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Przyznać się do Jezusa
Agnieszka Rusin
Panie, do kogóż pój- Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Moim Ojcem,
dziemy? Ty masz sło- który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed Moim Ojwa życia wiecznego. cem, który jest w niebie. Mt (10, 32-33)
Takie zadanie otrzymaliśmy od Jezusa i musimy je wypełnić. Ale jak w dzisiejszych czasach i w

J 6, 69 naszej polskiej rzeczywistości mamy wywiązać się z tego zadania? Mamy wolność religijną, łatwy
dostęp do Kościoła, wiara wśród Polaków jest powszechna, większe uroczystości kościelne odbywają się także w miejscach publicznych – na ulicach i placach miast. Można by pomyśleć, że ta
zachęta, aby przyznawać się do Chrystusa dzisiaj nas nie dotyczy. Owszem, kraje muzułmańskie
gdzie za wiarę chrześcijanie są prześladowani, upokarzani, wykluczani z życia społecznego (nie
mogą dostać pracy, są szykanowani, dzieci chrześcijańskie są piętnowane w szkołach). Ale przykład Indii, Sudanu, Chin, Iranu czy Pakistanu pokazuje jeszcze większy dramat. Tam przyznając się
do Chrystusa ryzykuje się życiem. Młode dziewczęta chrześcijańskie są porywane i gwałcone,
często są zmuszane do poślubienia muzułmanina. Jakiś czas temu radio watykańskie podawało,
że na świecie co 15 minut ginie chrześcijanin. Ta informacja jest już jednak nie aktualna. Dziś co 3
minuty, a może nawet częściej ginie chrześcijanin. 20 mln chrześcijan jest brutalnie prześladowanych. w ponad 70 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej. Znana jest sprawa chrześcijanki Asi Abibi matki 6 dzieci, która została aresztowana i skazana na śmierć w Pakistanie za to,
że publicznie przyznała się do wiary w Chrystusa. W wielu krajach muzułmańskich grozi śmierć za
przejście na chrześcijaństwo. Jak mocną wiarę muszą mieć tam ludzie, żyjąc z tą straszną świadomością, że w każdej chwili mogą im zabić najbliższych lub sami mogą stracić życie.
„Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20) Można powiedzieć żę ci prześladowani i zabijani dziś chrześcijanie mają najlepszą okazję by wypełnić słowa Jezusa „Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed Moim Ojcem, który jest
w niebie.” Oni są dziś w sytuacji pierwszych wyznawców Chrystusa z przed 2000 lat, którzy także
masowo oddawali życie za swoją wiarę. I tak jak wtedy krew męczenników dała mocny fundament pod kościół święty tak wierzę, że dzisiejsi męczennicy nie przelewają swojej krwi na darmo.
Pan Bóg z każdego zła może wyprowadzić dobro, jeśli mieści się to w Jego planach. Gdyby nie
heroiczne życie i męczeństwo za wiarę wielu ludzi w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat, nie mielibyśmy dziś tak szerokiego katalogu świętych. Oni teraz wstawiają się za nami do Boga, orędują za
nami, pomagają nam w naszych codziennych zmaganiach, umacniają nas z nieba w naszej wierze.
Ich świadectwo życia i męczeńskiej śmierci zaowocowało większą chwałą Boga ubogaciło Kościół
Pielgrzymujący, chociaż z ludzkiego punktu widzenia ponieśli sromotną klęskę. Pozwolili się zabić.
Bóg odwrócił szalę zwycięstwa, chociaż zwycięstwo duchowe jest niewidzialne dla ludzkiego oka
ale mocno odczuwane przez wierzącą duszę.
Wiele krajów Europy ma dziś ogromny problem z jednolitością kulturową, narodową i religijną.
Jest to spowodowane nadmierną tolerancją i otwartością na inne nacje i wyznawców innych religii. W Polsce na szczęście mamy względną jednolitość narodową i religijną. Nikogo nie dziwi, gdy
w Boże Ciało tłumy wierzących wychodzą na ulice wszystkich miast i wsi gdzie manifestują swoją
wiarę w Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Dziękujmy Bogu, że możemy dziś bez przeszkód dawać dowód swojej wiary i przywiązania do
kościoła katolickiego. Dziękujmy, że możemy bez przeszkód budować kościoły, uczestniczyć w
nabożeństwach, codziennie korzystać z posługi kapłana, że mamy tylu kapłanów! Dziękujmy Bogu, że tak wielu polskich księży i tak wiele sióstr zakonnych służy Kościołowi w świecie jako misjo-
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narze i misjonarki. Oni dają wielkie świadectwo wiary w Chrystusa, nie tylko osobistej, lecz także
wiary narodu z którego pochodzą. Jest także spora grupa osób świeckich, które wyjeżdżają na
misje by głosić Chrystusa. Ci wszyscy misjonarze mogą mieć pewność, że kiedy staną przed Bogiem to sam Jezus przedstawi ich swojemu Ojcu jako przyjaciół i współpracowników, że przyzna
się do nich przed Bożym Majestatem.
Pan Bóg od nas dziś nie wymaga krwi, ale myślenia i aktywności w najbliższym otoczeniu. Nie
każdy jednak ma możliwość i charyzmat bycia misjonarzem w świecie. Jak więc my w naszej rzeczywistość możemy świadczyć o swojej wierze w Chrystusa? Skoro cieszymy się wolnością religijną i nie musimy ryzykować karierą zawodową, wykluczeniem społecznym, czy utratą życia.
Każdy z nas ma swój krąg znajomych i rodzinę, z którymi się spotykamy. Bardzo często toczą się
tam rozmowy, podejmujące krytykę Kościoła, księży, zasad moralnych. I tu mamy okazję dać
świadectwo swojego przywiązania do Kościoła i jego tradycji, obrony wartości chrześcijańskich.
Często stanięcia w obronie kapłana, którego innym tak łatwo przychodzi oczerniać. W codziennym życiu każdy z nas ma mnóstwo okazji, aby dać świadectwo swojej wiary. Wymaga to jednak
odwagi i przeciwstawienia się szeroko lansowanym bezbożnym trendom.

Słowo Boże do medytacji








śr – Mk 16, 15-20 Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu
cz – J 6, 44-51 Chleb żywy, który zstąpił z nieba
pt – J 6, 52-59 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem
so – J 6, 55. 60-69 Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego
n – J 10, 11-18 Ja jestem dobrym pasterzem
pn – J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec
wt – J 10, 1-10 Moje owce słuchają mojego głosu

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne
potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O rozbudzenie daru proroctwa i utworzenie diakonii prorockiej.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara i inne.).
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. Następne spotkanie Wspólnoty odbędzie się we wtorek, 1 maja. O 18.30 – Msza
święta w Bazylice w intencji Wspólnoty. Po niej – spotkanie w auli bł. Jana Pawła
II.
2. Kolejna katecheza audiowizualna odbędzie się 15 maja. Swoje świadectwo wygłosi Mirek „Kola” Kolczyk. Tytuł spotkania: „Z ciemności do Światła”. Mirek obecnie
zajmuje się ewangelizacją młodzieży przez muzykę rap, a także programami prewencyjnymi.
3. Jeśli taka będzie wola liderów i animatorów wyrażona na dzisiejszym spotkaniu
Wspólnoty, to 19 maja będziemy organizatorami sympozjum „Magia – cała prawda”. Prosimy o modlitwę w tej intencji.
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