
 

„RADUJCIE  SIĘ - BÓG  NAS  KOCHA” 
(IV Niedziela Wielkiego Postu - Rok „B”) 

 

 

2 Krn 36,14-16.19-23;  

Ef 2,4-10;  

J 3,14-21 

 

Raduj się, Jerozolimo, cieszcie się wy,  

którzy byliście smutni,  

weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy  

(zob. Iz 66,10-11) 

- słowa Antyfony na wejście- 

 

WSTĘP 

 

Dzisiejsza czwarta Niedziela Wielkiego Postu ma 

specyficzny charakter. W Mszale łacińskim od stuleci 

nosi nazwę Laetare. Nazwa ta pochodzi od słów 

dzisiejszej antyfony na wejście, zaczerpniętych z Księgi 

Izajasza: „Raduj się, Jerozolimo, cieszcie się wy, którzy 

byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej 

pociechy”(zob. Iz 66, 10-11)1.  

Specyfiką tej niedzieli jest radość. Zatem 

rozważmy o niej w formie tryptyku: 

                                                
1 Antyfona na wejście z formularza IV Niedzieli Wielkiego Postu. 

Zob. Mszalik z czytaniami na cały rok, oprac. J. Nowak; A. Piętka, 

Poznań 2012, s. 88. 
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I. Słowo Boże źródłem naszej radości, 

II. Liturgiczne znaki radości, 

III. Dzisiejsza radość zapowiedzią radości wiekuistej. 

 

 

I. SŁOWO  BOŻE  ŹRÓDŁEM  NASZEJ  RADOŚCI 

 

1.W Ewangelii dzisiejszej zabrzmiały z nową 

mocą Chrystusowe słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby 

świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony” (J 3,16-17). 

 

2.W podobnym tonie przemawia dziś do nas św. 

Paweł: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką 

swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na 

skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do 

życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni!” (Ef 2,4-5).  

Miłość to najważniejsza wiadomość, którą 

powinni znać, i którą winni żyć wszyscy ludzie na ziemi. 

Kto tę informację przyjmuje i bierze ją sobie do serca, 

ten w duchu przeżywa wielką radość, bo właśnie ta wieść 
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raduje. Mamy szczęście, przynajmniej w kościele, 

usłyszeć słowa o wydźwięku radosnym2.  

Oto czwarta niedziela Wielkiego Postu, która 

ogłasza nam dzisiaj radosną wieść, o miłości Boga do 

człowieka i świata. 

  

3. Bóg realizuje tę miłość na trzech etapach3.  

 

a) Pierwszym etapem realizacji, jest miłość 

trynitarna czyli miłość w gronie Osób Boskich. Jest to 

miłość niestworzona, niedostępna.  

 

b) Drugi etap miłości Boga to stworzenie! Jest 

ono objawieniem miłości ukrytej wewnętrznie w Bogu. 

Bóg stwarza, by rozlewać swą miłość. Nie wystarczyło 

Bogu miłowanie samego siebie, pragnął miłować i być 

miłowanym przez stworzenie, czyli przez człowieka.  

 

c)Trzeci etap, to prawda o „Bogu, który jest 

miłością” (1J 4,8). Objawia się ona w słowach i czynach 

Jezusa, a zwłaszcza Jego męce. Jezus mówi dziś: „Nikt 

                                                
2Por. I. Dec, Siejba słowa, t. IV (Na niwie Duszpasterskiej), 

Wrocław 1999, s. 74-75. 
3Tę centralną prawdę Ewangelii obrał sobie Jan Paweł II za główny 

temat siódmej pielgrzymki do Ojczyzny, w czerwcu 1999 roku. 

Pielgrzymka ta przebiegała pod hasłem: „Bóg jest miłością” (1 J 

4,8). 
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nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 

oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).  

 

d)To jest owa Dobra Nowina, która powinna nas 

ciągle na nowo radować4. Radość jest charakterystyczną 

cechą chrześcijanina. Pamiętajmy, że radość to trwanie z 

Bogiem. Jeśli Chrystus w nas trwa, radość zawsze jest z 

nami. Bóg jest naszą radością. Np. ludzie z bogatych 

krajów, które porzuciły Boga, zawsze są smutni, z kolei 

ludzie biedni, wierzący, którzy nic nie mają, promieniują 

radością, bo w ich sercu mieszka Bóg5. 

Na tę radość wskazują wymownie znaki 

liturgiczne.  

 

II. LITURGICZNE ZNAKI RADOŚCI 

 

1. Na radość tę wskazuje różowy kolor szat 

liturgicznych, który rozjaśnia pokutną barwę fioletu. To 

jakby blask jutrzenki zapowiadającej, że już wkrótce 

wzejdzie słońce wielkanocnego poranka.  

2. Przy ołtarzu mogą stać dziś kwiaty. To także 

znak radości - zwiastun wiosny, czyli nowego życia, 

które daje nam Chrystus paschalny. 

                                                
4 Por. I. Dec, Siejba słowa, t. IV, s. 75-76. 
5Por. R. Sarah; N. Diat, Bóg albo nic (rozmowa o wierze), Warszawa 

2015, s. 294-295. 
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3. Wreszcie: śpiewy, modlitwy liturgiczne - 

one też mówią o radości paschalnej, która może stać 

się udziałem wszystkich, nawet największych 

grzeszników6.  

Pochylając się nad dzisiejszą liturgią, starajmy 

się dostrzec, istotę tej radości. Najgłębszy wymiar tej 

radości dotyczy ludzkiego serca. Dla człowieka 

przeżywającego radość paschalną, to przede 

wszystkim doświadczenie przejścia z niewoli grzechu 

do wolności życia dziecka Bożego, pełnego nadziei i 

światła. Ta radość możliwa jest tylko dzięki Passche 

Chrystusa. Dlatego Kościół modli się słowami 

prefacji:  

 

Chrystus przez „swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i 

zmartwychwstając przywrócił nam życie”7.  

 

Ta ziemska radość jest zapowiedzią radości 

wiecznej. 

 

III. DZISIEJSZA  RADOŚĆ   

ZAPOWIEDZIĄ  RADOŚCI  WIEKUISTEJ 

 

                                                
6 Por. B. Mokrzycki, Pokutujcie (Eucharystyczna mistagogia w roku 

liturgicznym), Kraków 2004, s. 159-160.  
7Por. I Prefacja wielkanocna, nr 16 (Misterium Paschalne). Zob. 

Mszalik z czytaniami na cały rok, s. 269. 
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O tę radość, Kościół dzisiaj modli się słowami 

Kolekty:  

 

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś 

ludzkość ze sobą. 

Spraw, aby lud chrześcijański ze szczerą wiarą i żywym 

oddaniem  

spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym8. 

 

1.Spieszymy ku „nadchodzącym świętom 

wielkanocnym” nie tylko w sensie liturgicznym, które 

będziemy uroczyście obchodzić już za kilka tygodni, ale 

uświadamiamy sobie, iż całe nasze życie jest 

pielgrzymowaniem ku Passche wieczystej. Przeżywając 

doroczne święta, uświadamiamy sobie prawdę 

ostateczną, że wszystko kończy się wiekuistą ucztą 

paschalną,  

 

2. Pascha Pana, czyli Jego męka, śmierć i 

zmartwychwstanie nieustannie uobecnia się dzisiaj w 

czasie Mszy świętej. Wszystko opromienione jest w niej 

światłem wielkanocnej radości, które w całej pełni 

zabłyśnie dopiero podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, 

ale już teraz daje nam nadzieję i wskazuje na ostateczny 

cel. Właśnie ta radość nadaje sens wszelkim wysiłkom i  

                                                
8 Kolekta z formularza IV niedzieli Wielkiego Postu. Zob. Mszalik z 

czytaniami na cały rok, s. 88. 
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pozwala nam pielgrzymować z nadzieją, pośród trudów, 

zmagań, pokus i walk9. 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

Przypomnieliśmy sobie dzisiaj podstawową 

prawdę o miłości Boga do każdego z nas. Zatem nasza 

odpowiedź na tę radosną nowinę winna być 

dwuetapowa10: 

 

1.Pierwszy etap,  trzeba nam uwierzyć w miłość 

Bożą: „Myśmy uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”! 

(1 J 4,16). Jesteśmy ogarnięci miłością Boga niezależnie 

od zasług i czynów, niezależnie od naszej grzesznej 

przeszłości. Trzeba nam uwierzyć tej miłości, otworzyć 

się na nią przez modlitwę. Chrystus nam mówi: „Beze 

Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5 ).  

Nie ma prawdziwej radości bez modlitwy. Jest 

ona bowiem źródłem naszej radości, ponieważ jednoczy 

nas z Bogiem, który jest naszą mocą. Człowiek smutny 

nie jest uczniem Chrystusa. Ten, kto liczy na własne siły, 

zawsze jest zmartwiony, gdy siły słabną11.  

Dlatego bądźcie ludźmi modlitwy! Uczęszczajcie 

często do kościoła, módlcie się w domu, proście o Bożą 

                                                
9 Por. B. Mokrzycki, Pokutujcie, s. 159. 
10 Por. I. Dec, Siejba słowa, t. IV, s. 76-77. 
11 Por. R. Sarah; N. Diat, Bóg albo nic, s. 294. 
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moc, jednoczcie się, bądźcie niezłomni w wierze i 

miłości.  

Pamiętamy, jak przed laty Benedykt XVI 

zrezygnował z papieskiej posługi co dla wielu z nas było 

to bardzo bolesne. Ale dziś swoim życiem pisze kolejną 

encyklikę, pokazując nam, że modlitwa, miłość i Bóg 

powinny być naszymi priorytetami12. Jest to rzecz 

najwspanialsza, a zarazem jedna z najtrudniejszych.  

 

2. Drugi etap - to wiara w to, iż miłość jest 

możliwa. Często dochodzą do nas niekiedy hiobowe 

wiadomości o napadach, zabójstwach, gwałtach, 

oszustwach, skandalach, aferach. Wygląda to niekiedy 

tak, jak gdyby w świecie działo się tylko zło i szerzyły 

się nieustannie skandale i nieszczęścia. Martwi nas brak 

miłości w świecie, brak prawdy, brak uczciwości. Trzeba 

dzisiaj okazywać miłość światu, rodzinie, w zakładzie 

pracy, w kręgu ludzi, z którymi na co dzień żyjemy. Nie 

bójcie się, i nie wyrzekajcie się Chrystusa, nie wstydźcie 

się wiary i praktykujcie czynną miłość13. 

 

3. Przed nami w perspektywie - święta 

wielkanocne, poprzedzone Wielkim Tygodniem, w 

                                                
12 Por. Kard. Sarah: Chrześcijanie najbardziej prześladowani żyją na 

Zachodziehttp://info.wiara.pl/doc/4498250.Kard-Sarah 

Chrzescijanie-najbardziej-przesladowani-zyja-na (dostęp z dnia 9  II 

2018 roku). 
13 Por. tamże. 
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którego centrum stanie krzyż Chrystusa. W naszym 

programie wielkopostnego nawracania się i odnowy 

duchowej przez parafialne rekolekcje, porządkujmy 

nasze życie.  

Niech nasze dobre uczynki wielkopostne, które 

podjęliśmy dobrowolnie i nabożeństwa paschalne, 

prowadzą nas do Chrystusa w myśl Jego słów:  „Kto 

spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się 

okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 

3,21)14. A zatem: 

 

Raduj się, Jerozolimo, cieszcie się wy, 

którzy byliście smutni,  

weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy 

 

- słowa Antyfony na wejście- 

 

Niech tak będzie. Amen. 

                                                
14 Por. Por. I. Dec, Siejba słowa, t. IV, s. 76-77. 

 


