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  Moi drodzy! 

1. Wstęp, doświadczenie życiowe 

W codziennej kapłańskiej posłudze zwłaszcza wśród chorych jestem ubogacany rozmowami  z tymi, 
którzy na co dzień zmagają się z doświadczeniem choroby i cierpienia. Te długie rozmowy stają się 
często okazją do tego, by samemu zadać sobie wiele egzystencjalnych pytań. Wśród licznych  
konwersacji pamiętam jedną, w czasie której pacjent jak refren powtarzał słowa; proszę księdza, ja nie 
mogę się poddać, ja żyję nadzieją, to mnie trzyma w moich trudnościach. Nie mogę się poddać. Wierzę, 
że wkrótce wrócę do moich dzieci i wnuków, będę się z nimi cieszył. Nadzieja umiera zawsze ostatnia, 
to zdanie ciągle trzyma mnie przy życiu i będę je często powtarzał. To nieprawda, że nadzieja jest matką 
głupich. To zdanie mogą powtarzać ci, którzy nie mają łaski wiary, ja się nie poddam nigdy, będę 
walczył do końca, bo nadzieja nigdy zawieść nie może. Znajduję ja w Panu Bogu.  Zawsze kiedy 
sam przeżywam trudności w mojej codzienności przypominam sobie to spotkanie z pacjentem szpitala, 
w którym posługuję i odwołuję się do słów: nadzieja zawsze umiera ostatnia. Dzielę się tym w 
kontekście dzisiejszej niedzieli papieskiej, którą po raz kolejny przeżywamy w naszej ojczyźnie. Jej 
przewodnią myślą są jakże aktualne dziś słowa „Idźmy naprzód z nadzieją” 

2. To mówi Pan 

Słowo Boże, które czytamy na liturgii zawsze ma nas pobudzać do nadziei i wlewać w nasze serca 
ufność w to, że Bóg może umocnić nas swoją łaską, dzięki której buduje się w naszych sercach prawda 
o jedynej nadziei, którą mamy pokładać w samym Bogu.   Dziś gromadząc się na Eucharystii, by słuchać 
Słowa Bożego, Pan Bóg podpowiada nam, że  wszystkie nasze sprawy, także związane z brakiem 
nadziei w naszym życiu mamy Jemu przedstawiać. Dobrym momentem, w którym to możemy uczynić 
jest nasza osobista modlitwa. Pan Bóg ustami św. Pawła Apostoła daje nam zapewnienie w swoim 
słowie, że  jako Bóg pokoju będzie z nami. To jest dobry kierunek, który może uwalniać nasze serca z 
braku nadziei, która każdemu z nas doskwiera. Pan Bóg pyta nas dzisiaj jak wygląda nasze zaufanie do 
Niego i czy przedmiotem mojej modlitwy jest prośba o to, by w codziennym życiu stawać się bardziej 
człowiekiem zaufania i nadziei.  Takie zaufanie może sprawić, że w naszym sercu będzie pokój płynący 
od samego Boga.  Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zaprasza do tego, by pytać się Jezusa jak mam 
wzmacniać moją nadzieję i w jaki sposób mam się o nią modlić, by nigdy w moim życiu nie umarła.  

     3. Aktualizacja, zastosowanie 

 Myślę, że w każdym z nas  jest taka wewnętrzna potrzeba, by szukać nadziei, która może być 
dużą pomocą zwłaszcza w obliczu różnych trudności. Gdzie zatem jej szukać i jak jej w życiu nie 
zgubić? To pytanie jest zawsze żywe i aktualne.      
 Dużym impulsem w tym, by odkryć nadzieję i zaprzyjaźnić się z nią było nauczanie św. Jan  
Pawła II. Ten dzień dzisiejszy jest dobrą okazją do tego, by oddać głos papieżowi, który uczył nas jak 
iść przez życie z nadzieją i jak się  nie poddawać w obliczu trudności.     
 Już u progu swojego pontyfikatu wlał w nasze serca nadzieję zachęcając do tego, by się nie 
lękać, bo to Chrystus wie, co jest w człowieku. Tylko On to wie ( przemówienie, Rzym, 22.10.1978). 
W innym miejscu podkreślał, że nadzieja jest potrzebna w obliczu trudnych wyzwań a chrześcijanin jest 
wezwany z pomocą łaski Bożej wypraszanej na modlitwie do heroicznego nieraz zaangażowania. 



Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepowiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. 
Błogosławieństwa wznoszą naszą nadzieję do nieba jako do nowej Ziemi Obiecanej, wytyczają jej drogę 
przez próby. A ostatecznie sam Jezus Chrystus jest nadzieją  każdej osoby ludzkiej, bo daje życie 
wieczne ( zob. Veritatis Splendor nr 93, Ecclesia in Europa, nr 21).  Papież zaznaczał też, 
że po to obchodziliśmy Rok Jubileuszowy, aby na nowo zaczerpnąć  z żywego źródła nadziei. Mamy 
być pokrzepieni nadzieją, która nigdy zawieść nie może, a Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy 
wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę( Novo Millenio Ineunte). Wiele razy podkreślał, że nie może 
zabraknąć w dzisiejszych czasach posługi nadziei(..). Zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie i 
okoliczności, rodzą sia nowe problemy. Kościół nie może tych zmian nie dostrzegać, nie może nie 
podejmować wyzwań, jakie pojawiają siew raz z nimi. Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą 
Kościoła, droga Jego codziennego życia i  doświadczenia( Homilia, Sosnowiec, 14.06.1999) 
         Św. Jan Paweł II  w jednym z 
przemówień do ludzi młodych zachęcał do tego, zawsze umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nich. 
Przypominał jasno, że jeżeli macie zdać sprawę z nadziei, która jest w  was- w takim razie wszystko co 
podkupuje tę nadzieję, musi budzić troskę. Chodzi o to, że nadzieja owa dotyczy spraw podstawowych 
i uniwersalnych zarazem (List do młodych Parati semper, 31.03.1985). Oddając głos naszemu 
papieżowi, którego dziś wspominamy warto na koniec dodać, że zaznaczał on wyraźnie, że żywa 
nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia miłości, a przy pomocy łaski Bożej i przy 
współpracy ludzkiej wolności zawsze pozostaje dla człowieka otwarta duchowa przestrzeń nadziei. W 
kategoriach wiary  nie chodzi o radość naiwną ani też o nadzieję próżną. Radość z dobra i nadziei 
na zwycięstwo w człowieku i w świecie nie odsuwa na margines lęku o to dobro, o zniweczenie nadziei. 
Papież podkreśla, że zawsze możemy mieć nadzieję na chwałę nieba, obiecana przez Boga tym, którzy 
Go miłują i czynią Jego wolę. We wszelkich okolicznościach każdy powinien mieć nadzieję, że z łaską 
Bożą wytrwa do końca i otrzyma radość jako nagrodę wieczną Boga za dobre uczynki spełnione z 
pomocą łaski Chrystusa ( por. Przekroczyć próg nadziei, s.36-37, KKK 1821) .  
       Moi drodzy!    
    Jesteśmy więc dzisiaj zaproszeni, by odkryć w sobie to niezwykłe 
powołanie do tego, by być ludźmi, którzy nie lękają się  w swojej codzienności iść naprzód z nadzieją. 
Niech wiec tegoroczny dzień papieski będzie okazją do pochylenia się nad tym niezwykłym 
zaproszeniem do kroczenia drogami nadziei, które wiele razy proponował nam sam święty Jan Paweł 
II.  Przychodząc dziś na Eucharystię podziękujmy samemu Bogu za to, że skierował do nas zaproszenie 
do tego , by odkryć prawdę, ze jesteśmy jak ów przyjaciel, o którym mowa w pierwszym czytaniu. Miał 
nadzieję, że troszcząc się o nią wyda obfite owoce. Przyjaciel posiadający winnicę wiele się natrudził , 
by cieszyć się z owoców swojej pracy. Próbował szukać sposobów na to, by jego winnica przyniosła 
mu radość. Po takim wysiłku doszedł jednak do wniosku, że tak naprawdę winnicą Pana jest dom Izraela 
i to jedynie może być źródłem radości i nadziei w życiu. Dobrze byłoby gdybyśmy w naszym życiu 
odkryli tę niezwykłą prawdę, że gdy zawiedzie ta ludzka nadzieja odnaleźć ją możemy jedynie w Bogu, 
który jest źródłem prawdziwej nadziei.  Słowa papieża Polaka, które dziś tak mocno sobie 
przypominamy mogą być doskonałym światłem dla nas na drodze poszukiwania nadziei, która nigdy 
nie może zawieźć. Ona  umiera ostatnia, jak powtarzają ci, którzy na co dzień zmagają się z różnymi 
życiowymi trudnościami. Oby Bóg był zawsze dla nas źródłem nadziei i punktem odniesienia w naszym 
codziennym życiu. Niech nadzieja przenika dzisiaj nasze serca, a słowa św. Jana Pawła II będą dla nas 
zachęta, by iść naprzód przez życie z nadzieją, którą może w pełni dać nam tylko Pan Bóg. Amen.   

 


