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V niedziela Wielkiego Postu 6 kwietnia 2014 r. 

LITURGIA S Ł O W A 
Ez 3 7 , 1 2 - 1 4 ; Ps 130; Rz 8 ,8 -11 ; J 1 1 , 1 - 4 5 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego 
Ty kochasz». Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale 
ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus mi-
łował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, za-
trzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swo-
ich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łaza-
rza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała 
się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokol-
wiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Je-
zus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że 
zmartwychwstanie w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym». 
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każ-
dy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
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na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś 
Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». Jezus wzruszył się w 
duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Pa-
nie, chodź i zobacz». Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!» Nie-
którzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 
mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus ponownie okazując głębokie wzrusze-
nie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus 
rzekł: «Usuńcie kamień». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc ka-
mień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłu-
chał. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający 
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał». To powiedziaw-
szy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, 
mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł 
do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu więc spośród 
Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w 
Niego. - Oto słowo Pańskie. 

Znak wskrzeszenia Łazarza staje się w pełni zrozumiały dopiero w dniu 
zmartwychwstania Chrystusa. Wtedy okazuje się, że tryumf nad śmiercią jest 
ostateczny. Teraz Jezus, stojąc przy grobie Łazarza, płacze, bo Jego przyjaciel 
wszedł w to najstraszniejsze doświadczenie ludzkości. Miłość każe jednak pójść 
dalej, dlatego Pan budzi go do życia raz jeszcze. „Udzielę wam ducha mego po 
to, byście ożyli". Zycie nie ma końca i te j właśnie nadziei próbujemy się dzisiaj 
uchwycić. o. Tomasz Zamorski OP, Oremus 

Z LISTU METROPOLITY WARSZAWSKIEGO 
NA WIELKI POST 2 0 1 4 

Umiłowani Diecezjanie! 
Siostry i Bracia! 
W czasie Wielkiego Postu czytamy w 

kościele ewangelię o wskrzeszeniu Ła-
zarza. Bóg w swoim słowie stawia nas 
wobec najbardziej egzystencjalnych 
problemów człowieka. Są to odwieczne 
pytania o sens życia, o śmierć i o zmar-
twychwstanie. Któż z nas nie stawia 
sobie tych pytań? Kto z nas nie szuka 
na te pytania odpowiedzi, szczególnie 
w okresie Wielkiego Postu? 

"Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł". Z takim wyrzutem Marta, sio-
stra Łazarza, zwraca się do Jezusa. 
Cierpienie wyrywa z serca przeróżne 
słowa. Niekiedy są to słowa pospieszne, 
nieprzemyślane, pełne bólu i pretensji, 
także do Boga. Przedziwnie mieszają 
się w tych słowach wiara i bunt. Wiara 
w moc Chrystusa, który mógł uzdrowić 
i zatrzymać śmierć, ale też bunt wobec 
Jego nieobecności i spóźnienia. Ból 
wypowiedziany w słowach buntu, po 



BŁ. JAN PAWEŁ II 
POWIEDZIAŁ 

Nie dz iwcie się, gdy na swej 
drodze napotkacie krzyż. Czyż Je-
zus nie powiedział swoim ucz-
niom, że ziarno pszenicy musi 
paść w ziemię i obumrzeć, aby 
mogło przynieść obfity plon (J 12, 
23-26)? Dał tym samym do zro-
zumienia, że Jego życie, złożone 
w darze aż po śmierć, wyda owoc. 
Jak wiecie, po zmartwychwstaniu 
Chrystusa śmierć już nigdy nie 
będzie miała ostatniego słowa. 
Miłość jest silniejsza od śmierci. 
Jezus zgodził się umrzeć na krzy-
żu, czyniąc go źródłem życia i 
znakiem miłości, nie przez sła-
bość czy upodobanie do cierpie-
nia. Uczynił to, aby nas zbawić i 
już teraz dać nam udział w swym 
Boskim życiu. 

śmierci ukochanej osoby, jest szczegól-
nie bliski tym, którzy przeżyli podobne 
doświadczenie. 

Ale przecież nie można powiedzieć, że 
Bóg jest obojętny na ludzkie cierpienie, 
smutek i ból. Przeciwnie! Jezus odwie-
dzał dom Łazarza, zapłakał nad jego 
grobem. Po ludzku, Jezus się spóźnił. 
Jednak Bóg ma swój czas, by powie-
dzieć: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz". 
Dla Boga wszystko jest możliwe. Trze-
ba wierzyć, prosić i pozwolić, aby Bóg 
wybrał czas ukazania swojej mocy i mi-
łości. Takim czasem jest przeżywany 
właśnie Wielki Post. Czas, by przyjść 
do Pana Jezusa, tak jak siostry Łazarza, 

i prosić o wskrzeszenie brata, nie tylko 
ze śmierci fizycznej, ale także ze śmier-
ci duchowej. 

Przed nami Święta Zmartwychwstania 
Pana Jezusa. To czas Boga, który 
wskrzesza wszystko, co umarło. Tylko 
On może to uczynić. To właśnie nad 
grobem Łazarza Jezus powiedział: "Ja 
jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, 

żyć będzie. A każ-
dy, kto żyje i wie-
rzy we mnie, nie 
umrze na wieki". 
Męka, śmierć i 
zmartwychwstanie 

Chrystusa to od-
powiedź Boga na 
najbardziej egzy-
stencjalne pytania 
człowieka. Jezus 
jednak pyta nas 

nieustannie - tak jak Martę - "Czy w to 
wierzysz?". Wielki Post jest czasem 
dawania odpowiedzi na pytanie o wiarę 
w Chrystusowe i nasze zmartwychwsta-
nie. 

W naszym życiu jesteśmy świadkami 
nie tylko śmierci fizycznej, lecz także 
śmierci duchowej. Wielu z nas, zachły-
śniętych propozycjami świata, umiera 
duchowo, nawet tego nie zauważając. 
Pozornie wydaje się, że życie przynosi 
nam wszystko, czego potrzebujemy. 
Jednak nie wszystko służy naszemu 
życiu duchowemu. Czasami zabijamy 
to życie duchowe przez niefrasobliwe 
zaniedbanie. 

Każdy człowiek jest powołany do ży-
cia. Jest stróżem życia duchowego. 
Przychodzi nam czasem płakać nad 
śmiercią kogoś bliskiego. W Wielkim 
Poście trzeba też umieć zapłakać nad 



tym, co w nas umarło. Umieć zapytać o 
stan naszego życia duchowego, o naszą 
więź z Chrystusem. Temu właśnie słu-
żą nabożeństwa Wielkiego Postu, reko-
lekcje, drogi krzyżowe, gorzkie żale, a 
zwłaszcza spowiedź sakramentalna. Tu 
chodzi o nasze nawrócenie. Tu chodzi 
o zmartwychwstanie Chrystusa w nas. 
Bóg chce uczynić i uczyni wszystko 
dla naszego zbawienia. Jednak, by Je-
zus mógł działać, musimy sami odsu-
nąć kamień z grobu naszej duszy. Czas 
Wielkiego Postu to czas usuwania 
wszelkich duchowych kamieni, które 
przygniatają naszą duszę. 

Jest jeszcze jeden wymiar zmar-
twychwstania przez wielkopostne ćwi-
czenia duchowe. To zmartwychwstanie 
do życia w wolności dziecka Bożego. 
To także powstanie do życia w wolno-
ści w życiu społecznym i narodowym. 
Powinniśmy uczyć się żyć wolnością 

po zmartwychwstaniu z grzechu. Prze-
żywamy w Polsce właśnie takie trudne 
doświadczenie zmartwychwstania. 
Przez 50 lat, jako naród, byliśmy zwią-
zani systemem, który nie pozwolił nam 
być wolnymi. Byliśmy związani, po-
dobnie jak zmarły Łazarz. Śpiewaliśmy 
wtedy: "Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie". 

Bóg ma swój czas. Razem z nami był 
wtedy papież Jan Paweł II, który wołał: 
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ob-
licze ziemi, tej ziemi". I stało się to, co 
wydawało się niemożliwe, tak jak nie-
możliwe wydawało się wskrzeszenie 
Łazarza. Ojczyzna powstała do wolno-
ści. Wskrzeszona Polska będzie obcho-
dzić w tym roku 25-lecie tych wyda-
rzeń. Odzyskanie wolności to wielkie 
wydarzenie, ale umiejętność życia w 
wolności to też wielka sztuka, której 
wszyscy musimy się nieustannie uczyć. 

O G Ł O S Z E N I A 
S Trwa czas Wielkiego Postu. W tym okresie w naszym kościele odprawiane 
jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek, a także Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym w niedzielę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy, że 
za udział w każdym z tych nabożeństw można uzyskać odpust zupełny pod zwy-
kłymi warunkami: stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii 
św., modlitwa w intencjach papieża, brak przywiązania do grzechu, nawet lekkie-
go. Odpust możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzy-
stania z tego skarbca łaski. Dzisiaj zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich żali z nau-
ką pasyjną. 
S Przyszła niedziela jest już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej 
liturgia wprowadza nas w ostatni etap okresu Wielkiego Postu. Poświęcenie palm 
odbywać się będzie na początku każdej Mszy św. 
S W poniedziałek - liturgiczne wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, 
prezbitera. 
S Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Boże-
go błogosławieństwa i polecamy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości. 
S Polecamy lekturę prasy katolickiej oraz biuletyn parafialny. 
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Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. „Bóg zapłać". 
Redagują ks. Przemysław Ludwiczak, Robert Lisowski 


