
Brak głębokiej duchowości znajduje wyraz 
w pesymizmie, fatalizmie i zniechęceniu. 

Niektóre osoby nie angażują się w misję, ponie-
waż uważają, że nic nie może się zmienić, że da-
remny jest wszelki wysiłek. Myślą tak: «Dlaczego 
miałbym się pozbawić moich wygód i przyjem-
ności, jeśli nie widzę żadnego rezultatu?». Z taką 

Umieścić Chrystusa na szczycie wszelkich ludzkich 
działalności. Tymi słowami św. Josemaría budził 
wielu chrześcijan. 2 października 2017 r. obchodzić 
będziemy kolejną rocznicę założenia Dzieła. To wła-
ściwy moment by zastanowić się: jak lepiej mogę 
zaangażować się w owo wezwanie Założyciela Opus 
Dei? Czy nie pociąga mnie bycie protagonistą histo-
rii Bożego działania w zwyczajnym świecie? Jak tego 
dokonać dzisiaj?

wyjaławiającej duszę acedii. Może się zdarzyć, 
że serce zmęczy się walką, ponieważ w końcu 

szuka samego siebie w karierowiczostwie spra-
gnionym uznania, oklasków, premii, pozycji; tak 
więc ktoś nie opuszcza ramion, jednak nie ma 
już werwy, brakuje mu zmartwychwstania. I tak 
Ewangelia, będąca najpiękniejszym orędziem, 
jaki świat ma do dyspozycji, zostaje pogrzebana 
pod wieloma usprawiedliwieniami.

Papież Franciszek
Adhort. apost. Evangelii gaudium,  nr 275-277

10
/0

8/
20

17



wie poszli przepowiadać Ewangelię, «Pan współ-
działał z nimi i potwierdzał naukę» (Mk 16, 20). 
Również dzisiaj to się zdarza. Jesteśmy wezwa-
ni, by to odkryć i tym żyć. Zmartwychwstały 
i chwalebny Chrystus jest głębokim źródłem na-
szej nadziei i nie zabraknie nam Jego pomocy, by 
wypełnić powierzoną nam przez Niego misję.

Jego zmartwychwstanie nie należy do przeszło-
ści; zawiera żywotną siłę, która przeniknęła 

świat. Tam, gdzie wszystko wydaje się martwe, 
ze wszystkich stron pojawiają się ponownie 
kiełki zmartwychwstania. Jest to siła nie mająca 
sobie równych. To prawda, iż wiele razy wydaje 
się, że Bóg nie istnieje: widzimy niesprawiedli-

wość, złość, obojętność 
i okrucieństwo, które 
nie ustępują. Jednak jest 
tak samo pewne, że po-
śród ciemności zaczy-
na zawsze wyrastać coś 
nowego, co wcześniej 
czy później przynosi 
owoc. Na wyrównanym 
polu pokazuje się znów 
życie, uporczywe i nie-
zwyciężone. Jest wiele 
złych rzeczy, jednak do-

bro zawsze wraca, wyrasta i szerzy się.
Codziennie w świecie rodzi się piękno, 

wskrzeszone i umocnione nawałnicami historii. 
Wartości pojawiają się ponownie w nowych for-
mach i rzeczywiście człowiek odrodził się wiele 
razy z sytuacji, które wydawały się nieodwracal-
ne. Oto siła zmartwychwstania, a każdy ewange-
lizator jest narzędziem tego dynamizmu.

mentalnością zostanie misjonarzem staje się nie-
możliwe.

Postawa ta jest właśnie szkodliwym uspra-
wiedliwieniem zamknięcia się w wygodzie, 

w gnuśności, w smutku 
pozbawionym satys-
fakcji, w egoistycznej 
próżni. Chodzi o posta-
wę autodestrukcyjną, 
ponieważ «człowiek nie 
może żyć bez nadziei: 
jego życie straciłoby 
bez niej wszelkie zna-
czenie i stałoby się nie 
do zniesienia. Jeśli uwa-

żamy, że nic się nie zmieni, przypomnijmy sobie, 
że Jezus Chrystus zatriumfował nad grzechem 
i śmiercią i jest pełen mocy.

Jezus Chrystus naprawdę żyje. W przeciw-
nym wypadku, «jeżeli Chrystus nie zmartwych-
wstał, daremne jest nasze nauczanie» (1 Kor 15, 
14). Ewangelia opowiada nam, że kiedy ucznio-

Pojawiają się nieustannie także nowe trud-
ności, doświadczenie przegranej, ludzka 

małostkowość, które 
czynią wiele zła. Wszy-
scy wiemy, że czasem 
wypełnienie zadania 
nie przynosi zadowo-
lenia, jakiego byśmy 
pragnęli, owoce są zni-
kome, zmiany nastę-
pują powoli i człowiek 
ulega pokusie poddania 
się zmęczeniu.

Jednak to nie jest 
to samo, gdy ktoś ze zmęczenia opuszcza chwilo-

wo ramiona, a ktoś inny je opuszcza definityw-
nie, poddając się chronicznemu niezadowoleniu, 
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