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Refleksje nad prawdą „Wierzę w ciała zmartwychwstanie”
o. Marian Kanior OSB
Codziennie, a przynajmniej w każdą niedzielę podczas mszy św. odmawiając „Wierzę
w Boga” wyznaję ustami prawdę w nasze zmartwychwstanie. Wypowiadam ustami, ale czy ja
naprawdę wierzę w zmartwychwstanie mojego ciała? Mimo, że ta prawda należy do podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej, jej przyjęcie napotykało na trudności już pośród pierwszych
chrześcijan „Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał to dlaczego twierdzą niektórzy
J 20,29 spośród was, że nie ma zmartwychwstania ? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie i próżna jest
także wasza wiara.” upominał św. Paweł Koryntian (I Kor.15,12-14).
Jakie mamy dowody na zmartwychwstanie Chrystusa ? Wprawdzie nikt nie był świadkiem
samego zmartwychwstania Pana Jezusa. Nawet straż, którą Żydzi postawili przy grobie, po
uprzednim zabezpieczeniu pieczęciami kamienia u wejścia do grobu, nie dostrzegła tego zjawiska.
Straż ta jednak była potrzebna, by dać urzędowe świadectwo o nadzwyczajnych wydarzeniach,
jakie nastąpiły po odwaleniu kamienia grobowego. Potwierdzeniem rzeczywistego zmartwychwstania Chrystusa Pana było świadectwo pustego grobu. Pusty grób zobaczyła pierwsza Maria
Magdalena, a z nią inne niewiasty, które przyszły namaścić ciało Chrystusa Pana. Po zawiadomieniu przez nią Apostołów o tym fakcie – co wzięli jako puste gadanie – przybyli do grobu ŚŚ Piotr
i Jan. Najpierw wszedł do groby Szymon Piotr „i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu” (J.28,6-7).
Naoczny świadek tego zdarzenia, św. Jan – po zobaczeniu pustego grobu „Ujrzał i uwierzył” jak
sam poda w swej Ewangelii (J.20,8). Zapewne na jego wiarę wpłynął zaobserwowany fakt,
że ciało Chrystusa Pana wyparowało z chust na kształt kokonu, bez zmiany ich kształtu. Nawet
chusta, w którą owinięto głowę zmarłego Chrystusa, miała kształt, jakby nadal okalała głowę.
Zapyta ktoś – a w jakim ciele ukazywał się Zmartwychwstały Chrystus swoim uczniom?
W ciele, w którym umarł na Krzyżu, noszącym wyraźne ślady przebytych mąk, ale już całkowicie
przemienionym przez zmartwychwstanie, dzięki czemu mógł przenikać mury zapieczętowanego
grobowca i inne ziemskie przeszkody. Ciało Zmartwychwstałego Pana Jezusa było zarazem ciałem z Krzyża – o czym świadczyły ślady gwoździ na rękach i nogach oraz rana po przebitym
boku – a zarazem innym ciałem przenikającym materię (mury, drzwi itd.). Św. Łukasz w swoim
opisie ukazania się Zmartwychwstałego Chrystusa Apostołom podaje, że zatrwożonym i wylękłym uczniom wydawało się, że widzą ducha. Wtedy Pan Jezus zwrócił się do nich „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce
i nogi: to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie,
że ja mam[...]. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i byli pełni zdumienia, rzekł do nich:
Macie to coś do jedzenia ? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby . Wziął i jadł wobec nich” ( Łk
24,37-43).
Spotkania Wspólnoty
Jeszcze bardziej obrazowo przedstawia kolejną epifanię św. Jan w swojej Ewangelii.
odbywają się we wtorki Św. Tomasz, nieobecny podczas pierwszego ukazania się Pana Jezusa, niedowierzał relacjonującym mu Apostołom o prawdziwości wydarzenia i oświadczył, że uwierzy dopiero po włożeniu
17.00 Adoracja
palca w miejsce gwoździ i ręki w zraniony bok przez włócznię. Pan Jezus nie obraził się wcale,
Najświętszego Sakratylko ponownie się zjawił, w czasie obecności Tomasza, do którego się zwrócił ze słowami „Podmentu
nieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.” Na wyznanie Tomasza „Pan mój i Bóg mój” Pan Jezus mu odpowie18.30 Msza Święta
dział „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie widziałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwie19.00 spotkanie modli- rzyli” (J.20,25-29). Tę przesadną ostrożność św. Tomasza Pan Jezus w swojej dobroci przemienił
w naukę i błogosławieństwo dla całego Kościoła oraz w obietnicę szczególnego błogosławieństwa
tewne w auli bł. Jana
dla tych, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli […].
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„Błogosławieni, którzy nie widzieli,
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Zmartwychwstanie Chrystusa budzi wiarę w powszechne zmartwychwstanie, jest podstawą
naszej nadziei na przyszłe życie w Chrystusie. Pismo Święte powtarza to wielokroć. „Jeśli bowiem
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadzi wraz z nim” (1 List do Tesaloniczan 4,14). „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy
spośród tych, co pomarli” (1 List do Koryntian 15,20). „Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez Człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni…” (1 Kor 15,21-22). A jaka jest nasza wiara
w zmartwychwstanie Pana Jezusa i zmartwychwstanie naszych ciał? Nie możemy przejść nad tym
zagadnieniem obojętnie.
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śr – J 3,16-21 Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony
cz – J 3,31-36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne
pt – J 6,1-15 Rozmnożenie chleba
so – J 6,16-21 Jezus chodzi po wodzie
n – J 21,1-19 Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego Apostołom
pn – J 6,22-29 Troszczenie się o pokarm, który trwa na wieki
wt – J 6,30-35 Jam jest chleb życia

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne
do prowadzenia Kościoła.
 O światło Ducha Świętego na czas wyboru nowego biskupa rzeszowskiego.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, o chęć służby i ochronę przed zniechęceniem.
 O umocnienie diakonii prorockiej, o rozbudzenie daru proroctw, tłumaczenia języków, rozeznawania proroctw.
 O umocnienie diakonii uwielbienia poprzez nowych członków grających na różnych instrumentach muzycznych.
 O umocnienie diakonii nauczania, o dar słowa i dar głoszenia Słowa Bożego z mocą.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara, Fundacja Charismata i inne).
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 W intencji Seminarium Odnowy Wiary i warsztatów ewangelizacyjnych.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
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1. Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwolnienia/uzdrowienia – 10 kwietnia,
godz. 19:15 – 22:00.
2. Msza Święta Wspólnotowa – 23 kwietnia; godz. 18:30 spotkanie organizacyjne,
godz. 19:15 Msza w Bazylice.
3. Katecheza audiowizualna "Dowody zmartwychwstania Jezusa" – Grzegorz Górny,
16 kwietnia, godz. 19:10, Bazylika OO. Bernardynów.
4. Warsztaty Ewangelizacyjne - każda sobota kwietnia (jedna do wyboru), godz. od 9 do 17,
miejsce: Dom Rekolekcyjny Tabor w Rzeszowie, ul. Połonińska 25, prowadzący: Mocni
w Duchu. Zapisy u Wiesi - animatorki diakonii organizacyjnej.
5. Zachęcamy do odnalezienia strony naszej Wspólnoty na facebooku. Zamieszczamy tam
wiele interesujących materiałów, Słowo Boże do rozważania na każdy dzień,
opowiadania, świadectwa, informacje ze świata, a także rozmawiamy ze sobą.
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