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Czas Wielkiego Postu 
rozpoczynamy od przy-
jęcia prochu na naszą 
głowę. Symbolicznie. Ale ten 
gest przypomina, kim jesteśmy wo-

bec Boga. Pyłem i prochem. I za 
ten proch Chrystus oddał 

swoje życie. Jesteśmy marnością i każdy  
z nas, który choć raz zrobił porządny rachu-
nek sumienia, choć raz szczerze uderzył się 

w piersi z żalu, wie o tym. I wie również, 
że trzeba się nieustannie nawracać. 
Czym jest nawrócenie? Najprościej można 
by powiedzieć, że jest to stwierdzenie, że 
idzie się w złym kierunku. Wiele trudu kosz-
tuje pomylenie drogi oraz powrót na tę 
prawdziwą, prowadzącą do celu. Idziemy  

i nagle zauważamy, że idziemy źle, że po-
błądziliśmy. I wtedy trzeba wrócić. Czasem 
jesteśmy już bardzo blisko upragnionego 
celu, a schodzimy na złą drogę. Każdy 
grzech jest tym złym wyborem, wejściem na 
drogę donikąd. Dlatego trzeba się wrócić. 

Ale nawrócenie to też wchodzenie 

na nowo w Światło. To rozpraszanie 

ciemności życiowych zakamarków przez 

wprowadzanie w nie Boga - prawdziwej 

światłości. To stawianie na świeczniku jedy-

nego światła jakim jest Jezus. To chodzenie 

w tym Świetle. I tak naprawdę, to jest 

główne zadanie chrześcijanina. Aby to wy-

jaśnić i lepiej zrozumieć chciałbym posłużyć 

się bardzo dobrą refleksją ks. Tomasza Ja-

klewicza pt.: Kościół ma stawiać Jezusa na 

świeczniku. 

Światło wnosi się w ciemności po to, 

aby rozpraszało mrok. Jezus przy-

nosi światło, które rozjaśnia tajem-

nicę życia, śmierci, cierpienia, grze-

chu, wieczności. To, co ukryte, wychodzi 

na jaw w świetle Chrystusowego blasku.  

 

Jezus jest Prawdą, w Nim jest mia-

ra, która służy do odróżniania tego, 

co dobre od tego, co złe. Sumienie 

człowieka błądzi często w ciemności z po-

wodu grzechu. Stąd konieczność, aby 

światło Ewangelii wnosić w „obszar” su-

mienia i w ten sposób naprawić, wyregu-

lować jego wskazówki. Kto stawia  

Jezusowe światło na świeczniku  

sumienia, ten przyczynia się do  

naprawy świata.  
Toniemy dziś w mrokach subiektywizmu. 

Duch relatywizmu przeniknął także do wnę-

trza Kościoła, najczęściej pod pozorem wol-

ności sumienia. Jezusową miarę stosuje się 

wybiórczo. Ze światła, którym jest naucza-

nie Jezusa, wybieramy tylko to, co odpowia-

da naszej wizji szczęścia czy moralności. 

To, co trudne, wymagające, idące pod prąd 

duchowi czasu, uznajemy za „formę literac-

ką” albo za ideał tylko dla wybranych, a nie 

za normę dla wszystkich. Niezwykłej aktual-

ności w tym kontekście nabiera encyklika 

„Veritatis splendor” św. Jana Pawła II.  

Papież przestrzega w niej przed fałszy-

wym pojmowaniem sumienia, które pole-

ga na tym, że sumienia nie uważa się już 

za „narzędzie” słuchania Boga, ale słucha-

nia samego siebie. (…) W popkulturze nieu-

stannie słyszymy hasła o konieczności słu-

chania siebie, życia po swojemu, samoreali-

zacji, bycia sobą. Cóż to jednak za wolność, 

w której człowiek słucha tylko siebie?  

To wolność narcyzów, egoistów. Prawdy 

nie tworzy człowiek, on ją odkrywa. 

Światło nie pochodzi od nas, ono 

jest darem Boga. „Istnieje pilna potrze-

ba, by chrześcijanie ponownie odkryli no-

wość swej wiary oraz jej moc osądzania kul-

tury dominującej w ich środowisku” – apelu-

je Jan Paweł II. 
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Jeśli Kościół ma być szpitalem leczącym pora-

nionych ludzi, musi być zaopatrzony w lekar-

stwa, musi mieć kompetentnych lekarzy.  

Nie wystarczy samo współczucie i empatia. Cho-

rzy w szpitalu potrzebują nie tylko obecności 

współczujących ludzi, ale lekarstwa. Inaczej szpi-

tal zamienia się w przytułek. W Kościele pod-

stawowym lekarstwem jest Chrystus, 

który przynosi uzdrawiającą miłość i 

wyzwalającą prawdę. Bez tego nadprzyro-

dzonego leczącego światła Kościół na niewiele 

się przyda. Tzw. nawrócenie duszpasterskie musi 

być nawróceniem do Chrystusa. Inaczej nie bę-

dzie żadnym nawróceniem, ale zdradą wobec 

własnej misji w imię światowych ideałów. Ko-

ściół ma stawiać na świeczniku jedyne 

światło, które ma. Czyli Jezusa. Jeśli jed-

nak chowamy światło Jezusa pod korcem po-

prawności politycznej czy z obawy o zarzuty nie-

tolerancji, tracimy jako chrześcijanie rację bytu. 

Kościół staje się wtedy agendą ONZ lub ośrod-

kiem jednoczenia religii. Na ile słowo Boże 

niosące światło Jezusa rozprasza moje 

ciemności? Czy nie chowam go pod kor-

cem lub łóżkiem? Czy to światło jest na 

świeczniku mojego sumienia?  
 

 

Czas Wielkiego Postu jest czasem nawracania  

siebie, jest kolejną szansą postawienia Chrystusa 

na świeczniku własnego życia. Życzę Wam wszyst-
kim i sobie również, abyśmy na koniec Wielkiego 

Postu byli pełni Chrystusowego światła – światła, 
które w wigilię paschalną na nowo pełnym  

blaskiem rozproszy wszystkie ciemności naszej  

codzienności. 

Ks. Arkadiusz, proboszcz 



 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


