›cijan Å›wiat nienawidzi, bo sprzeciwiajÄ… siÄ™ oni ich przyjemnoÅ›ciom. Dusza
kocha ciaÅ‚o i jego czoÅ‚nki, ktorÃ© je nienawidzi, tak jak chrzeÅ›cijanie kochajÄ… swoich
nieprzyjaciÃłÅ‚.

Dusza zamkniÄ™ta jest w ciele, jednak siÄ™ ona podtrzymuje ciaÅ‚a. chrzeÅ›cijanie sÄ… jak
wiÄ™Åºniowie w wiÄ™zieniu Å›wiata, a jednak siÄ™ oni podtrzymujÄ… Å›wiat. NieÅ›miertelna dusza
zamieszkuje namiot Å›miertelny - podobnie trwajÄ… w zniszczalnym chrzeÅ›cijanie, oczekujÄ…c
niezniszczalnego KrÃłlestwa (1 Kor 15,50) ... Tak jest miejsce szlachetne, ktorÃ© wyznaczyÅ‚ im BÃłg,
Åźe juÅź niemoÅźliwym jest, aby odwrÃłcili siÄ™ od Niego.
(Komentarz do Ewangelii z 14 czerwca - Polski zespÃłÅ‚ "Ewangelii na co dzieÅ„")
Â

Do symboliki dÄ™bu przywoÅ‚anej w kazaniach Skargi odwoÅ‚aÅ‚ siÄ™ Jan PaweÅ‚ II (12 czerwca
1999)

(...) MijajÄ… stulecia, a Polska roÅ›nie wÅ›rÃłd zmiennych kolei losÃłw, jak ten wielki dziejowy dÄ…b,
ze swoich zdrowych korzeni.
Trzeba iÅ›Ä‡ po Å›ladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleÅ„ byÅ‚ Chrystus dla
synÃłw i cÃłrek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, ktÃłrzy jawnie wen wierzyli, ktÃłrzy Go wyznawali
wiarÄ… KoÅ›cioÅ‚a. Ale takÅźe dla tych pozornie opodal stojÄ…cych, poza KoÅ›cioÅ‚em. Dla tych
wÄ…tpiÄ…cych, dla tych sprzeciwiajÄ…cych siÄ™.
To jest wielkie dziedzictwo, z ktÃłrym idziemy w przyszÅ‚oÅ›Ä‡

,, WidzieliÅ›cie, com uczyniÅ‚ Egipcyjanom,

jakom was sobie przywÅ‚aszczyÅ‚ nosiÅ‚ na orlich skrzydÅ‚ach sobie. Jesli tedy sÅ‚uchaÄ‡ GÅ‚osu
mego i przestrzegaÄ‡ Przymierza abo umowy mojej z wami bÄ™dziecie, ja was za swoje dziedzictwo
nad ine narody mieÄ‡ bÄ™dÄ™. Bo moja jest wszytka ziemia. I staniecie mi siÄ™ krÃłlestwem
kapÅ‚aÅ„skim i ludem ÅšwiÄ™tym ". - Piotr Skarga, Kazania Sejmowe - czytaj dalej

"Postanowione jak ludziom raz umrzeÄ‡, a potem sÄ…d, tak Chrystus raz jeden byl ofiarowany dla
zgÅ‚adzenia grzechÃłw wielu, drugi raz ukaÅźe siÄ™ w zwiÄ…zku nie z grzechem, lecz zbawienia dla
tych, ktÃłrzy Go oczekujÄ…."
Hbr 9, 27-28

Listopad - miesiÄ…c szczegÃłlnej pamiÄ™ci modlitewnej za naszych Wszystkich ZmarÅ‚ych
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ÅšMIERÄ†...i co potem? Wielu jest takich, ktÃłrzy sÄ…dzÄ…, Åźe Å›mierÄ‡ jest koÅ„cem, Åźe nie ma
przyszÅ‚ego Åźyciaâ€Ś Wystarczy zajrzeÄ‡ do wspÃłÅ‚czesnej literatury, zapoznaÄ‡ siÄ™ z
badaniami socjologÃłw. Bohater powieÅ›ci Maxa Frischa, inÅźynier, wspÃłÅ‚czesny technokrata, mÃłwi:
â€žNie mogÄ™ siÄ™ zgodziÄ‡ na coÅ› takiego, jak sÅ‚yszenie wiecznoÅ›ci: nie sÅ‚yszÄ™ nic
prÃłcz skrzypienia piasku na kaÅźdym krokuâ€•. A z koÅ„cowej rozmowy Doli czÅ‚owieczej AndrÃ©
Malraux pamiÄ™tamy te znamienne sÅ‚owa: â€žPosÅ‚uchaj, May: nie doÅ›Ä‡ jest dziewiÄ™ciu
miesiÄ™cy, trzeba szeÅ›Ä‡dziesiÄ™ciu lat, Åźeby stworzyÄ‡ czÅ‚owieka, szeÅ›Ä‡dziesiÄ…t lat
poÅ›wiÄ™cenia, woli i tylu, tylu innych rzeczy! A kiedy ten czÅ‚owiek dojrzeje, kiedy nie bÄ™dzie juÅź
w nim Å›ladu dziecka ani mÅ‚odzieÅ„ca, kiedy naprawdÄ™ bÄ™dzie czÅ‚owiekiem, nadaje siÄ™ tylko
do Å›mierciâ€•. czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Sprawa zmartwychwstania

ÅšmierÄ‡ naleÅźy do bardzo podstawowych doÅ›wiadczeÅ„ ludzkich. O wielu rzeczach moÅźemy
jedynie domniemywaÄ‡, Åźe zaistniejÄ… czy speÅ‚niÄ… siÄ™ zgodnie z naszymi zamierzeniami.
Natomiast to, Åźe umrzemy, jest pewnikiem. KaÅźdy czÅ‚owiek dochodzi bowiem do momentu, kiedy
dusza w sposÃłb nieodwoÅ‚alny oddziela siÄ™ od ziemskiego ciaÅ‚a. Czasem jest to doÅ›wiadczenie
bardzo trudne, bolesne, tym bardziej kiedy umiera np. mÅ‚oda lub bardzo bliska nam osoba.
PamiÄ™tam dobrze scenÄ™ z jednego z pierwszych pogrzebÃłw jakie odprowadzaÅ‚em na cmentarz
jeszcze jako diakon. OtÃłÅź podczas chowania ciaÅ‚a zmarÅ‚ej w podeszÅ‚ym wieku kobiety, jej
dorosÅ‚a juÅź cÃłrka uchwyciÅ‚a siÄ™ kurczowo trumny i nie chciaÅ‚a jej puÅ›ciÄ‡ przez
dÅ‚uÅźszÄ… chwilÄ™, do tego stopnia, Åźe musieli zareagowaÄ‡ najbliÅźsi...
Tak, Å›mierÄ‡, zejÅ›cie z tego Å›wiata byÅ‚oby wielkÄ… poraÅźkÄ… czÅ‚owieka. Widok martwego
ciaÅ‚a i tego co tak naprawdÄ™ z nas zostaje po Å›mierci (trochÄ™ koÅ›ci i garstka prochu, o czym
mogÅ‚em przekonaÄ‡ siÄ™ naocznie, zwiedzajÄ…c w ostatnim czasie klasztorne podziemia ze swoimi
podopiecznymi z gimnazjum) nie rodzi Åźadnego optymizmu.

I tak byÅ›my mogli podÄ…ÅźaÄ‡ dalej idÄ…c tokiem naturalistycznego spojrzenia, aÅź do
popadniÄ™cia w beznadziejÄ™, bezsens dotyczÄ…cy naszego egzystowania na tej ziemi, gdyby nie
Å›wiatÅ‚o, ktÃłre na nasze przyszÅ‚e Åźycie rzuca nam zmartwychwstanie Chrystusa i Jego liczne
zapewnienia, Åźe wskrzesi z martwych nasze przemienione ciaÅ‚a.

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstaÅ‚, prÃłÅźna byÅ‚aby nasz wiara(1 Kor 15,14) doda Å›w. PaweÅ‚,
ktÃłry doÅ›wiadczyÅ‚ jednak tego, Åźe prawda o zmartwychwstaniu moÅźe natrafiÄ‡ na duÅźy opÃłr
(Por. Dz 17,32). A w jaki sposÃłb nasze serce przyjmuje tÄ… najwaÅźniejsza prawdÄ™
chrzeÅ›cijaÅ„stwa? Bo trzeba sobie rÃłwnieÅź zdawaÄ‡ dziÅ› sprawÄ™ z tego, Åźe nie brakuje wcale
ludzi (nawet spoÅ›rÃłd chrzeÅ›cijan), ktÃłrzy sÄ… na niÄ… bardzo zamkniÄ™ci jak saduceusze z
dzisiejszej Ewangelii.

Czy gdyby dociekliwy, ateizujÄ…cy ankieter z wÅ‚Ä…czonym mikrofonem i kamerÄ… podszedÅ‚ do
mnie po zakoÅ„czonej Mszy Å›w. z pytaniem czy potrafiÄ™ wyraziÄ‡ i dostatecznie umotywowaÄ‡
prawdÄ™ w swoje zmartwychwstanie, potrafiÅ‚bym zachowaÄ‡ staÅ‚oÅ›Ä‡ dorÃłwnujÄ…cÄ…
choÄ‡by w czÄ™Å›ci bohaterom z Ks. Machabejskiej...
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Oni potrafili umotywowaÄ‡ swÄ… wiarÄ™ heroicznÄ… postawÄ…. ByÅ‚o to wynikiem tego, Åźe dla tych
siedmiu braci zmartwychwstanie byÅ‚o daleko czymÅ› wiÄ™cej niÅź mglistym przeczuciem. Oni za
swÄ… postawÄ™ zapÅ‚acili Åźyciem i to bez Åźalu, bo to byÅ‚a pewnoÅ›Ä‡ wiary. Opisane wydarzenia
miaÅ‚y miejsce niespeÅ‚na 200 lat przed Chrystusem. SÅ‚owa zmartwychwstaÄ‡, wskrzesiÄ‡ wtedy
byÅ‚y niejako puste - przecieÅź nikt dotÄ…d nie zmartwychwstaÅ‚. Natomiast z nami jest inaczej,
poniewaÅź Jezus, nie tylko wielokrotnie zapewniaÅ‚ nas o zmartwychwstaniu, ale sam udowodniÅ‚
przez powstanie z martwych, Åźe jest Panem Å›mierci.

To, jak dokona siÄ™ zmartwychwstanie naszych ciaÅ‚, ktÃłre ulegajÄ… zniszczeniu po Å›mierci, jest
tajemnicÄ…. Jedno jest pewne: zmartwychwstaniemy, bo nasz BÃłg jest Bogiem ÅźyjÄ…cych.

W dniu ostatecznym kaÅźdy otrzyma na powrÃłt swoje ciaÅ‚o: zarÃłwno ci, ktÃłrzy peÅ‚nili dobre czyny
jak i ci, ktÃłrzy w ciele dokonywali czynÃłw zÅ‚ych. CiaÅ‚o uwielbione bÄ™dzie emanowaÅ‚o tym
wiÄ™ksza chwaÅ‚Ä… im bardziej za Åźycia ziemskiego wyraÅźaÅ‚o miÅ‚oÅ›Ä‡ ducha, natomiast
bÄ™dzie tym bardziej cierpiaÅ‚o wraz z duszÄ… w wiecznym oddzieleniu od Boga im czÄ™Å›ciej tej
miÅ‚oÅ›ci radykalnie siÄ™ sprzeciwiaÅ‚o....

Hieronim Stypa OFM czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

"ÅšwiÄ™ty - na ustach Å›wiata jesteÅ› i Twoja Å‚ÃłdÅº w gÅ‚Ä™bi nieba unosi PolskÄ™"- W :
PamiÄ™ci Jana PawÅ‚a II, Cisza na palcach, StanisÅ‚awa Å•owiÅ„ska
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