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TAJEMNICE RADOSNE 

 

 

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, 

a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 
Łk 10, 21 

Radość doskonała 

Pewnego dnia u Świętej Maryi Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: 

„Bracie Leonie, pisz”. Ten odpowiedział: „Jestem gotów”. „Pisz – rzecze – czym jest 

prawdziwa radość: 

Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do Zakonu; 

napisz: to nie jest prawdziwa radość, gdyby tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej 

strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii; napisz: to także nie 

jest prawdziwa radość. Tak samo, gdyby moi bracia poszli do niewiernych 

i wszystkich nawrócili; gdybym miał od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiałbym 

chorych i czyniłbym wiele cudów; mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się 

prawdziwa radość. 

Lecz co to jest prawdziwa radość? Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu, 

jest zima i słota, i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż 

nogi, i krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę 

do bramy; i gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta: «Kto jest?». 

Odpowiadam: «Brat Franciszek». A ten mówi: «Wynoś się; to nie jest pora stosowna 

do chodzenia; nie wejdziesz». A gdy ja znowu nalegam, odpowiada: «Wynoś się, ty 

jesteś człowiekiem prostym i niewykształconym. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest 

nas tylu i lepszych od ciebie, że ty nie jesteś już nam potrzebny».  



A ja znowu staję przy bramie i mówię: «Na miłość Bożą przyjmijcie mnie na tę 

noc». A on odpowiada: «Nic z tego. Idź do przytułku dla trędowatych i tam proś». 

Powiadam ci: jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, to znajdę w tym 

prawdziwą radość, prawdziwą cnotę i zbawienie duszy”. 

św. Franciszek z Asyżu 

Zwiastowanie 

 

 

 

Czasami umieszczam na Facebooku to i owo. Potem czekam na polubienia. 

Potrzebuję ich dużo. Ile? Więcej od innych. Znajomych też chcę mieć więcej od moich 

znajomych. Po co? To proste. Żeby bez końca udowadniać sobie, że jestem 

wartościowym człowiekiem. Kimś wyjątkowym. Kimś, kto nie ma nic wspólnego 

z przeciętnością. Mniej boję się śmierci od przeciętnego życia. Lękam się, że umrę 

jako zwyczajny obywatel. Pan Nikt.  

Boję się, że nie zrobię kariery. Nie odniosę sukcesu. Bez sławy życie wydaje się 

przegrane. Programy telewizyjne nakazują karierę. Nawet wówczas, gdy talentu brak. 

Zwyczajne życie staje się nie do zniesienia. Nie do przeżycia.  

Jednocześnie myślę o Nazarecie, czyli o szarej codzienności. Gdy dzień do dnia 

podobny. Zwyczajność jest taka niemodna. Nudna. Praca – dom, praca – dom. 

A jednak czuję, że wypływa z niej smak życia. Sama jego treść.  

Kusi mnie sztuczny świat, w którym za błyszczące nic płaci się najwyższą cenę. 

W szarości dnia szukam ukrytych barw. Ale bez komórki i przeglądarki już nie 

potrafię myśleć.  

By naprawdę zobaczyć, zamykam oczy. Pod powiekami uwierają okruchy wiary. 

Pod spodem bólu dostrzegam sens. Jest jak światło w ciemności. Rozjaśnia pochmurne 

i zwykłe dni. Odsłania ukryte skarby serdecznej obecności. Przyjaźni. Miłości. Wobec 

faktu, że jestem kochany i kocham, blednie i szarzeje sztuczny świat. Błyszczące „nic” 

to naprawdę „nic”.  



Nawiedzenie 

 

 

Czasami wydaje mi się, że utknąłem. Nierzadko sprawiam wrażenie małego, 

rozpieszczonego chłopca. Nie podoba mi się to i tamto. Mam humory. Obrażam się. 

Robię focha. Potem jadę do galerii handlowej. Włóczę się bez sensu. Oglądam lawiny 

produktów. Uciekam od własnego życia. Podziwiam najnowsze wynalazki techniki. 

Znieczulacze codzienności. Na większość z nich mnie nie stać. Może to i lepiej? 

Towar na półkach krzyczy do mnie: „Nie przechodź obojętnie! Kup mnie! Zjedz mnie! 

Baw się mną!”. 

Potem ogłuszam się jedzeniem. Najlepiej jakimś nowym smakiem. Wydaje się, że 

nowy znaczy lepszy. Przejedzony spaceruję długą spożywczą aleją. W gąszczu uliczek 

odnajduję pasaż z herbatami świata. Po obu jego stronach widzę niekończące się 

rodzaje herbat. Co z tego, skoro nie ma tej, którą lubię. Przerażam się samym sobą. 

Ilością i jakością obudzonych w sobie potrzeb. Kiedy byłem mały, były dwa rodzaje 

herbaty: granulowana i liściasta. Przygniata mnie ogrom towarów.  

Mam wrażenie, że zgubiłem się wśród przedmiotów. W tym materialnym świecie 

mam tylko ciało. W ściśle ustawionych towarach nie ma miejsca dla duszy. Dobrobyt 

nie jest przyjacielem wiary. Zasypuje mi drogę. Zasłania horyzont. Skupia na 

zaspakajaniu i mnożeniu potrzeb.  

Gdy stałem w kolejce do kasy, usłyszałem, jak ojciec mówił do syna: „Wybacz, że 

nie mogę z tobą być. Wiesz, że muszę ciężko pracować, byśmy mogli być razem.               

Ale nie smuć się, tata kupi ci to, co chcesz”.  

 



Narodzenie 

 

 

Nie lubię świąt. Gorączka zakupów. Sprzątanie. Nerwowa atmosfera. Wieszanie 

firanek. Pranie dywanów. Potem trzy dni objadania się i gapienia w telewizor lub 

w dzisiejszy wynalazek – smartfon. To wszystko. Całe święta. Nuda i bezsens.                        

Bez dostępu do internetu święta są nie do przejścia. Mieszkamy w jednym domu, pod 

jednym dachem, ale każdy w swoim osobistym getcie. Ja. Mój komputer. Mój pokój. 

Moje życie. Ty – jest potem. Później. Kiedy indziej. Czasami wcale. Przed byciem 

blisko powstrzymuję się tak jak przed płaczem. Dlaczego? Bo od miłości droższa jest 

mi niezależność. Ona jest moim bogiem. Więzi wiążą. Jesteśmy odpowiedzialni za to, 

co oswoiliśmy.  

Wigilia, to lęk przed bliskością. To goście i życzenia. I ten biały opłatek, za którym 

nie można się schować. Potem wspólna modlitwa. Nie umiem modlić się razem. 

W ogóle nie potrafię się modlić. Nie wiadomo, gdzie oczy schować. Potem całowanie 

wymalowanych ciotek i spoconych stryjów. Może natura mężczyzny nie jest 

stworzona do świętowania? Może święta są dla kobiet? Chyba nie dam rady.   

Wymyślę coś. Powiem, że szef wzywa. Nagła sprawa. Muszę jechać. Jak wrócę, 

będzie po wszystkim.  

Z udawanym pośpiechem składam żonie życzenia. „Życzę ci dużo szczęścia, 

zdrowia, pomyślności...”. Przecież nie tego jej życzę. Kłócę się ze sobą w myślach. 

Jeszcze raz: „Życzę Ci, żebyś wytrzymała ze mną, a ja z tobą. Żeby dzieci nam nie 

chorowały”. No już, starczy. Muszę lecieć.  

Gdy wychodzę, ogarnia mnie smutek i wstyd. Bez sensu błąkam się po ulicach. 

Zaglądam ludziom w okna. Podpatruję normalność. Tęsknię za własnym domem, 

z którego w tę świętą noc przepędził mnie lęk przed byciem blisko. Gdy wracam, jest 

cicho. W oczach najbliższych widzę bolesne zrozumienie. Przed północą idziemy na 

Pasterkę. Śnieg skrzypi pod stopami. Rozglądam się po rozgwieżdżonym niebie. 

Wypatruję swojej gwiazdy. Para bucha mi z ust.  

Ta noc. Co jest? Jakbym miał za małe serce, żeby ogarnąć tę chwilę. W kościele 

śpiewają, że Bóg się rodzi. Boję się, że moja wiara to tylko uczucia. Jutro będzie 

zwyczajnie. Co to znaczy dla mnie, że Bóg się rodzi?  



Klękam przed stajenką betlejemską. Patrzę jak gospodarz. Bieda z nędzą. Kopnąć, 

a wszystko się rozleci. Tu rodzi się Bóg? Rzucam z ironią. Nie było nic lepszego? 

Wygląda rzewnie, ale tak się nie da żyć. 

Jednak mimo tej biedy i kruchości jest tu coś trwałego. Coś, co wiąże tych ludzi i to 

miejsce. Coś, co rozlewa się na cały świat i zmienia go. Co to jest? Przecież na 

zewnątrz noc. Okupacja rzymska. Wojna. A oni spokojni. Uśmiechnięci. Żona i dzieci 

klęczą przytuleni do mnie. Patrzymy na bezbronność miłości.  

Jak być oparciem? Poczuciem bezpieczeństwa? Siłą? Jak nie dać się ucieczkom 

z własnego domu? Jak odważnie stać na straży? Jak z godnością ewakuować się do 

Egiptu? Jak radzić sobie z codziennością Nazaretu? Jak pokonywać lęk w drodze do 

Jerozolimy?  

 
 

 

Dziwię się, skąd we mnie tyle pytań. Jest coraz zimniej. Rodzina jeszcze mocniej 

wtula się we mnie. Uśmiechamy się do siebie.  

„Chodźmy już do domu” – prosi szeptem żona.  

Noc jest mroźna. Dzieci biegają wokół nas, obrzucając się śniegiem. Nie mogę się 

nadziwić, że szczęście rodzi się tu i teraz i jest tak blisko.  

 

 

 

 



Ofiarowanie 

 

 

Powtórka odmiany zaimka „ja” przez przypadki: ja, mnie, mi, mną, o ja!                   

Potem doklejam do siebie to, co jeszcze ma odwagę istnieć i mówię: o mnie, ze mną, 

przeze mnie, we mnie, dla mnie... I tak bez końca.  

Z premedytacją, do granic wytrzymałości nadmuchuję balon własnego „ja”. Rosnę. 

Robię się tak duży, że w moim wyimaginowanym świecie nie ma już miejsca dla 

nikogo. Zresztą po co miałby istnieć ktoś jeszcze? Czemu miałoby to służyć? Chyba 

tylko temu, aby powiększać moje ego.  

W pewnym momencie Bóg lituje się nad resztą świata, który dusi się, przytłoczony 

moją wielkością. Cierniem z korony przebija nadmuchany balon i uwalnia świat ode 

mnie.  

Po huku zapada cisza. Ludzie, których przygniotłem, chwytają oddech wolności.              

Ja leżę pusty i w strzępach. Pochyla się nade mną poturbowany przeze mnie Bóg. 

Z szacunkiem zbiera to, co ze mnie zostało. Skleja. Gdy znów jestem cały, daje mi 

kolejną szansę. Powierza mi raz jeszcze mnie samego. To dobry moment na moje 

ofiarowanie. Nareszcie mogę Bogu coś dać. Coś naprawdę własnego.  

Ofiaruję Mu moją pychę. 

 



Odnalezienie 

 

 

Przez lata szukałem czegoś... Szukałem rękawów od kamizelki. Przemierzałem 

drogi. Trudziłem się i zmagałem. Błądziłem w ciemnościach. Napotkanym ludziom 

zaglądałem w oczy jak w studnię bez dna. Czego tam szukałem? Własnej wartości.              

Za wszelką cenę pragnąłem ją odnaleźć.  

Jednak szukałem jej tam, gdzie jej nie zgubiłem. W ogóle jej nie zgubiłem. 

Odebrano mi tylko jej poczucie. Dlatego widziałem tylko to, co chciałem zobaczyć. 

Zrozumiałem, że wartość jest siostrą szczęścia. Czasami wydawało mi się, że 

znalazłem, że mam, że jestem. Poczucie wartości oparłem na człowieku.                      

Dlatego krzywdziłem. Zawłaszczałem. Zazdrościłem. Cierpiałem. Dziwię się, że piszę 

o tym w czasie przeszłym.  

Choć przeszedłem już ponad połowę drogi, zdarza mi się, że szukanie siebie 

nazywam Miłością. Mówię „kocham”, ale tym „kochaniem” próbuję zaspokoić swoje 

potrzeby. Obdarzam uczuciem. Oswajam. Zbliżam się i przywieram. Karmię się 

człowiekiem. Pożeram jego czas. Wypijam cudzą treść życia. Niestety nie nasycam 

się. Potem odchodzę szukać nowego żywiciela.  

Zgubiłem to, co najcenniejsze. Co to takiego? Miłość. Kiedy zgubi się Miłość, czy 

można zgubić coś więcej? Kim jest człowiek bez Miłości? Pogubiłem ludzi. 

Wrażliwość. Wartości. Siebie.  

A byłem pewien, że się poświęcam. Dziwiło mnie to, że świat tak skąpo mi 

dziękuje. Po latach zrozumiałem, że to, co nazywałem miłością i poświęceniem, było 

szczytem egoizmu. Szukaniem siebie. Ubieraniem w błyszczącą tandetę swoich 

egoistycznych potrzeb. Przez te wszystkie lata kochałem tylko siebie.                         

Wszyscy i wszystko miało wartość o tyle, o ile służyło mnie. Przed samym sobą 

odgrywałem teatrzyk egoisty. Jedno, co było prawdziwe, to ten nieustanny niepokój. 

Ciche skomlenie sumienia. Uwierało mnie. Burzyło mój idealny świat. Sumienie 

podgryzało korzenie. Dzięki Bogu runął domek z kart.  

Na gruzowisku odwiedzała mnie tylko Samotność. Odnalazła mnie bez trudu 

i podała pomocną dłoń.  

 


