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Z reguły pożegnania z osobą kochaną są pełne smutku. Może dlatego, że pozostawiają 

w niepewności co do ponownego spotkania? Skąd więc radość uczniów po wstąpieniu Jezusa do 

nieba? „Z wielką radością wrócili do Jeruzalem” (Łk 24, 52)? Oni wiedzą, że nie zostaną sami, że spełni 

się obietnica Jezusa i otrzymają moc z wysoka – Ducha Świętego. I że kiedyś pójdą tam, gdzie jest ich 

Mistrz. Że On przygotuje im miejsce. 

Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie św. Justyna, męczennika. Gdy został pojmany, wraz 

z innymi chrześcijanami przyprowadzono go do prefekta Rzymu, Rustyka. Prefekt rzekł do niego: 

„Posłuchaj ty, który mówisz, że jesteś uczony, i utrzymujesz, żeś poznał prawdziwą naukę: jeżeli 

zostaniesz ubiczowany, a potem ścięty, to myślisz, że pójdziesz do nieba?”. Justyn odrzekł: "Mam 

żywą nadzieję, że jeżeli mnie to spotka, to pójdę do Niego; wiem bowiem, że aż do czasu, gdy świat 

przeminie, nie odmawia On swojej łaski tym, którzy żyją według Jego nauki”. Prefekt Rustyk zapytał: 

„Tak więc przypuszczasz, że pójdziesz do nieba, aby tam odebrać odpowiednią nagrodę?”. Justyn 

odpowiedział: "Nie przypuszczam, lecz wiem, że tak jest, i jestem tego pewien”.  

Czy i ja mam taką pewność? Czy wśród spraw, które mnie absorbują, jest także niebo? 

Świętego Justyna nic jej tutaj już nie trzymało. Ten, którego najbardziej kochał, już tam był. 

Miłość przyciąga silniej niż grawitacja; nie bezwiednie, przyciąga tylko tych, co się miłują. Niebo – jak 

mówi siostra Barbara Chyrowicz –  jest dla zakochanych, zakochanych w Bogu, który jest Miłością. 

Nasze serce tam będzie, gdzie nasz skarb (Mt 6, 21). 

Jeden z pierwszych tekstów, które mówią o chrześcijanach w świecie, zawiera zdanie, że 

chrześcijanie są obywatelami nieba. Nie znaczy to że ziemska ojczyzna jest im obojętna, przeciwnie, 

Bóg ustanawia obowiązek patriotyzmu, który jest wpisany w czwarte przykazanie: czcij ojca i czcij 

matkę. Chrześcijanin jest kimś, kto czci swoją własną ojczyznę. Czci i szanuje ją. Jeśli jest jej posłuszny, 

to przede wszystkim z miłości dziecięcej, synowskiej. Także tą małą ojczyznę, którą jest jego rodzinna 

miejscowość, rodzinne miasto. 

Zbigniew Herbert był lwowianinem. Jego rodzice uciekli ze Lwowa do Krakowa na początku 

1944 r. Na początku lat 70. Opowiadał radiosłuchaczom we Frankfurcie: Urodziłem się w mieście 

leżącym na wielkim dziale wód, w połowie drogi między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. (…) 

Opuściłem je przeszło ćwierć wieku temu, aby tam nigdy nie wrócić. (…) i chociaż pogodziłem się 

z historyczną koniecznością, pamiętam jednak dobrze moje rodzinne miasto i nade wszystko lekcję, 

jakiej mi udzieliło. (…) Ona ukształtowała moją pierwszą wizję Europy (MD, 127). Zapewne żaden 

z wielkich polskich poetów XX wieku nie odbył tylu podróży, co on, a mimo to wyznawał: „Moim 

jedynym i prawdziwym miastem jest oczywiście Lwów. Wszystkie inne (…) przyszły daleko później. (…) 

Lwów, Florencja. Ateny. Jerozolima, Rzym, Ravenna, Bayonne, Monachium, Siena, Piza…”. A pod 

koniec życia pod listami podpisywał się „Zbigniew Leopolensis”.  

Ani Głogów, ani żadne inne miasto nie jest rzeczywistością zawieszoną w próżni. Herbert miał 

tego świadomość. „Miasto – zapisał – to nie zbiór budynków, pomników, placów i mostów – o 

mieście stanowi atmosfera międzyludzka…” (HNR, 208 n.). Głogów to przede wszystkim jego 

mieszkańcy. Obecni i ci, którzy tu byli przed nami – przez wieki. Jesteśmy ich spadkobiercami. Rozwój 

miasta jest wynikiem ich i naszej pracy, trudu, talentów, pomysłowości, zaangażowania. Dla nas, 

wierzących, rozwój miasta to znak Bożego błogosławieństwa. Głogów to również atmosfera 



międzyludzka. Św. Paweł mówił o wspólnocie Kościoła, że jest jak jedno ciało. Można powiedzieć, że 

dobrze funkcjonujące miasto jest jak dobrze funkcjonujący organizm. „(…) gdy cierpi jeden członek, 

współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, 

współweselą się wszystkie członki” (1 Kor 12), dlatego m.in. tak ważna jest troska o słabych i 

cierpiących. Jej wyrazem jest planowane hospicjum. Przed tygodniem w kościele Bożego Ciała, a 

dzisiaj na placu nad Odrą stoi wyjątkowa skarbona. Jej wyjątkowość polega nie tylko na formie, ale 

przede wszystkim na celu, na który zostaną przeznaczone złożone w niej datki. Jest nim hospicjum, 

które ma powstać w naszym mieście. Osoby ciężko chore będą w nim objęte wieloaspektową opieką 

oznaczającą przede wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu i wsparcia zarówno chorym, jak 

i ich bliskim. 

Skarbona miała kształt serca. Wykonali ją więźniowie. Z potrzeby serca. SERCE! Od wczoraj 

w naszych kościołach odbywają się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czerwcu 

oddajemy cześć Sercu Boga. Sercu, które jest dla nas zawsze otwarte i które uczy nas mieć serce dla 

innych. 

Duch Święty – jak obiecał Chrystus – gdy zstąpi na nas, otrzymamy Jego moc i będziemy Jego 

świadkami aż po krańce ziemi (Dz 1, 10). Co to znaczy być świadkiem Jezusa? Mieć serce otwarte dla 

innych – w domu, w pracy, w sąsiedztwie. To nie jest łatwe. Wiemy o tym. Chrystus też o tym wie, 

dlatego obiecuje nam pomoc.  

Bohater jednej z powieści Prousta mówi do drugiego: „Oczywiście są w moim domu wszystkie 

rzeczy bezużyteczne. Brak jedynie tego czego trzeba: wielkiego kawała błękitu, jak tutaj. Staraj się 

zawsze zachować kawał nieba nad swoim życiem, chłopcze – dodał zwracając się do mnie. Masz 

piękną duszę, rzadkiej ceny, naturę artysty, nie pozwól, aby jej brakło tego, co najważniejsze” 

(Proust). Oby i nam nie zabrakło tego, co najważniejsze. Pamięci, że nie jesteśmy stąd. Nie 

zapominajmy o tym, co jest naszym przeznaczeniem. O niebie. „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, 

którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10, 33). 


