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26 czerwca, Niedziela:  
On żyje i chce, abyś żył!

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze... Być może 
spośród wszystkich trzydziestu trzech wezwań litanii do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa to właśnie najbardziej potrzebujemy usłyszeć i odkryć jako 
aktualne. Aktualne dzisiaj. Aktualnej tutaj. W tym konkretnym – być może 
do bólu – miejscu i momencie naszego życia. Bo to na ten moment, na tę 
chwilę i sytuację potrzebujemy wiary, czyli światła, które pozwoli nam widzieć 
prawdziwy sens wydarzeń i spraw, oraz rozumieć ludzi (w tym nas samych) 
i rzeczy w ich istocie. Tylko wówczas potrafimy rzeczywiście żyć, a nie tylko 
wegetować, skupiając się na „przetrwaniu”, czy też zatracać w namiastkach 
życia, które nieodmiennie sprowadzają się do „użycia”. 

W swojej pierwszej encyklice papież Franciszek pisał: „Pilne staje się 
odzyskanie światła, które jest właściwą cechą wiary, bo kiedy gaśnie jej płomień, 
wszystkie inne światła tracą w końcu swój blask. Światło wiary ma bowiem 
szczególny charakter, ponieważ jest zdolne oświetlić całe życie człowieka. 
Żeby zaś światło było tak potężne, nie może pochodzić od nas samych, musi 
pochodzić z bardziej pierwotnego źródła, musi ostatecznie pochodzić od Boga. 
Wiara rodzi się w spotkaniu z Bogiem żywym, który nas wzywa i ukazuje 
nam swoją miłość, miłość nas uprzedzającą, na której możemy się oprzeć, by 
trwać niezłomnie i budować życie. Przemienieni przez tę miłość, otrzymujemy 
nowe oczy, doświadczamy, że jest w niej zawarta wielka obietnica pełni 
i kierujemy spojrzenie w przyszłość. Wiara, którą przyjmujemy od Boga jako 
dar nadprzyrodzony, jawi się jako światło na drodze, wskazujące kierunek 
naszej wędrówki w czasie. Z jednej strony pochodzi ona z przeszłości, jest 
światłem pamięci o Założycielu, o życiu Jezusa, gdzie objawiła się Jego w pełni 
wiarygodna miłość, zdolna zwyciężyć śmierć. Lecz jednocześnie, ze względu 
na to, że Chrystus zmartwychwstał i przeprowadza nas poza próg śmierci, 
wiara jest światłem bijącym z przyszłości, które otwiera przed nami wielkie 
horyzonty i kieruje nas poza nasze odosobnione «ja» ku szerokiej komunii” 
(encyklika „Lumen fidei”, 4). à
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W adhortacji „Christus vivit” (czyli: Chrystus żyje), adresowanej szczególnie 
do ludzi młodych, papież ujął to jeszcze krócej i dosadniej: „Chrystus żyje. On jest 
naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, 
staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które 
pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył! 
On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo 
byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś 
zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości 
lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję” (adhortacja 
apostolska „Christus vivit”, 1-2).

Aż nazbyt często doświadczamy różnych rodzajów śmierci. Lęk przed traceniem, 
przemijaniem, umieraniem potrafi zamienić życie w udrękę i odebrać nam wszelkie 
siły. Dlatego najważniejszą dobrą wiadomością w historii kosmosu jest nowina o tym, 
że „JEDEN z nas wielu przeszedł w poprzek wszystkich nurtów mijania i zmienił 
kierunek pola, w którym przemija każdy (...) To Przejście nazywa się PASCHA” (K. 
Wojtyła, „Misterium Paschalne”). Jezus z Nazaretu „wrócił zza grobu”, ale nie jako 
chwilowo przywrócony do życia, lecz jako Ten, który pokonawszy śmierć w sobie, żyje 
odtąd życiem zupełnie nowej jakości. Wrócił do nas i po nas. Chce i może to nowe 
życie przekazywać innym. Wystarczy tylko wyciągnąć do Niego ręce, zawołać, dotknąć 
Go, przyjąć. Tylko tyle, by wydarzyło się aż tyle. A wtedy pośród naszego zwykłego, 
codziennego życia – tak często obezwładnionego strachem przed mniej lub bardziej 
dosłownym umieraniem – zaczynamy żyć tym życiem, które nie ma kresu, bo toczy się 
w Świetle nieznającym zmierzchu. Jego znakiem rozpoznawczym jest miłość. To co 
kochane, jest nieśmiertelne. Dlatego, że On zmartwychwstał, żyje, jest tuż obok i daje 
się tobie. Dzisiaj, tutaj, teraz.


