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„Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie”1 (Ps 95) 

(III Niedziela Wielkiego Postu, Czyt. Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; Ew J 4,5-42) 

 

 1. „Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie” (por. Ps 95,8). Głos Pana tłumiły i 

zatwardzały nasze serca epokowe wydarzenia w Europie, które występowały regularnie co 

200 lat: w 1517 r. – reformacja odrzuciła Kościół; w 1717 r. – pierwsza loża masońska w 

Anglii odrzuciła Chrystusa; w 1917 r. – rewolucja październikowa odrzuciła Boga. 

Tymczasem głos Pana i Jego słowa nieustannie niosą moc, dzięki której w człowieku rodzi się 

wiara. Wsłuchując się w głos Pana, przekazujemy Jego słowa do serca, bo tam one – niczym 

wrzucone w glebę ziarna – przynoszą owoce. Chrystus w przypowieści o siewcy porównuje 

słowa do ziaren, które, gdy padną na drogę, skałę lub między ciernie, nie wydadzą owocu. 

Natomiast gdy padną na glebę żyzną, którą jest serce dobre i szlachetne, przez wytrwałość 

wydadzą plon obfity.  

 

 2.  Jezus Chrystus w rozmowie z Samarytanką, odkrył w niej serce prawe i szlachetne. 

Mimo że sama miała wielu mężów i ostatnio żyła z mężczyzną w wolnym związku, umiała 

słuchać i rozmawiać szczerze o sobie i o swoim życiu. To sprawiło, że Jezus z uznaniem 

stwierdził, iż to, co ona powiedziała, było prawdą. Rozmowa Jezusa z Samarytanką i Jego 

słowa o oddawaniu czci Bogu Ojcu w Duchu i prawdzie zrodziły w jej sercu wiarę. Dzięki tej 

wierze poznała, że Jezus jest Mesjaszem. Aby poznać i przyjąć prawdę głoszoną przez Jezusa 

Chrystusa, Syna Bożego, a następnie świadczyć o niej, potrzebna jest pomoc Ducha 

Świętego. Duch Święty, który napełnił Maryję i apostołów, doprowadził ich do całej prawdy i 

sprawił, że stali się oni świadkami doskonałymi. Duch Święty otwiera serce człowieka na 

słowo Pana i zapala w sercu ogień swojej miłości, dzięki czemu poznajemy Boga nie tylko 

rozumem, ale i sercem. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” 

(Mt 5,8) – głosi Jezus. Dlatego psalmista upomina nas i ostrzega: „Słysząc głos Pana, serc nie 

zatwardzajcie”.            

                                                 
1 Homilia w czasie Mszy św. sprawowanej 19 marca 2017 r. w kościele pw. św. Piotra z Alkantary i św. 

Antoniego z Padwy w Węgrowie, w 300-lecie śmierci i pogrzebu Jana Dobrogosta Krasińskiego.   
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 3. Dziś, kiedy w trzechsetną rocznicę śmierci i pogrzebu wspominamy Jana 

Dobrogosta Krasińskiego, herbu Ślepowron, odkrywamy w nim jednego z najwybitniejszych 

przedstawicieli Rzeczypospolitej doby baroku. Był on człowiekiem wykształconym, 

miłośnikiem sztuki, mecenasem artystów, spadkobiercą ogromnej fortuny, właścicielem 

Węgrowa. Ukochał tę miejscowość. To tu ufundował kościoły i klasztory, które do dziś 

wzbudzają podziw turystów i historyków sztuki, a wiernym dają ukojenie duchowe. W 

Warszawie wybudował najpiękniejszy pałac stolicy, który z racji wyglądu został nazwany 

Pałacem Rzeczypospolitej. Możemy w tym kontekście powiedzieć, że są ludzie wielcy i 

święci, ci znani, wyniesieni na ołtarze, i anonimowi. Niewątpliwie Jana Dobrogosta 

Krasińskiego historia zalicza do ludzi wielkich. Pełnił on wiele wysokich urzędów, był 

starostą łomżyńskim, przasnyskim, nowomiejskim, warszawskim, sztumskim, opinogórskim; 

referendarzem koronnym; marszałkiem sejmików generalnych mazowieckich; posłem na 

sejm i wojewodą płockim.  

 

 4. Oprócz pełnienia wysokich urzędów rozwijał karierę wojskową. Był pułkownikiem 

królewskim, następnie dowódcą chorągwi husarskiej i wreszcie dowódcą regimentu piechoty. 

Jako pułkownik królewski i przyjaciel Jana Sobieskiego walczył w latach 1671-1672 u boku 

hetmana na Ukrainie przeciw Tatarom. Brał udział w wyprawie chocimskiej w 1673 r. 

Uczestniczył z własną chorągwią husarską w odsieczy Wiednia w 1683 r. W dziedzinie 

kultury i mecenatu artystycznego odegrał dużą rolę. Na liście zatrudnionych przez Jana 

Dobrogosta Krasińskiego znajdujemy rzeźbiarza A. Schlütera oraz takich twórców jak: 

Michał Anioł Palloni, Tylman z Gameren, Jan Reisner, Andrzej Mackensen II, Józef Belotti i 

Izydor Affaita. Do bogatych doświadczeń życiowych Jana Dobrogosta Krasińskiego 

owianych pasmem sukcesów dochodziły kolejno chwile bolesne, gdy żegnał swoje dwie 

zmarłe żony oraz wszystkie pięcioro dzieci.  

       

 5. Jan Dobrogost Krasiński przeżył 78 lat. Zmarł 21 lutego 1717 r. Mimo tego, że sam 

pragnął – według zapisu testamentalnego – skromnej ceremonii pożegnalnej, rodzina 

wyprawiła mu wystawny pogrzeb. Jan Dobrogost Krasiński, związany dobrym i mocnym 

uczuciem z Węgrowem, pozostał w nim i po śmierci. Ciało jego spoczęło tutaj, w kaplicy 

grobowej, a serce pozostało w oszklonej niszy w północnej ścianie prezbiterium bazyliki. 

Nagrobek, przygotowany przez Jana Dobrogosta Krasińskiego jeszcze za życia, to rodzaj listu 

do potomnych. Jest on niczym manifest i zarazem podsumowanie jego życia. Gdzie obok 

słów: „Módl się za Jana grzesznika” widnieją symbole zarówno przepychu, jak i pokory, 
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ukazującej śmierć, która depcze triumfalnie atrybuty bogactwa i sławy ziemskiej oraz godzi 

tych, którzy walczą o władzę. Rozpamiętując osobę i życie Jana  Dobrogosta Krasińskiego, 

wielkiego mecenasa kultury, człowieka wykształconego, obytego w świecie, obrońcę 

ojczyzny i Europy, gorliwego katolika, ceniącego wolność, otwartego na dialog, ale 

rozróżniającego powagę oraz wartość rzeczy doczesnych i dóbr wiecznych, możemy 

powiedzieć, że jego postawa i sposób życia znalazły odbicie w słowach św. Jana Pawła II 

wypowiedziane do nas, Polaków, do narodów Europy i świata: „Nie bójcie się, otwórzcie, 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, 

systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji i rozwoju! 

Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”  

 Bracia i Siostry, Jezus Chrystus jest dla nas drogą i źródłem wody żywej, dającej 

natchnienie i moc życiową nam oraz wszystkim pokoleniom, by każdy z nas mógł podążać tą 

jedyną drogą, prowadzącą do domu Ojca.  Amen.  

 

 


