
 

1 
 

Rekolekcje Wielkopostne o Boż ym Miłosierdżiu 
Rybnik Zamysło w 

02-06 marca 2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

DZIEŃ I   

TŁO - CIEMNOŚĆ 

Nasze rekolekcje będą oparte o tematykę miłosierdzia Bożego i teologię 
obrazu „Jezu, ufam Tobie”. A to dlatego, że niczego tak człowiek nie potrzebuje w 
dzisiejszych czasach, jak Bożego przebaczenia, przytulenia, podniesienia na duchu, 
umocnienia itd. Nasze serca są obciążone różnymi ciężarami – przede wszystkim 
ciąży nam i rani nas grzech, na który się zgadzamy i czasem nie potrafimy bez niego 
żyć. Ale zmagamy się też z tym, co spotyka nas w życiu – sprawa z covidem, wojna 
na Ukrainie, problemy w naszych rodzinach, zgorszenia w Kościele, cierpienie, 
krzyże itd. I wierzę w to głęboko, że Bóg PRAGNIE nas po prostu pocieszyć i 
przytulić. Bardzo potrzebujemy tego Bożego przytulenia. Nie chce nas karać, 
wypominać nam naszą niewierność, ani dokładać nam cierpień. On zna nasze serca i 
chce nas po prostu pocieszyć i zapewnić o tym, że cały czas jest blisko nas. A 
czytamy o tym w Dzienniczku św. Faustyny: „Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale 
pragnę ją uleczyć, przytulając (….) do swego miłosiernego serca (Dz. 1588). Pan Jezus się 
ciągle przypomina: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 
Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). On nie mówi, by przyszli do Niego wszyscy, którym w 
życiu się udaje, ale ci, którym się w życiu nie udaje, którzy są obciążeni i złamani w 
sercu. Jeżeli jesteś kimś takim, to te rekolekcje są dla Ciebie, bo Jezus przychodzi do 
takich serc – serc złamanych. 
 

Obraz „Jezu, ufam Tobie” pod względem artystycznym nie jest wysokich 
lotów. Kto się zna na sztuce zapewne powie, że poziom kunsztu artystycznego jest 
na średnim lub niskim poziomie – to nie jest Leonardo Da Vinci, Picasso czy Vincent 
van Gogh. Ale jednak Pan Jezus nie zatrudnił nikogo z nich do namalowania tego 
najpiękniejszego obrazu, ale zwykłego malarza, którego do tamtej pory właściwie 
nikt nie znał, a był nim Eugeniusz Kazimirowski. Bóg kocha prostotę, pokorę i to, 
czym ten świat gardzi. Im bardziej się uniżymy, tym bardziej doświadczymy 
bliskości Boga. 

 
Wieczorem, 22 lutego 1931 roku, w klasztorze w Płocku, świętej Faustynie 

objawił się Pan Jezus. Było to wieczorem, kiedy Faustyna szykowała się do snu po 
dniu ciężkiej pracy, nagle w jej celi rozbłysło potężne światło i zobaczyła, jak z 
ciemności zbliża się w jej kierunku Jezus. Była przerażona i jednocześnie 
zafascynowana. Było to pierwsze objawienie związane z prośbą o namalowanie 
obrazu z podpisem „Jezu, ufam Tobie” i prośbą Jezusa, aby tłem obrazu była 
ciemność. Później Jezus wyjaśnił, że ta ciemność oznacza przede wszystkim to, co w 
nas jest grzechem i odejściem od Boga. Ale także to, o czym było mówione na 
początku – trudne życiowe wydarzenia, krzyże, cierpienia, wojny, zgorszenia itd. A 
więc to, co nas w życiu przygniata i zniechęca do ufności Bogu. Patrząc na ten obraz 
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Jezus chce nam przypominać, że On chce tam przyjść, w te trudne doświadczenia i 
nas pocieszyć, oczyścić i przytulić. On chce nas na nowo podnieść na duchu, byśmy 
się nigdy nie zniechęcali i mimo trudności podjęli trud podążania za Jezusem. Chce, 
byśmy byli szczęśliwi! A szczęście nie może być naszym bogiem, tylko Bóg naszym 
szczęściem. I jeszcze jedno – u proroka Izajasza czytamy słowa Boże skierowane dla 
nas: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak 
purpura, staną się jak wełna (Iz 1, 18), a do św. Faustyny mówił: „Niech się nie lęka 
zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat” (Dz. 699). Nam się 
wydaje, że za nasze grzechy Bóg nas potępi, a nasze cierpienia Go nie interesują. Ale 
jest inaczej – On chce nam przebaczyć, przytulić i pocieszyć, i umocnić. Bardzo tego 
potrzebujemy! 
 

I jeszcze coś ważnego, co rozwiniemy w kolejnych dniach. Jezus na tym 
obrazie ma przebite dłonie naszymi grzechami. Ale kiedy patrzymy na Jego dłonie i 
twarz to widzimy, że nam nie grozi odwetem za rany, ale ma dłonie gotowe do 
błogosławieństwa. To znaczy, że chce uczynić nasze życie szczęśliwym! Możemy 
myśleć, że za nasze zniewagi i odejścia od Niego On się odwrócił od nas i pytamy się 
jak to możliwe, że On – mimo tych ran – jest dla nas ciągle tak dobry. A On mówi z 
tego obrazu, że nie może inaczej, jak tylko litować się nad naszymi biedami, choć 
grzech jest dla niego zawsze czymś wstrętnym i brzydzi się grzechem. Ale nigdy nie 
brzydzi się człowiekiem! Bo kiedy Bóg na nas patrzy, to widzi nas poranionych 
przez grzech, i wtedy Jego Boskie Serce doznaje głębokiej litości. 

 
Jezus na tym obrazie nie jest w zbroi, nigdy taki nie był ani nie będzie. Jezus 

ma zawsze serce odsłonięte w geście dawania Siebie. Rycerz ubrany w zbroi jest 
niedostępny, broni się przed strzałami, ale nie Jezus. On jest otwarty i dostępny 
zawsze. Jego miłość jest tak potężna, że wystawia się na zranienia. Mówi do nas, że 
możemy Jego Serce ukochać, albo zranić. Wybór należy do nas. Miłość Boża jest 
„ranliwa” – to znaczy podatna na zranienia. Ale Bóg nie może inaczej, ryzykuje 
zranienia, ale to Go nie zniechęca bo wierzy, że Go ukochamy. To prawdziwa miłość! 
Jezus schodzi w najciemniejsze miejsca naszej duszy, gdzie panują ciemności i gdzie 
Go krzyżujemy i tam nam pokazuje, że przychodzi z przebaczeniem i 
błogosławieństwem. To nam często wytrąca młotek i gwoździe z naszych dłoni, bo 
Bóg „wojuje” z naszą złością miłością, i zwycięża, i zdobywa nas dla Siebie.  

 
POPIÓŁ - POKUTA 
 
Obrzęd posypania głowy popiołem ma nam na nowo uświadomić, że bardzo 

potrzebujemy pokuty. Pokuta, do jakiej zachęca nas Pan Jezus ma się rozpocząć w 
naszym sercu, bo ono jest świątynią Ducha Świętego! A jest to radykalna przemiana 
całego naszego życia, powrotem, nawrócenia się do Boga całym sercem, zerwaniem z 
grzechem, odwróceniem się od zła z odrazą do popełnionych przez nas złych czynów – tak 
uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1431. Mamy boleć nad naszymi 
grzechami i pragnąć poprawy, co jest możliwe dzięki łasce Bożej, dzięki Jego 
miłosierdziu. Bez Boga – jak mówi mądrość naszych przodków – ani do proga. 
Czytamy w księdze Lamentacji: „Nawróć nas, Panie, do siebie, a nawrócimy się” (5, 21). 
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Liturgia Środy Popielcowej przypomina nam, że bez tej wewnętrznej pokuty czyny 
pokutne – jak np. posypanie głowy popiołem – pozostają bezowocne i kłamliwe. 
Natomiast nawrócenie wewnętrzne, skrucha serca, skłania nas do wyrażenia tej postawy 
przez znaki widzialne, gesty i czyny pokutne (KKK 1430) jak np. obrzęd posypania głowy 
popiołem. 

 
I dziś jest ten dzień z obrzędem posypania głowy popiołem, co ma głęboki 

związek z ciemnym tłem na naszym obrazie. Ten obrzęd ma głębokie korzenie w 
biblijnym Izraelu. Czytamy o tym w dzisiejszym pierwszym czytaniu i w innych 
fragmentach biblijnych: 
 
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem (…). 
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! 
Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! 
On bowiem jest litościwy, miłosierny, 
nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, 
a lituje się nad niedolą (Jl 2, 12-13). 

 
 

 
I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu,  
ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego.  
Doszła ta sprawa do króla Niniwy.  
Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz,  
oblókł się w wór i siadł na popiele (Jon 3, 5-6). 
 
 
I wszyscy mężczyźni izraelscy, kobiety i dzieci, mieszkający w Jerozolimie,  
upadli na twarz przed świątynią, posypali głowy swoje popiołem  
i odziani w wory wyciągali ręce przed Panem.   
A Pan wysłuchał ich wołania i wejrzał na ich udrękę (Jdt 4, 11.13). 

 
Przez proroka Joela Bóg się przypomina i mówi dziś, abyśmy rozdzierali serca 

(wewnętrzna pokuta), a nie szaty (zewnętrzne gesty i znaki, np. bezowocne 
posypanie głowy popiołem). Mamy to zrobić, bo Bóg jest miłosierny, lituje się nad 
nami i chce nam przebaczyć, czyli to, co widać na naszym obrazie. Ale bez naszego 
zaufania i otwarcia się na Jego miłosierdzie, nic się nie zmieni w naszym życiu. 
Ewidentnie to widać, że Bóg nigdy nie zmienia zdania! Teksty proroka Joela zostały 
zapisane w V/VI w. przed Chr. A obraz został namalowany w 1934 roku. Minęło 
tyle wieków, a Bóg mówi ciągle to samo, że nie chce nas karać, ale chce nad nami się 
zmiłować i wlać w nas swoje życie, byśmy żyli i mieli w sobie radość, pokój i siłę, by 
wytrwać chwile prób i zwątpień, i nigdy nie stracić wiary w sens cierpienia. 

 
W historii biblijnego Izraela na znak żalu za grzechy ludzie znali zwyczaj 

rozdzierania szat i sypania głowy popiołem, o czym mówimy do tej pory. Jest wiele 
świadectw tego typu, chociażby w księdze Jonasza czy Judyty, co zostało 
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zacytowane powyżej. Widać, że najpierw ci wszyscy biblijni bohaterowie musieli 
zrozumieć, że ich serca stały się nieczułe i splamione grzechem poprzez niewierność 
Bożym przykazaniom. Kiedy to zrozumieli, to zaczęli odczuwać głęboki smutek i 
prosili Boga miłosierdzia, aby ten zmiłował się nad nimi. I wtedy, aby móc to 
wyrazić także na zewnątrz, czego człowiek bardzo potrzebuje, także my, wtedy 
najczęściej rozdzierali swoje szaty i sypali się popiołem. Kolejność, jaką widzimy, jest 
taka, jaka powinna być. Natomiast czasem bywało tak, że te zewnętrzne gesty 
pokuty nie wynikały ze złamanego serca pokutą wewnętrzną i doprowadziło to do 
jeszcze gorszego stanu tych ludzi, do hipokryzji i całkowitego odejścia od Boga. 
Widzimy to chociażby w scenie sądu Chrystusa wobec Sanhedrynu: „Wtedy 
najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: Zbluźnił” (Mt 26, 65). Nie posłuchał 
wcześniej słów Chrystusa, by mógł zobaczyć swoje kamienne serce, ale uniósł się 
pychą i gniewem, nie chciał pokutować i skazał Chrystusa, wcześniej czyniąc gest 
rozdarcia szat. Choć w tej scenie gest ten oznacza reakcję na bluźnierstwo, to warto 
go zobaczyć w świetle dzisiejszej nauki, bo był on pustym gestem zamknięcia się na 
Boże miłosierdzie. 

 
Dziś w kościołach nie rozrywamy szat, tego już nie ma. Ale mamy inny znak, 

posypanie głowy popiołem. Chciałbym teraz powiedzieć coś bardzo ważnego, a 
jednocześnie trudnego, a nawet dla niektórych kontrowersyjnego. Mam nadzieję, że 
nikt z was nie wyjdzie zaraz z kościoła trzaskając za sobą drzwiami. Wiem, że muszę 
to powiedzieć. Powiedzcie mi, ilu z Was, którzy teraz podejdziecie posypać sobie 
głowę popiołem, będzie zwykłymi hipokrytami i oszustami udającymi, że poprzez 
ten znak rozpoczyna okres Wielkiego Postu w pokucie i nawróceniu? Ilu z was 
będzie odgrywało nie swoją rolę? Bo hipokryta to jest ktoś, kto zakłada maskę – jak 
w greckich teatrach – i odgrywa nie swoją rolę? A może ktoś jest już tak w tym 
dobry, bo w każdą Środę Popielcową jest komikiem, że dziś otrzymałby rolę w 
superprodukcji Hollywood’u? Ilu z nas posypie sobie głowę popiołem, wyjdziemy z 
kościoła, wrócimy do swoich obowiązków i nic nie zmienimy, będziemy dalej 
kochali swoje grzechy, bo nie umiemy bez nich żyć… Może nikt z was nie jest 
hipokrytą i obrzęd posypania głowy popiołem jest rzeczywiście wynikiem 
wewnętrznej pokuty, ale ja jestem hipokrytą, czasem jeszcze tak, choć staram się 
powoli z tego leczyć. Boże miłosierdzie pokazuje mi to, że głęboko w sercu mam do 
tego skłonności, by udawać i pomijać to, co ważniejsze, czyli nawrócenie serca. A Ty? 
Jesteś prawdziwy czy udajesz? 

Co muszę zmienić? 
Jaka jest moja wewnętrzna ciemność? 
 
Mówiłem na początku, że będę mówił o tym, co sam przeżywam, że ja jestem 

czasem hipokrytą. Zakładam piękny habit, ornat, wychodzę na ambonę i głoszę 
kazania. A to nie jest trudne. Trudne jest natomiast zakończyć mszę świętą, wyjść z 
kościoła i jak mnie nikt nie widzi robić tak, jak mówiłem wcześniej na kazaniu, na 
którym ludzie czasem sobie myślą, że ten Izajasz to taki porządny zakonnik… A 
prawda bywa czasem inna… Ale chce się do tego przyznać i razem z Wami przyznać 
się do tego, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia i pokuty, by ciemności naszych 
serc, jak na tym obrazie, spotkały się z kochającym i litującym się Jezusem 
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Chrystusem. Bo Bóg pragnie nas pocieszyć, pragnie nas przytulić i nam 
pobłogosławić. Taki On jest. To jest prawdziwy obraz Boga. 

 
Panie Jezu Chryste, tak, jestem taki. Czasem udaję, trudno mi się nawrócić, bo kocham 

moje grzechy. Ale wierzę i ufam Tobie, że mnie nigdy nie potępisz i dasz mi nowe serce i 
nowego ducha, by moje serce było na nowo niebem dla Ciebie. Pomóż mi się uniżyć przed 
Tobą i złam moje serce pokutą, abym Cię kochał w duchu i prawdzie. Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


