
Ewangelia św. Jana, rozdz. 15  
  
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 
[go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 
obfitszy.(...) Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z 
siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we 
Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latorośla-
mi. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponie-
waż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, 
zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i 
wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa 
moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. (...) 
Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w 
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będzie-
cie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca 
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość mo-
ja w was była i aby radość wasza była pełna.  
 
            Z tych właśnie wersów wyrosło prawie 20 lat temu moje ma-
rzenie, aby - jeśli Opatrzność zawierzy mi kiedyś budowę albo wypo-
sażanie kościoła - w jego prezbiterium znalazł się winny krzew, przy-
pominając ten testament Zbawiciela: receptę na udane życie, receptę 
na radość.  Marzenie, jak się okazało, nie tylko moje: także pana 
Leszka, kowala-artysty. 

           W naszym kościele brakowało również Krzyża, nadającego 
sens  i ofierze składanej na ołtarzu (tej samej co na Golgocie) i słowu 
przepowiadanemu z ambony (jak u św. Pawła, w II Liście do Koryn-
tian: nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżo-
wanego). Ten - jasny, sosnowy - został wykonany i podarowany przez 
innego Leszka, naszego parafianina. Oba wizerunki Drzewa Życia sta-
nęły w Sobowidzu w Wielki Piątek 2008 roku, w godzinach, w któ-
rych konał Zbawiciel! Wyrastają wyraźnie z jednego Ziarna: tego, któ-
re padając w ziemię obumiera i daje życie, z Chrystusa. Wyrastają dla 
nas: Krzyż, który stał się nam bramą, i to stalowe przypomnienie, że 
nie ma życia poza tym czerpanym z Bożej Męki! Wyrastają darmo 
podarowane - jak samo zbawienie! 

x. Krzych 

P.S. Po kilku miesiącach nasi pielgrzymi odnaleźli Krzew-
Krzyż w ołtarzu uniwersyteckiego kościoła Św. Ducha w 
Wilnie, rodzinnym mieście mojego Taty. Przypadek?! 


