LIST PASTERSKI NA WIELKI POST 2020 ROKU
Drodzy przyjaciele, święci i umiłowani w Panu w katolickiej Diecezji
sztokholmskiej!
Niemało wymaga od nas Jezus: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Już Mojżesz usłyszał to samo: „Bądźcie
świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19, 2). Główne przykazanie,
zarówno Nowego jak i Starego Testamentu, mówi byśmy byli święci i doskonali.
Może nam się z początku wydawać, że to zbyt wiele, że to zbyt wymagające, a
nawet niewykonalne. Uświadomienie sobie, że wymaganie to jest jak najbardziej
poważne, że owo powołanie do świętości jest największym darem jaki możemy
sobie wyobrazić może nam zająć trochę czasu. „Czyż nie wiecie, żeście świątynią
Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3, 16). Zrozumienie własnej
wartości i powołania, graniczącego z nieskończonością może trochę potrwać. Tak
naprawdę, potrzeba całego życia, by przyjąć i zrozumieć wielki charyzmat,
którym Bóg nas obdarza, charyzmat, który równocześnie jest życiowym zadaniem
mającym nas coraz bardziej pochłaniać. Poprzez Swoją łaskę, Bóg pragnie
przemieniać nas na coraz większe podobieństwo do Chrystusa i ofiarować nam
współudział w Swojej świętości. „ wy zaś (jesteście) Chrystusa, a Chrystus Boga” (1 Kor 3, 23). Jesteśmy powołani do odzwierciedlania Jezusa we
wszystkim co czynimy i wszystkim co mówimy. Otaczający nas ludzie mają
prawo oczekiwać od nas chrześcijan ukazania im rąbka Jego osoby poprzez to
kim jesteśmy i co robimy. Szczególnie w świeckim środowisku nasze osobiste
chrześcijańskie świadectwo jest decydujące w pomaganiu ludziom spotkać Jezusa
i przyjąć Jego dobrą nowinę.
Większość krytyki skierowanej do nas chrześcijan i naszego Kościoła ma
swoje żródło w naszej nieumiejętności przekazywania choćby części świętości
wiary i doskonałej miłości, których dostąpiliśmy poprzez Jezusa. Czas Wielkiego
Postu to czas nawrócenia, mający pomóc nam zbliżyć się do Boga i bardziej
żarliwie naśladować Jego Syna. Dlatego ważne jest byśmy poświęcali więcej
czasu na modlitwę oraz lekturę Pisma Świętego, a także podchodzili do
sakramentu spowiedzi i Eucharystii z większą gorliwością i czcią. Wtedy też
będziemy bardziej zainspirowani do wykonywania uczynków miłosierdzia, które
będą uwidocznieniem powagi naszego nawrócenia.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam przykład co to oznacza: „Lecz jeśli cię
kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5. 39). Gdy ktoś nas
znieważa lub traktuje w zły sposób to jest to doskonała okazja do tego, by pokazać
co oznacza przynależność do ukrzyżowanego Pana. Dlatego też musimy być
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przygotowani na znoszenie obmowy i lekceważenia. Św Jan od Krzyża kieruje do
nas mocne słowa: musimy pragnąć pogardy. Jeżeli On, Pan wszechświata, który
dla nas stał się człowiekiem mógł ścierpieć pogardę, my bardziej możemy
upodobnić się do Niego mając możliwość doświadczenia tego samego.
Równocześnie powinniśmy podjąć decyzję, by nigdy nie odpłacać tą samą
monetą. W dzisiejszych czasach, w szczególności w mediach socjalnych,
obrzucamy się często pogardliwymi obelgami. Czasem, musimy znieść złe
traktowanie, lecz jako katolicy w Szwecji, nigdy nie powinniśmy zniżać się do
poziomu, gdzie sami takiego języka używamy. „Nie stawiajcie oporu złemu.” (Mt
5, 39), mówi Jezus.
To do czego my katolicy w Szwecji powinniśmy bardziej dążyć, to jest
okazywanie większej troski biednym i potrzebującym w naszym otoczeniu.
Jestem bardzo wdzięczny za każdą pomoc, którą dzięki wam wszystkim możemy
poprzez Caritas udzielać ofiarom wojen i katastrof w innych krajach. „Daj temu,
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.” (Mt 5, 42).
Uważamy, że to państwo i gmina mają pomagać tym, którzy potrzebują pomocy
tu w Szwecji, jednocześnie jednak widzimy, że tak wielu ludzi pozostaje bez
opieki, pozostaje pominiętych. Musimy się zastanowić, zarówno w parafiach jak
i indywidualnie, w jaki sposób możemy lepiej sprostać oczekiwaniom jakie Jezus
ma względem nas. Jeśli karmimy się Jego świętością i miłością, naturalnym staje
się myślenie o tych, którzy są potrzebujący, a nie o naszych własnych potrzebach.
Jeśli nie rozpoznaliśmy twarzy Chrystusa w Jego biednych i narażonych na
cierpienie członkach, tak i On nie rozpozna nas jako swoich uczniów.
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie;” (Mt 5, 4445). Najwyraźniejszym kryterium bycia uczniem Chrystusa jest miłość do
naszych wrogów i prześladowców oraz nasza za nich modlitwa. Wiemy, że
chrześcijanie są prześladowani w wielu krajach. Naszym obowiązkiem
chrześcijańskim jest modlić się za nich i im pomagać, bez żywienia nienawiści
dla ich prześladowców. Wykazujmy więc więcej zaangażowania dla chrześcijan
oraz wszystkich tych, którzy są prześladowani za wiarę, lecz strzeżmy się
usidlenia w atmosferę nienawiści. Dlatego też, dialog międzyreligijny staje się
coraz bardziej istotny dla naszych czasów. Papież Franciszek wciąż o tym nam
przypomina i zachęca do bardziej aktywnego tworzenia świata, gdzie wyznawcy
różnych religii wspólnie dążą do pokoju i pojednania, oraz do tego by dzieło
stworzenia nie było nadużywane i niszczone.
„Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.” (1 Kor 3, 17). Wciąż
musimy powracać do naszego powołania do świętości. Nie możemy dać się
usidlić w to, co papież nazywa „globalizacją obojętności”, bo jakże łatwo jest
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pogrążyć się w apatii i przeciętności. Niechaj więc wielkopostne wołanie o
nawrócenie rozbrzmiewa w nas echem i pobudza do szukania Królestwa Bożego,
miłowania Jego przykazań i do prób spełniania ich w naszym codziennym życiu.
Poprzez modlitwę utrzymujemy ciągły kontakt z żyjącym Panem i otrzymujemy
siłę do przekazywania Jego miłości w słowach i czynach. Prośmy Maryję o pomoc
i opiekę, byśmy wspólnie stali się bardziej wierni Jezusowi i Jego Kościołowi
oraz byśmy z coraz większym zapałem dawali o Nim świadectwo w naszym
szwedzkim społeczeństwie.
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