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Drodzy Bracia i Siostry!

Nie tak dawno temu zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia. Środą popielcową
rozpoczynamy nowy okres liturgiczny w roku kościelnym.
W czasie Bożego Narodzenia Bóg pokazuje nam, jak bardzo pragnie zamieszkać wśród nas.
Poprzez narodzenie Chrystusa jesteśmy w nowy sposób złączeni z Bogiem dzięki naszemu
człowieczeństwu - Boże człowieczeństwo uczy nas, co to znaczy być prawdziwym
człowiekiem. Oznacza to, że sam czas Wielkiego Postu może nas zbliżyć do Niego, który
objawia swoje oblicze w Jezusie Chrystusie. Ciało nie jest zatem bez znaczenia w naszej
relacji z Bogiem, i z Ewangelii wiemy, że Chrystus sam pościł. Ale jak sam Wielki Post może
zbliżyć nas do Boga?
Tęsknota za Bogiem jest czymś naturalnym w sercu każdego człowieka, ponieważ zostaliśmy
stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego św. Augustyn zwraca się do Boga w taki
sposób: «Stworzyłeś nas Boże bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce
nasze dopóki w Tobie nie spocznie». Nasze naturalne pragnienie Boga objawia się w ten
sposób, że my jako ludzie nigdy nie znajdziemy spokoju w tym, co posiadamy - tęsknimy za
czymś lepszym, większym, szybszym: nowszy komputer, szybszy samochód, większy dom.
Pościg ten może zagłuszyć w nas naturalną tęsknotę za Bogiem, jednak krótkotrwałe
szczęście i satysfakcja nie da nam nigdy prawdziwego szczęścia, którego poszukujemy.
Odkryjemy je dopiero wtedy, gdy nasze serce znajdzie wytchnienie w Bogu.
Przesłanie Wielkiego Postu przypomina nam w bardzo konkretny sposób o naszym
człowieczeństwie i zależności od Bożych darów. Poszcząc zapraszamy Boga do naszego
życia. Robiąc Mu miejsce otwieramy jeszcze bardziej nasze serca także na innych ludzi: tam
gdzie jest Bóg, tam jest prawdziwa ludzka miłość - miłość, która skierowana jest ku drugiemu
człowiekowi. Jest to ta sama miłość, którą objawił Jezus na krzyżu, kiedy oddał za nas swoje
życie.
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Forma postu, którą obierzemy dla siebie, może być różna. Zachęcam was wszystkich do
wybrania jakiejś konkretnej i możliwej do wykonania formy postnego umartwienia. Gdy
usłyszysz burczenie w brzuchu, niech to przypomni Tobie o modlitwie i jałmużnie dla tych,
którzy od dłuższego czasu głodują. W ten sposób Wielki Post otworzy szerzej twoje
serce. Jeśli masz jakieś kosztowne przyzwyczajenie lub nawyk, możesz poświęcić mu mniej
zainteresowania, albo odłożyć je zupełnie na czas Wielkiego Postu. W ten sposób inni będą
mogli skorzystać z twojego majątku. Jak zawsze szczególnie polecam wielkopostną akcję
prowadzoną każdego roku przez Caritas.
Jednak człowiek, który daje jedynie pieniądze, czyni za mało. Dawać oznacza więcej niż
tylko dzielenie się pieniędzmi - nikt nie jest na tyle biedny, aby nie móc dać czegoś. Możesz
dzielić więcej swojego czasu z innymi. Większość z nas ma "złodzieja czasu" w codziennym
życiu, może to być nadmierne oglądanie telewizji, korzystanie z internetu, czy spędzanie zbyt
wiele czasu na treningu. Co byś powiedział na wyłączenie telewizora i zatelefonowanie bądź
odwiedzenie tej osoby, o której wiesz, że jest w tej chwili samotna? A co z pozostawieniem
komputera i internetu na rzecz swoich najbliższych, rodziny? Lub odłożenie telefonu czy
iPada i zmówienie w tym czasie krótkiej modlitwy zanim rano wyjdziesz w pośpiechu z domu?
Ścigając "złodzieja czasu" tworzymy sobie czas i miejsce na szukanie Boga.
Zgiełk świata może być przeszkodą i stać na drodze do zdrowej, ludzkiej refleksji. Diabeł
«Krętacz» w dziele klasyki literatury europejskiej pt. «Listy starego diabła do młodego»
autorstwa C. S. Lewisa, wspominał o hałasie, który dla diabła jest «jedyną ochroną przed
głupimi wyrzutami sumienia, rozpaczliwymi skrupułami i nieziszczalnymi pragnieniami».
Nie każdy jest w stanie znaleźć ciche i spokojne miejsce, ale chciałbym doradzić tym, którzy
mają możliwość, aby próbowali.
Niech ten Wielki Post ćwiczy nas w byciu obecnymi. Wszyscy możemy stać sie lepszymi w
prawdziwej obecności - dla Boga, dla innych i dla naszego własnego życia.
Życzę wam wszystkim błogosławionego czasu Wielkiego Postu!

