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Słowo Kapelana na Wielki Post i Wielkanoc 2015 r.
Chrześcijanin w okresie Wielkiego Postu nie może zwolnić się z obowiązku głębszej
refleksji i odniesienia swojego życia do wymogów Ewangelii. Coraz to trudniej
przychodzi nam udowadniać codziennie naszą wierność Jezusowi Chrystusowi i Jego
Ewangelii. Popatrzmy jak opisuje ktoś taką sytuację, z którą musimy się zmierzyć.
Ks. Dionizy Mróz, salezjanin, komentując słowa Jezusa czytane w IV niedzielę
Wielkiego Postu: „…światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” ( J3,19), pisze: „ Pojawiają się
ludzie, którzy robią wyjątkowe świństwa, dopuszczają się wielkich nieprawości,
popełniają okropne zbrodnie, propagują rozwiązłość, nienawiść i przemoc i
wszystkim tym się chwalą, zabiegają o uwagę, skupiają na sobie reflektory i kamery
telewizyjne. Nigdy zło nie było tak bardzo propagowane, wręcz gloryfikowane,
reklamowane i usprawiedliwiane jak obecnie.
Dobro jest podejrzane, wyśmiewane, cenzurowane, a nawet oczerniane i skazywane
na zapomnienie. Ci, którzy biorą Ewangelię serio, są wierni swoim ideałom, nie
pojawiają się w gazetach, a czasami są systematycznie pomijani przez środki
masowego przekazu, nie interesują mediów. Ale jednak dobro, miłość i prawda
istnieją! Nie da się ich zagłuszyć, wykluczyć i pominąć na zawsze”.
Czuwajmy więc w tym ważnym okresie naszej duchowej odnowy. Pragnijmy na
nowo i na serio wziąć słowa Jezusa: „ Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Aby dobrze przygotować się na święta Zmartwychwstania Pańskiego wykorzystajmy
trzy środki, nieodzowne na drodze duchowego postępu: to modlitwa, post i
jałmużna. Ukoronowaniem tego będzie dobrze przeżyty sakrament pojednania.
Takiego przeżycia okresu paschalnego uczy nas Patron Polskiego Harcerstwa
błogosławiony ks. phm Stefan Wincenty Frelichowski, męczennik z Dachau.
Niedawno przypadła 70. rocznica jego męczeńskiej śmierci. On przez krótkie swoje
życie szedł do chwały zmartwychwstania przez krzyż cierpień i życia oddanego w
służbie bliźniemu. PER ASPERA AD ASTRA.
Z serdecznym życzeniem radosnych świąt wielkanocnych i pozdrowieniem
harcerskim
Czuwaj!
Ks. hm. Jan Wojczyński TChr.
Kapelan Okręgu ZHP W. Brytania
Huddersfield, IV tydzień Wielkiego Postu 2015 r.

