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NA SZCZĘŚCIE  
ON NAS SZUKA!

Wam wszystkim, którzy o! tej porze ju" jeste#cie „przy-
tomni” i!gotowi do dzia$ania, mówi%: „Witajcie!”.

Oto fragment dzisiejszego pierwszego czytania z!Ksi%gi 
Rodzaju:

Pan Bóg zawo!a! Adama i"zapyta! go: „Gdzie je-
ste#?”. On odpowiedzia!: „Us!ysza!em Twój g!os 
w" ogrodzie, przestraszy!em si$, bo jestem nagi, 
i"ukry!em si$” (Rdz 3,9-10).

Gdzie jeste#? To pytanie stawia Pan Bóg w!dniu dzisiej-
szym biblijnemu Adamowi. Co prawda ukry$ si% przed spoj-
rzeniem Boga… – jednak ten nasz pierwszy biblijny bohater 
nie zdo$a$ a" tak daleko odej#&, uciec, by nie us$ysze& g$osu 
Boga. Mo"emy sobie jedynie wyobrazi&, jak chowa si% za 
krzakiem, za górk', gdziekolwiek. Jednak g$os Boga do nie-
go dochodzi. To „gdzie jeste#?” powoduje, "e nie#mia$o si% 
odzywa i!chyba nie ma a" tak daleko posuni%tej pewno#ci, "e 
powinien znikn'& Mu ca$kowicie z!oczu. Decyduje si% ujaw-
ni&, da& si% odnale(& i!odpowiada. Zreszt' mówi o! swoim 
l%ku, obawie. Ba$em si% i!dlatego si% schowa$em… – wyzna-
je szczerze. My tak"e si% boimy po zrobieniu czego# z$ego.  
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Boimy si% ujawnienia, boimy si% pierwszego spojrzenia, 
pierwszego s$owa.

Je"eli masz w!otoczeniu dzieci, to popatrz na nie. Przy-
pomnij sobie swoje ukrywanie si% ze strachu, z!obawy przed 
kar'. Tragedi' biblijnego Adama by$aby sytuacja, kiedy Pan 
Bóg w!ogóle by go nie szuka$ i!o niego nie pyta$. Gdyby 
spisa$ go na straty, pozostawi$ samemu sobie. Potra)sz sobie 
wyobrazi& tak' histori%? To" to by by$a kompletna katastrofa 
i!pora"ka. Je"eli jeste# gdzie# schowany, to wiedz, "e Pan Bóg 
stale si% pyta o!Ciebie. Gdzie jeste#? Je"eli by$e# cz%sto w!ko-
#ciele, chodzi$e# na niedzieln' Msz% *wi%t', a! dzisiaj tam 
nie zagl'dasz, to wiedz, "e On nie przestaje pyta&: „Gdzie 
jeste#?”. Je"eli pokr%ci$y Ci si% "yciowe drogi i! zszed$e# na 
manowce, to On te" wo$a za Tob': „Gdzie jeste#?”. 

Wszystkim S$uchaczom "ycz% dobrego dnia, wielu do-
brych spotka+ i!szcz%#liwych radosnych powrotów.

Je!eli jeste"  
gdzie" schowany,  

to wiedz,

!e Pan B#g  
stale si$ pyta  

o Ciebie.  

  Gdzie 
      jeste"? 
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BIEGNIJ JAK DZIECKO

Wszystkim ciekawym nowego dnia mówi%: „Witajcie! 
Dzieci w!czasach Jezusa z!punktu widzenia ówczesnego pra-
wa nie mia$y nic do powiedzenia. By$y ca$kowicie zale"ne od 
doros$ych, którzy mieli jedynie zapewni& im opiek% i!warun-
ki do "ycia. „Dzieci nie s' g$upsze od doros$ych, tylko maj' 
mniej do#wiadczenia”. To s$owa Janusza Korczaka.

Kilka lat temu w! para)i #w. Miko$aja w! Bielsku-Bia$ej 
poprosi$em dzieci po niedzielnej Mszy *wi%tej przed o$tarz. 
Podbieg$y wszystkie – i!tak w!ka"d' niedziel% podbiegaj' na 
koniec Eucharystii po b$ogos$awie+stwo. W$a#nie tak: do-
s$ownie – dzieci biegn'. Na kartach Biblii wielokrotnie czy-
tamy o!b$ogos$awieniu, b$ogos$awi'cych i!b$ogos$awionych. 
Dowiadujemy si%, "e b$ogos$awie+stwo istotnie ma ogrom-
n' moc. Bóg obiecuje, "e b%dzie b$ogos$awi$ Tobie i!Twoim 
dzieciom. A!dzisiaj Pan Jezus zdecydowanie, niemal"e upo-
minaj'c uczniów, mówi: 

Pozwólcie dzieciom do Mnie przychodzi%, nie za-
braniajcie im tego! (por. Mk 10,14). 

Gest b$ogos$awie+stwa to wypowiedzenie dobrego "y-
czenia. Rodzice b$ogos$awi' dzieci w!czasie chrztu #wi%tego 
i!przed Pierwsz' Komuni' *wi%t', przed przyj%ciem sakra-
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mentu ma$"e+stwa, a!bywa, "e i!przed Msz' *wi%t' prymi-
cyjn'. B$ogos$awienie dzieci przez rodziców to wyraz mi$o#ci 
i!wielkiej troski. 

,ród$o Objawienia poucza nas, by#my b$ogos$awili, 
a! nie z$orzeczyli. W#ród wielu s$ów, czasami nawet z$ych, 
które wypowiadamy niepotrzebnie, s$owa b$ogos$awie+stwa 
maj' szczególne zakorzenienie w! samym Bogu. Wypowie-
dziane b$ogos$awie+stwo i!nakre#lenie znaku krzy"a na czole 
dziecka to gest pe$en mocy, a!tak"e przebaczenia. Tym, który 
b$ogos$awi, jest Bóg, a!Jego b$ogos$awie+stwo zawsze budzi 
nas do "ycia. Osobi#cie zach%cam wszystkich rodziców do 
tej pi%knej praktyki b$ogos$awienia swoich dzieci przed wyj-
#ciem z!domu – do szko$y, na boisko, gdziekolwiek. Wa"ne 
jest b$ogos$awie+stwo na drog% w!postaci uczynionego krzy-
"yka na czole i!wypowiedziane z!wiar' s$owa: „B$ogos$awie+-
stwo Boga Wszechmog'cego: Ojca i!Syna, i!Ducha *wi%tego 
niech b%dzie z!Tob'” i!s$owo na drog%: „Z Panem Bogiem”. 
To nie tylko powrót do tradycji, ale tak"e powierzenie dziec-
ka Bo"ej opiece. 

Pro#ba z! Ewangelii, któr' wypowiedzia$ Pan Jezus do 
uczniów, by nie zabraniali dzieciom do Niego przychodzi&, 
jest realizowana w! wielu #wi'tyniach. W naszym ko#cie-
le tak"e – jak ju" wspomnia$em – dzieci s' b$ogos$awione 
indywidualnie przez kap$ana w!ka"d' niedziel% przed o$ta-
rzem, bezpo#rednio po zako+czeniu Mszy #w. o!godz. 11.00 
i!12.30. 

Kochani S$uchacze, ju" u samego progu dnia niech i!Was 
b$ogos$awi Bóg Wszechmog'cy: Ojciec i!Syn, i!Duch *wi%ty. 

Wypowiedziane  
b%ogos%awie&stwo  

i nakre"lenie  
znaku krzy!a  

na czole dziecka  
to gest pe%en mocy,  

a tak!e przebaczenia. 
Tym, kt#ry b%ogos%awi, 

jest B#g,  
a Jego b%ogos%awie&stwo 

zawsze budzi nas  
do !ycia.
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DOSKONALI JAK BÓG?

Witajcie, Drodzy Radios$uchacze! 

Pos$uchajcie s$ów pochodz'cych z! Ewangelii wed$ug 
#wi%tego Mateusza: 

…Mi!ujcie waszych nieprzyjació! i"módlcie si$ za 
tych, którzy was prze#laduj&, aby#cie si$ stali syna-
mi Ojca waszego, który jest w"niebie; poniewa' 
On sprawia, 'e s!o(ce Jego wschodzi nad z!ymi 
i"nad dobrymi, i"On zsy!a deszcz na sprawiedli-
wych i" niesprawiedliwych. B&d)cie wi$c wy do-
skonali, jak doskona!y jest Ojciec wasz niebieski  
(Mt 5,44-45.48).

Bardzo cz%sto kaznodzieje czy rekolekcjoni#ci przypo-
minaj' nam te s$owa. Niejeden do tych s$ów Ewangelii si% 
odnosi$, a!my co# z!tym s$owem powinni#my byli uczyni&. 

Jak zawsze pojawia si% bardzo wiele pyta+. Ka"dy ma pra-
wo stawia& takie pytania w!obliczu swojego "ycia i!otaczaj'-
cej rzeczywisto#ci. Jeden z!nas jest zaradniejszy, zdolniejszy, 
drugi taki przeci%tny, w! w$asnej opinii mierny. Trzeciego 
uwa"aj' b'd( sam si% uwa"a za takiego, któremu ma$o co 
w!"yciu wychodzi. 
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Ale jest przecie" zasada: „B'd(cie doskonali, jak dosko-
na$y jest Ojciec wasz niebieski”. No i!jak? Wydawa$oby si%, 
"e "aden z!tych wspomnianych, nawet ten najzaradniejszy… 
nie ma szans. Nie doskoczy do tak ukazanego szczytu. To 
nie jest mo"liwe, by mie& pe$ni% doskona$o#ci i!by& – jak cz%-
sto dzisiaj si% okre#la – „kompatybilnym”, takim pasuj'cym 
do wszystkiego, perfekcyjnie pouk$adanym i!zharmonizowa-
nym. Dzisiaj spotykamy wielu precyzyjnych obserwatorów 
skomplikowanej rzeczywisto#ci, którzy cz%sto autorytatyw-
nie stwierdzaj', "e co# – rzecz czy sprawa – jest doskona$e. 
Albo kto#, na przyk$ad sportowiec – jest doskona$y.

Kiedy dzisiaj czytamy t% Ewangeli%, mamy prawo zapy-
ta&, jak by& doskona$ym i!gdzie szuka& doskona$o#ci. I!jakie 
trzeba mie& ku temu predyspozycje. Podobni do Boga po-
winni#my si% stawa& i!mo"emy tacy by&. Ale tak dok$adnie – 
to gdzie? I!kiedy? W naszym spojrzeniu na innych i!w!relacji 
do nich. W ka"dej kolejnej chwili naszego "ycia.

I tu uwaga! Nawet w!odniesieniu do z$ych i!niesprawie-
dliwych; nawet w!stosunku do naszych nieprzyjació$. Trud-
no nie zauwa"y&, "e mo"emy mie& z!tym powa"ny problem. 
I!nie chodzi tylko o!to, "e trudno nam jest przebacza& innym. 
Bardziej o! to, "e tracimy si$y na szukanie argumentów, by 
usprawiedliwi& swoj' odmow% wprowadzenia tego nauczania 
w!"ycie. B%dziemy si% wykr%ca&, wymawia&, udawa&, "e nie 
s$yszymy. To niemo"liwe, to niesprawiedliwe – tak powiemy.

Ogromnie trudno wznie#& si% na wy"yny i!uwierzy&, "e 
dobroci' mo"na cz$owieka zmieni&. A!Jezus wskazuje na do-
brego Boga, który nie zabrania s$o+cu, by #wieci$o tak"e dla 
grzeszników i!biedaków, ani deszczowi, by nawadnia$ ziarna 
i!drzewa. Jest dobry tak"e dla z$ych. *mia$o mogliby#my si% 
do Boga upodobni& i!szuka& doskona$o#ci… 

No to jak b%dzie ze mn'? Da si%? Tym, którzy dzi-
siaj mimo wszystko podejm' trud budowania rela-
cji "yczliwo#ci i! wyrozumia$o#ci, nie szukaj'c uspra-
wiedliwie+ i! zb%dnych s$ów, mówi%: Powodzenia!  
I: Szcz%#& Bo"e!

Ogromnie trudno  
wznie"' si$ na wy!yny  

i uwierzy',  
!e dobroci( mo!na  
cz%owieka zmieni'.  
A Jezus wskazuje  

na dobrego Boga, kt#ry 
nie zabrania s%o&cu,  
by "wieci%o tak!e dla 

grzesznik#w i biedak#w, 
ani deszczowi,  

by nawadnia% ziarna  
i drzewa.
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