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◀ często życzymy sobie zdrowia, 
szczęścia, powodzenia, ale trzeba 
pamiętać, że Pan Jezus nie obie-
cywał nam szczęścia, ale życie 
wieczne. „Jeśli chcesz żyć – zacho-
wuj przykazania, a jeśli chcesz być 
doskonały, sprzedaj wszystko co 
masz i pójdź za Mną” – powiedział 
do bogatego młodzieńca (por. Mt 
19,21-22). 

Prawdziwa nadzieja, prawdziwa 
wiara zaczyna się w nas wtedy, gdy 
załamią się wszelkie ludzkie pró-
by szukania szczęścia. Dlatego też, 
gdy spotykamy ludzi głęboko wie-

rzących, to oni zawsze powiedzą 
o jakimś życiowym rozczarowaniu. 
I że to rozczarowanie doprowadziło 
ich do Chrystusa, który jest praw-
dziwym źródłem nadziei. 

Skąd bierze się, że to właśnie 
Chrystus jest źródłem nadziei? 

Jezus zmartwychwstał i On jeden 
jest w stanie pokonać w człowie-
ku śmierć i związany z tym strach. 
Nadzieja, która nie przeprowadza 
człowieka poza śmierć, jest złudze-
niem. My chrześcijanie nazywamy 
nadzieję „cnotą teologalną”. To jest 
dar z nieba, dar z wysoka. 

Co budzi w nas taką nadzieję?

Głoszenie Ewangelii. Św. Paweł 
mówi, że spodobało się Panu zba-
wić wierzących przez „głupstwo 
głoszenia słowa” (por. 1 Kor 1,21), 
dlatego też pierwszym zadaniem 
Kościoła jest głoszenie Chrystu-
sa ukrzyżowanego. Bardzo podo-
ba mi się takie zdanie z Evangelii 
Gaudium Papieża Franciszka, że 
chrześcijaństwo to kerygmat, resz-
ta to komentarz. Biada nam, jeśli 
o tym zapomnimy! Życie jest za-
warte w działaniu Boga, w miłości 
Boga, która objawiła się w życiu, 
śmierci i zmartwychwstaniu Chry-

stusa. Niestety, możemy „używać” 
Chrystusa jako pretekstu do zajmo-
wania się czymś innym.

Jako chrześcijanin odkrywam, 
że Chrystus okazał mi miłosierdzie, 
gdy byłem bezsilny. Nie potrafiłem 
nie grzeszyć, potrafiłem tylko nisz-
czyć siebie i innych, nie potrafi-
łem wyzwolić się od zła. I właśnie 
w tym momencie Chrystus przyszedł 
ze swoim miłosierdziem i przebacze-
niem i zaczął mnie zmieniać. 

Myślę czasem, że być może plan 
Boży jest taki, że pozwala On, by 
Kościół był niszczony. Być może 
Kościół musi utracić wiele przywi-
lejów, stanu posiadania. Ks. Dolindo 
Ruotolo mówił, że nadejdzie czas mi-

łosierdzia Bożego, ale że to miłosier-
dzie nie będzie się kojarzyło z niczym 
przyjemnym: kościoły będą puste, 
kapłani będą mieszkali w ciasnych 
pomieszczeniach, będą pogardzani. 
Ale – mówił ks. Dolindo – gdy to 
nadejdzie, nie wolno się załamywać, 
lecz trzeba nabrać ducha, bo to jest 
oczyszczenie, gdyż Chrystusowi za-
leży na tym, żeby Kościół był Mu 
wierny. Dopiero później nadejdzie 
wybuch niesamowitej miłości, a bę-
dzie to miłość eucharystyczna, mi-
łość do Chrystusa. 

To rzeczywiście niesamowita wi-
zja przyszłości Kościoła. A wra-
cając do naszego zwyczajnego, 
powszedniego życia: co robić, by 
otworzyć się na tę nadzieję przy-
chodzącą z góry jako Boży dar? 

To błogosławione pytanie! Gdy 
Jan Chrzciciel zaczął głosić słowo, 
ludzie przychodzili do niego i py-
tali „co mamy czynić?”. To pyta-
nie pojawia się też, gdy Piotr głosi 
Ewangelię w dzień Zesłania Ducha 
Świętego. Jeśli w człowieku obudzi 
się takie pytanie, to znaczy, że sło-
wo Boże zadziałało. 

Nadzieja jest jak kotwica zarzu-
cona tam, gdzie jest chwała i miłość 
Boga. „My, którzyśmy się uciekli do 
uchwycenia zaofiarowanej nadziei. 
Trzymajmy się jej jako bezpiecznej 
i silnej kotwicy duszy” – mówi List 
do Hebrajczyków (Hbr 6,19). Chry-
stus chce żebyśmy dotarli do chwały 
i miłości Boga i prowadzi nas tam 
na różne sposoby. Nam pozostaje 
jedno: trzymać się zarzuconej przez 
Niego liny nawet, gdyby szarpało. 
Póki się trzymasz, dotrzesz do celu. 
Będziesz przechodził prze różne 
beznadziejne sytuacje w życiu, bę-
dziesz odkrywał, że sam jesteś bez-
nadziejny, ale dzięki trzymaniu się 
zarzuconej przez Chrystusa liny, 
dojdziesz. Warto więc „trzymać się 
liny”, to znaczy modlić się uporczy-
wie, z wiarą; chodzić na Msze świę-
te, podejmować duchową walkę… 
Chrystus nas poprowadzi. ■
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Ks. Tomasz Nowaczek MIC

Decydującym elementem ni-
niejszego rozważania o nadziei 

będzie przyporządkowanie św. Sta-
nisława Papczyńskiego posłudze 
Ewangelii. U ojców Kościoła znajdu-
jemy obraz pasterza ludzi, Chrystusa 
(Logosu), który dzięki Wcieleniu bie-
rze na swoje barki zabłąkaną owcę – 
człowieka wszystkich czasów. 

Wzięcie na ramiona zabłąkanego 
człowieka dokonało się w Chrystu-
sowym krzyżu. Rozumiał to Zało-
życiel Marianów, o czym świadczą 
jego dzieła, jak: „Christus patiens” 
czy „Orator crucifixus”. Ukazu-
je w nich ofiarę Jezusa, która stała 
się Eucharystią, zwycięstwem nad 
grzechem i śmiercią – tak destruk-
cyjnymi dla ludzkiej osoby. Eucha-
rystia jest nadzieją na odzyskanie 
pełni życia dzięki słowu, którym 
jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, 
a Jego chwalebny krzyż jest jej punk-
tem kulminacyjnym.

Św. o. Stanisław ukazuje Chry-
stusa troszczącego się o ubogich, 
opuszczonych i słabych. To im 
Chrystus przynosi pocieszenie i na-
dzieję. W tym sensie duchowi spad-
kobiercy św. Stanisława to zakon-
nicy – kapłani, których należałoby 
zdefiniować jako ludzi, którzy są dla 
tych, dla których nie ma nikogo in-
nego. Chrystus obecny w Euchary-
stii stał się człowiekiem dla innych, 
dzisiaj szczególnie cierpiących na 
niedostatek Ewangelii, wołających 
o ewangelistę, który wygłosiłby dla 
nich słowa o Jezusie.

Św. o. Stanisław pokazuje swoim 
braciom ważność tej posługi. Gło-
szący słowa o Jezusie jest niejako 
skazany na pielęgnowanie relacji 
z Nim, aby samemu bardziej stawać 

się autentyczną osobą odzwiercied-
lającą życie Boga w świecie. Dzie-
je się to przez odwrócenie się od 
siebie i jednoczesne zwrócenie ku 
drugiemu. Bycie chrześcijaninem 
jest godnością przynależną każde-
mu, kto otrzymał tę łaskę, ale bycie 

kapłanem – ewangelistą dla innych 
– jest posługą, której wyjątkowość 
wiąże się z odpowiedzialnością 
za innych ludzi. Kapłanem jest się 
zawsze dla innych albo się nim 
w ogóle nie jest. Odzyskać w sobie 
życie „dla innych” to znaczy również 
przywrócić „tym innym” nadzieję. 

Św. Stanisław zaleca swoim du-
chowym synom poważne dążenie 
do świętości. Oznacza to harmo-
nijne pogodzenie w sobie dwóch 
elementów: duchowości i posługi. 
Świętość osiąga się przez pełnienie 
posługi – posługa nie jest obok świę-
tości, lecz jest ona formą kapłań-
skiej świętości. Posługa dla innych 
jest sposobem bycia pochłoniętym 
przez Boga – pozwoleniem na wy-

niszczenie się dla Boga, co jest dale-
kie od bezdusznego pragmatyzmu. 
Posługa jest w istocie ewangeliza-
cją, przekazywaniem słowa i sensu, 
który ono daje, a także miłości – aż 
po krzyż. Stąd pełnienie posługi nie 
może być żadną konkurencją dla 
więzi z Bogiem. Posługa kapłana – 
ewangelizatora jest możliwa tylko 
wtedy, kiedy on sam żyje Ewangelią. 
Ewangelizując, głoszący Chrystusa 
nie mówi tylko do innych, lecz także 
do siebie, pozwalając, aby głoszo-
ne Słowo przemieniało jego życie. 
Najwyższą formą ewangelizacji jest 
sakramentalna proklamacja śmier-
ci i Zmartwychwstania Jezusa. To 
nie jest rutynowe spełnianie aktów 
kultu, lecz prawdziwe obcowanie 
z Bogiem. 

Poprzez rozważania o ziemskim, 
cierpiącym Chrystusie („Christus 
patiens” i „Orator crucifixus”), mo-
żemy zobaczyć, jak bardzo i na jaki 
sposób posługa nadziei właściwej 
dla Ewangelii potrzebuje konkret-
nego człowieka. Przykład Chrystu-
sowego Krzyża jest posługą nadziei. 
W cierpieniu człowiek zdaje się 
dawać więcej niż w działaniu, daje 
tutaj bowiem nie tylko swoją siłę, 
ale i samego siebie – to kim jest, co 
go stanowi. Krzyż stał się Ewange-
lią nadziei dla cierpiących, słabych, 
opuszczonych – innych. Nie zmie-
nia to faktu, że Krzyż jest poważ-
nym rozdarciem człowieka, także 
kapłana, który często doświadcza 
Ewangelii jako próby rozdarcia swo-
jego życia. Przez to rozdarcie jed-
nak człowiek jest w stanie dojść do 
swojej właściwej wielkości. Jest ono 
straszne, ale jednocześnie otwiera 
małą szczelinę, która pozwala z na-
dzieją spoglądać w nieskończoność 
– wieczność. ■

Św. Stanisław Papczyński –
człowiek nadziei


