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S³owo wstêpne

W historycznym odkrywaniu  i prezentowaniu prawdy o Bo-
gu w teologii, kaznodziejstwie, a tak¿e w pobo¿noœci chrze-
œcijañskiej podkreœlano w ci¹gu wieków ró¿ne przymioty Pana
Boga. By³ czas, kiedy uwydatniano wszechmoc Bo¿¹. By³y
okresy, kiedy na Boga patrzono jako na surowego Sêdziego,
który za dobro wynagradza, a za z³o karze, który kiedyœ prze-
prowadzi sprawiedliwy S¹d Ostateczny. Czêsto wracano tak-
¿e do ewangelicznej wizji Boga jako Ojca, który sprawia, ¿e
s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi  i dobrymi,  i zsy³a deszcz na
sprawiedliwych  i niesprawiedliwych (Mt 5,45). Wœród przy-
miotów, które zawsze przypisywano Bogu, by³ atrybut mi³o-
sierdzia. Mamy na to dowody zarówno w literaturze teologicz-
nej, jak  i w ksiêgach liturgicznych. W formularzach mszal-
nych, zw³aszcza w kolektach, czêsto wystêpuj¹ s³owa: „Mi³o-
sierny Bo¿e”. W jednej z modlitw wypowiadanych w czasie
uroczystych nabo¿eñstw eucharystycznych kap³an mówi s³o-
wa: „Bo¿e, którego mi³osierdzie jest bez granic, a dobroci,
skarb nieprzebrany”…

Przymiot Bo¿ego mi³osierdzia zosta³ uwydatniony w ostat-
nich latach za spraw¹ œw. Siostry Faustyny (1905-1938). Zo-
sta³a ona wybrana przez Chrystusa, aby przypomnieæ dzisiej-
szemu Koœcio³owi  i œwiatu prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu. Po
latach zosta³a ukazana œwiatu jako aposto³ka Bo¿ego mi³osier-
dzia. Jej orêdzie o Bo¿ym mi³osierdziu, otrzymane od Chry-
stusa, przyj¹³ dziœ Koœció³. W szczególny sposób przej¹³ je
i rozpowszechnia dziœ Koœcio³owi  i œwiatu Jan Pawe³ II, zaœ
obraz Chrystusa Mi³osiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”
rozpowszechnia siê na ca³y œwiat. Œw. Faustyna wskaza³a te¿
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na szczególn¹ rolê, jak¹ w dziele szerzenia Bo¿ego mi³osier-
dzia ma odegraæ Polska. Poœwiêcenie Sanktuarium Bo¿ego
Mi³osierdzia przez Ojca Œwietego Jana Paw³a II w Krakowie
£agiewnikach w sierpniu 2002 roku odbieramy jako spe³nia-
nie siê owej zapowiedzi.

Przymiot Bo¿ego mi³osierdzia nie jest mo¿liwy do wykry-
cia czystym rozumem, na podstawie naturalnych zdolnoœci
poznawczych cz³owieka. Zosta³ on przez Boga objawiony. Bóg
po prostu przedstawi³ siê nam jako Bóg, Ojciec mi³osierny.
Owo objawianie dokonywa³o siê etapami. Mo¿na mówiæ – za
teologami – o mi³osierdziu Bo¿ym ujawnionym w dziele stwo-
rzenia, Wcielenia  i Odkupienia.

W dziele stworzenia Bóg objawi³ siê jako najwy¿sza mi-
³oœæ. Ta mi³oœæ przybra³a kszta³t mi³osierdzia, z chwil¹ gdy
cz³owiek pope³ni³ grzech, gdy sprzeciwi³ siê prawu danemu
przez Boga. Pan Bóg bowiem nie odwróci³ siê od niego, ale
w³aœnie odt¹d obdarza³ go ju¿ mi³oœci¹ mi³osiern¹, czyli mi³o-
sierdziem. W encyklice Dives in misericordia Ojciec Œwiêty
Jan Pawe³ II napisa³: „Mi³osierdzie jest bowiem nieodzownym
wymiarem mi³oœci, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem
w³aœciwym sposobem jej objawiania siê i realizacji wobec rze-
czywistoœci z³a, które jest w œwiecie, które dotyka  i osacza
cz³owieka, które wdziera siê równie¿ do jego serca  i mo¿e
«zatraciæ w piekle»” (DM, 7).

Drugim, bardzo widocznym etapem objawienia siê Boga
w Jego mi³osierdziu by³o wcielenie Syna Bo¿ego  i Jego za-
mieszkanie w postaci cz³owieka na ziemi. Przyjœcie Chrystu-
sa na œwiat jest rzeczywiœcie szczególnym znakiem  i przeja-
wem mi³osierdzia Boga wobec œwiata. Sam Chrystus powie-
dzia³ do Nikodema: Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16). Motywem przyjœcia
Chrystusa na ziemiê by³a mi³oœæ Boga do ludzi: Tak Bóg umi-
³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³... Odwieczny
Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, by zrealizowaæ  i pokazaæ praw-
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dziwego  i pe³nego cz³owieka, cz³owieka wed³ug zamys³ów
i planów Bo¿ych. Pierwszy cz³owiek – Adam – by³ pe³nym
i piêknym cz³owiekiem, stworzonym na obraz  i podobieñstwo
Bo¿e. Jednak grzech zeszpeci³ jego ludzkie oblicze. W nowym
Adamie – Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialne-
go (Kol 1,15), odbudowa³ Bóg to, co zosta³o zniszczone
w pierwszym Adamie. Gdy zatem chcemy dowiedzieæ siê, kim
jest  i jaki powinien byæ cz³owiek, musimy zatrzymaæ siê przed
Tym, o którym Pi³at powiedzia³ s³owa Oto Cz³owiek (J 19,5).
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e tylko dziêki Chrystusowi wiemy,
kim jest Bóg  i kim jest cz³owiek. Tak wyraziœcie o tym po-
wiedzia³ Jan Pawe³ II w Warszawie, w czasie swojej pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny: „Cz³owieka bowiem do koñca
nie mo¿na zrozumieæ bez Chrystusa. A raczej: cz³owiek nie
mo¿e sam siebie do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e
zrozumieæ ani kim jest, ani jaka jest jego w³aœciwa godnoœæ,
ani jakie jest jego powo³anie  i ostateczne przeznaczenie. Nie
mo¿e tego wszystkiego zrozumieæ bez Chrystusa. I dlatego
Chrystusa nie mo¿na wy³¹czaæ z dziejów cz³owieka w jakim-
kolwiek miejscu ziemi”1.

Jednak¿e nie mo¿na siê zadowoliæ jedynie takim stwier-
dzeniem, ¿e Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem, by pokazaæ nam
piêknego i pe³nego cz³owieka, ale trzeba jeszcze dodaæ, i¿ Je-
zus sta³ siê cz³owiekiem, aby nas zbawiæ, aby uczyniæ nas dzieæ-
mi Bo¿ymi  i zapewniæ nam wieczne ¿ycie, przebywanie z Bo-
giem. W Prologu Ewangelii wed³ug œw. Jana czytamy s³owa:
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli, da³o moc, aby siê
stali dzieæmi Bo¿ymi (J 1,12), zaœ w Liœcie œw. Paw³a do Tytu-
sa znajdujemy s³owa: z mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez
obmycie odradzaj¹ce  i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym, któ-
rego wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego, abyœmy, usprawiedliwieni Jego ³ask¹, stali siê w na-

1 Jan Pawe³ II na ziemi polskiej, Libreria Editrice Vaticana 1979, s. 30.
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dziei dziedzicami ¿ycia wiecznego (Tt 3,5-7). To Bo¿e mi³o-
sierdzie wyra¿aj¹ce siê w zbawieniu cz³owieka wychwala Jan
Pawe³ II w encyklice Dives in misericordia, mówi¹c o mi³o-
sierdziu objawionym w krzy¿u  i zmartwychwstaniu. Pisze tam
Papie¿ m.in. takie s³owa: „Krzy¿ Chrystusa, w którym Syn,
wspó³istotny Ojcu, oddaje pe³n¹ sprawiedliwoœæ samemu Bogu,
jest równoczeœnie radykalnym objawieniem mi³osierdzia, czyli
mi³oœci wychodz¹cej na spotkanie tego, co stanowi sam ko-
rzeñ z³a w dziejach cz³owieka: na spotkanie grzechu  i œmier-
ci” (DM, 7);  i nieco dalej: „W swym zmartwychwstaniu Chry-
stus objawi³ Boga mi³oœci mi³osiernej w³aœnie przez to, ¿e jako
drogê do zmartwychwstania przyj¹³ krzy¿” (DM, 7).

Jako ludzie wszyscy jesteœmy „odbiorcami” Bo¿ego mi³o-
sierdzia. Wszyscy jesteœmy d³u¿nikami mi³osierdzia Bo¿ego.
Fakt obdarzania nas mi³osierdziem Bo¿ym rodzi w nas powin-
noœæ okazywania mi³osierdzia naszym bliŸnim. W Piœmie
Œwiêtym jest tak wiele wezwañ do okazywania mi³osierdzia
wzglêdem drugich: B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest
mi³osierny (£k 6,36); B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni
mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7); Chcê raczej mi³osierdzia ni¿
ofiary (Mt 9,13; 12,7); B¹dŸcie nawzajem dla siebie dobrzy
i mi³osierni (Ef 4,32); Obleczcie siê w serdeczne mi³osierdzie
(Kol 3,12).

Do okazywania  i czynienia mi³osierdzia Koœció³ wzywa³
ludzi w ka¿dym pokoleniu, nie tylko wzywa³, ale zak³ada³ szpi-
tale, sierociñce, przytu³ki dla potrzebuj¹cych. Dziœ Ewangeliê
mi³osierdzia  i wezwanie do czynienia mi³osierdzia wzglêdem
ludzi g³osi œwiatu Jan Pawe³ II. W niedzielê, 18 sierpnia 2002
r., mówi³ Papie¿ w czasie Mszy œw. na krakowskich B³oniach:
„Cz³owiek dociera do mi³osiernej mi³oœci Boga, do Jego mi³o-
sierdzia o tyle, o ile sam przemienia siê wewnêtrznie w duchu
podobnej mi³oœci w stosunku do bliŸnich... Niech orêdzie o Bo-
¿ym mi³osierdziu zawsze znajduje odbicie w dzie³ach mi³o-
sierdzia ludzi […]. Chrystusowe wezwanie do mi³oœci wza-
jemnej na wzór Jego mi³oœci wyznacza nam wszystkim tê sam¹
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miarê. Doznajemy niejako przynaglenia, abyœmy korzystaj¹c
z daru mi³osiernej mi³oœci Boga, sami z dnia na dzieñ odda-
wali ¿ycie, czyni¹c mi³osierdzie wobec braci. Uœwiadamiamy
sobie, ¿e Bóg, okazuj¹c nam mi³osierdzie, oczekuje, ¿e bê-
dziemy œwiadkami mi³osierdzia w dzisiejszym œwiecie”2.

Prawdzie o Bo¿ym mi³osierdziu poœwiêcony jest obecny,
ósmy tom Siejby s³owa. Zawiera on homilie z lat 1986-2004,
wyg³oszone w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
we Wroc³awiu, gdzie duszpasterstwo prowadz¹ ksiê¿a sale-
zjanie. Przy parafii znajduje siê Inspektorat Ksiê¿y Salezja-
nów, prowincji wroc³awskiej oraz klasztor Sióstr Matki Bo¿ej
Mi³osierdzia. To w³aœnie te Siostry od lat pielêgnuj¹ we Wro-
c³awiu – na pocz¹tku prywatnie, a potem w sposób publiczny
– kult Mi³osierdzia Bo¿ego. Zewnêtrznym wyrazem tego kul-
tu jest celebracja Mszy œw. ka¿dego 22 dnia miesi¹ca o godzi-
nie 16.00, poprzedzona godzinn¹ adoracj¹ Najœwiêtszego Sa-
kramentu. Pocz¹tkowo Msze œw. by³y odprawiane w przyle-
gaj¹cej do koœcio³a kaplicy sióstr, a potem – w miarê zwiêk-
szania siê liczby wiernych – w koœciele. Na prze³omie lat sie-
demdziesi¹tych  i osiemdziesi¹tych czêstym celebransem tej
Mszy œw. by³ ks. Józef Pazdur, ówczesny ojciec duchowny
alumnów Metropolitalnego Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego we Wroc³awiu, oraz ks. Stefan Wancel, proboszcz para-
fii pw. œw. Wawrzyñca we Wroc³awiu. Po nominacji  i sakrze
biskupiej ks. Józefa Pazdura zosta³em poproszony przez sio-
stry Matki Bo¿ej Mi³osierdzia o celebrowanie tej comiesiêcz-
nej Mszy œw.  i wyg³aszanie stosownych homilii. Moj¹ pos³u-
gê podj¹³em na pocz¹tku roku 1986  i pe³ni³em j¹ do mojej
konsekracji biskupiej, to jest do marca 2004 roku, a wiêc po-
nad 18 lat. Czêsto do koncelebry do³¹czali siê miejscowi ksiê-
¿a salezjanie, a tak¿e kap³ani z niektórych wroc³awskich para-
fii. We Mszy œw. asystowali równie¿ klerycy Metropolitalne-

2 Jan Pawe³ II na ziemi polskiej, Libreria Editrice Vaticana 1979, s. 20.
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go Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu, zw³a-
szcza w tym okresie, kiedy by³em wychowawc¹ alumnów
(1982-1995). Naszym celebracjom towarzyszy³ œpiew liturgicz-
ny wiernych przy akompaniamencie organowym pana Wac³a-
wa Kawiñskiego, ojca siostry Lucjany z miejscowego klasz-
toru Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. W czasie mojej pos³ugi
duszpasterskiej funkcjê siostry prze³o¿onej w miejscowym
klasztorze pe³ni³y: s. Serafia Sa³aciñska (1981-1987), s. Cecy-
lia Otulakowska (1987-1996), s. Magdalena Joñca (1996-1999)
oraz s. Loyola Czermak (od roku 1999).

W okresie mojej pos³ugi wyg³osi³em w koœciele prawie 150
homilii, z których 133 obecne s¹ w niniejszym tomie. Homilie
te s¹ ró¿nej treœci  i ró¿nej d³ugoœci. Nie pochodz¹ one z zapi-
su magnetofonowego, jako ¿e nie by³y nagrywane. Nie s¹ za-
tem dok³adnym zapisem tekstu wyg³oszonego, ale przygoto-
wanego czy to in extenso, czy w pewnym skrócie. Ich forma
wyg³oszona by³a z pewnoœci¹ bogatsza od postaci przygoto-
wanej  i tu prezentowanej. Przy przygotowywaniu tekstu do
druku pojawi³a siê trudnoœæ z wyszukaniem w³aœciwego klu-
cza do uporz¹dkowana tego zbioru homilii. Po rozwa¿eniu kilku
mo¿liwoœci ostatecznie przyj¹³em klucz merytoryczny  i chro-
nologiczny. Ca³oœæ zosta³a podzielona na dwie czêœci: Mi³o-
sierdzie Bo¿e objawione w dziele zbawczym Chrystusa oraz
Mi³osierdzie Bo¿e objawiaj¹ce siê w ¿yciu Koœcio³a. W ramach
pierwszej czêœci znajduj¹ siê trzy dzia³y: Mi³osierdzie Bo¿e
og³oszone przez Maryjê, Mi³osierdzie Bo¿e objawione w krzy-
¿u Chrystusa i Mi³osierdzie Bo¿e objawione w zmartwychwsta-
niu Pañskim. Druga czêœæ obejmuje równie¿ trzy dzia³y: Mi³o-
sierdzie Bo¿e „z pokolenia na pokolenie” (dzia³ najobszerniej-
szy), Mi³osierdzie Bo¿e objawiaj¹ce siê w ¿yciu œwiêtych oraz
Mi³osierdzie Bo¿e maj¹ce siê objawiæ w czasach eschatolo-
gicznych. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e niniejsze uporz¹dkowanie nie
spe³nia dok³adnie wymogu treœciowej roz³¹cznoœci. Zdajê so-
bie tak¿e sprawê z licznych powtórzeñ w¹tków myœlowych,
a nawet sformu³owañ, gdy¿ w wielu przypadkach wypad³o
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przygotowaæ homiliê na bazie tych samych tekstów biblijnych,
og³aszanych w poszczególnych latach w Liturgii s³owa. Dla-
tego Czytelnik proszony jest o wyrozumia³oœæ.

Niniejszy tom Siejby s³owa, sygnowany rokiem 2003, pra-
gnê zadedykowaæ Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw³owi II z racji
œwiêtowania przez Niego w tym¿e roku srebrnego Jubileuszu
pos³ugi papieskiej. Czyniê to, do³¹czaj¹c siê do wdziêcznoœci
ca³ego Koœcio³a za Jego nauczanie  i œwiadectwo wiary, na-
dziei  i mi³oœci, za Jego szerzenie kultu Bo¿ego Mi³osierdzia.

Og³aszaj¹c niniejszy zbiór rozwa¿añ, pragnê tak¿e z³o¿yæ
wyraz wdziêcznoœci Siostrom Matki Bo¿ej Mi³osierdzia we
Wroc³awiu za zapraszanie mnie do wspólnej modlitwy. Moj¹
wdziêcznoœci¹ ogarniam tak¿e wszystkich s³uchaczy tych ho-
milii, czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia, którzy na przestrzeni
osiemnastu lat wys³awiali ze mn¹ Bo¿e mi³osierdzie  i przy-
wo³ywali je „dla nas  i ca³ego œwiata”. Niech wszyscy dostê-
puj¹ ka¿dego dnia tego daru  i niech sami bêd¹ mi³osierni dla
drugich.

Na koñcu dziêkujê serdecznie pani Miros³awie Zmys³ow-
skiej za dokonanie sk³adu komputerowego, pani Aleksandrze
Kowal za korektê, zaœ panu dr. hab. Andrzejowi Batorowi za
projekt ok³adki.

Wroc³aw, dnia 16 paŸdziernika 2003 r.; w uroczystoœæ œw. Jadwigi Œl¹skiej;
w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê wyboru Ksiêdza Kardyna³a Karola Wojty³y,
Metropolity Krakowskiego, na Papie¿a



Czêœæ pierwsza

MI£OSIERDZIE BO¯E
OBJAWIONE

W DZIELE ZBAWCZYM
CHRYSTUSA
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I. MI£OSIERDZIE BO¯E
OG£OSZONE PRZEZ MARYJÊ

A. Homilie grudniowe

Wdziêczne wielbienie Boga w postawie
Maryi za Jego mi³osierdzie objawione
w narodzeniu Chrystusa

Poniedzia³ek – 22 XII 1986
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Adwentowi przewodnicy

Dobiega powoli okres Adwentu. By³ to czas radosnego
oczekiwania, które mia³o dwa odniesienia. W pierwszym eta-
pie Adwentu przewija³a siê w liturgii myœl eschatologiczna.
By³o to przypomnienie, ¿e jesteœmy w czasie oczekiwania na
powtórne przyjœcie Chrystusa. Bêdzie to uroczyste przyjœcie
Syna Bo¿ego na S¹d Ostateczny: w chwale i majestacie. Koñ-
cowy okres Adwentu, obejmuj¹cy dni od 17 do 24 grudnia,
jest okresem przygotowania do uroczystoœci Bo¿ego Narodze-
nia, podczas której wspominamy i czcimy pierwsze przyjœcie
Syna Bo¿ego na ziemiê. To pierwsze przyjœcie Zbawiciela na
ziemiê by³o ciche, ubogie, niemal przez ludzi niezauwa¿one.

Na adwentowej drodze towarzyszyli nam przewodnicy.
Pierwszym z nich by³ prorok Izajasz, nazywany ewangelist¹
Starego Testamentu, jako ¿e w swoich proroctwach nakreœli³
bardzo wyraŸnie sylwetkê maj¹cego przyjœæ Mesjasza. Wiele
fragmentów jego Ksiêgi czytaliœmy zarówno w adwentowe
niedziele, jak i w dni powszednie.

Drugim naszym adwentowym przewodnikiem by³ œw. Jan
Chrzciciel, ostatni prorok Starego Testamentu, Poprzednik
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Pañski. To w³aœnie on przygotowywa³ lud Izraela na pierwsze
przyjœcie Syna Bo¿ego, a w szczególnoœci przygotowa³ roda-
ków do publicznej dzia³alnoœci Chrystusa. Pamiêtamy jego
adwentowe wezwania do nawrócenia i pokuty: Nawróæcie siê,
bo bliskie jest królestwo niebieskie (Mt 3,2).

Trzecim adwentowym przewodnikiem jest Maryja. To
Ona najpe³niej oczekiwa³a na nadejœcie zapowiedzianego
Mesjasza, dlatego jest o Niej tak wiele mowy w koñcowych
dniach adwentu, a tak¿e w uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia.

2. Adwentowe dziêkczynienie Maryi

Ewangelia dzisiejsza przytacza dziêkczynn¹ modlitwê
Maryi, zwan¹ Magnificat, któr¹ wypowiedzia³a u krewnej El¿-
biety w czasie nawiedzenia. Jest to hymn uwielbienia Boga,
hymn wdziêcznoœci i radoœci z faktu powo³ania Jej na Matkê
S³owa Wcielonego. Hymn ten jest pe³en g³êbokiej treœci. Ko-
œció³ zachowa³ te piêkne s³owa Maryi i powtarza je ka¿dego
dnia w godzinach wieczornych w Liturgii Godzin. Jak¿e wie-
le osób powo³anych: biskupów, kap³anów, diakonów, zakon-
ników, zakonnic, a tak¿e sporo ludzi œwieckich modli siê co-
dziennie brewiarzem i wyra¿a w godzinach wieczornych uwiel-
bienie i dziêkczynienie Bogu s³owami Maryi, wypowiedzia-
nymi przez Matkê Jezusa u krewnej El¿biety. Hymn ten jest
godny szczegó³owej analizy i g³êbokiej zadumy. Winniœmy go
jak najczêœciej powtarzaæ, medytowaæ nad nim. S³owami Ma-
ryi winniœmy nieœæ Bogu uwielbienie i dziêkczynienie oraz g³o-
siæ wszystkim prawdê o Bo¿ym Mi³osierdziu, która to prawda
w tym w³aœnie hymnie jest tak czytelnie wyra¿ona.

3. Nasza œwi¹teczna wdziêcznoœæ i radoœæ

Wkrótve staniemy przed Bogiem z dziêkczynieniem za dar
Nocy Betlejemskiej, za ziemskie narodziny Syna Bo¿ego. Sta-
niemy przed Bogiem z wdziêcznoœci¹, radoœci¹ i kolêdami.
Nadchodzi dla nas czas wielkiego dziêkowania i wielbienia Boga
za to, ¿e S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas (J 1,14).
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Bo¿e Narodzenie, zjawienie siê Chrystusa w ludzkiej po-
staci na ziemi, jest szczególnym objawieniem siê Bo¿ego Mi-
³osierdzia. W Ewangelii Janowej czytamy s³owa: Tak Bóg umi-
³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem
Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale
po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,16-17).

Porz¹dkujmy przeto nasze ¿ycie, przybli¿my siê duchowo
do Pana Boga, by nasze œwi¹teczne dziêkczynienie za naro-
dzenie Jezusa by³o szczere i czynne. Proœmy dzisiaj, na tym
spotkaniu, mi³osiernego Boga, by ludzkoœæ odczyta³a Jego mi-
³osierdzie, ujawnione w Bo¿ym Dzieci¹tku w Betlejem, byœmy
Pana Boga naœladowali w naszym ¿yciu, czyni¹c mi³osierdzie
w myœl wskazania Chrystusa: B³ogos³awieni mi³osierni, albo-
wiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt 5,7).

Nadchodz¹ dni wielbienia Boga i sk³adania Mu dziêkczy-
nienia za dar wcielenia Syna Bo¿ego. Czyñmy to w postawie
Maryi, w postawie radoœci, pokoju i mi³osierdzia.

Wielbi dusza moja Pana (£k 1,46b)
– Maryi i nasze wielbienie Boga

Wtorek  – 22 XII 1987
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Cz³owiek istot¹ wezwan¹ do g³oszenia i przyjmowania chwa³y

Jako ludzie jesteœmy istotami wyra¿aj¹cymi uznanie i g³o-
sz¹cymi chwa³ê wobec siebie samych i innych. Przyznajmy,
¿e zazwyczaj lubimy, gdy nas inni chwal¹. Któ¿ siê nie cieszy,



20

gdy spotykaj¹ go s³owa uznania, pochwa³y, a nawet zachwytu
od innych. Cz³owiek jest zadowolony, gdy go ktoœ zauwa¿y,
dostrze¿e, pochwali. Cieszy siê zw³aszcza wtedy, gdy siê an-
ga¿uje, poœwiêca, gdy solidnie pracuje. Denerwuje siê zaœ, gdy
nikt nie chce zauwa¿yæ jego wysi³ków, osi¹gniêæ, dokonañ.
To naturalne pragnienie uznania, otrzymywania pochwa³ bywa
u niektórych ludzi zbyt wygórowane, zbyt zach³anne, niezdro-
we i wi¹¿e siê czêsto z ograbianiem chwa³y drugiego cz³owie-
ka albo nawet z zabieraniem chwa³y samemu Bogu. Œw. Pawe³
przestrzega nas: Nie szukajmy pró¿nej chwa³y, jedni drugich
dra¿ni¹c i wzajemnie sobie zazdroszcz¹c (Ga 5,26); nie goñ-
cie za pró¿n¹ chwa³¹ (por. Flp 2,3).

Cz³owiek, ³asy na pochwa³y, potrafi jednak¿e pochwaliæ
innych. Wœród chwal¹cych s¹ tacy, którzy chwal¹ szczerze,
z przekonania, z potrzeby serca, ale s¹ i tacy, którzy chwal¹
ob³udnie, bez przekonania; chwal¹ niekiedy w tym celu, by
coœ zyskaæ, by coœ za³atwiæ, chwal¹ tym bardziej, gdy za-
uwa¿¹, ¿e ktoœ jest ³akomy na pochwa³y. Nale¿y stwierdziæ,
i¿ tego typu chwalenie jest krzywd¹ wyrz¹dzan¹ bliŸniemu
i jest moralnie z³e. Chwalenie drugich jest usprawiedliwione
jedynie wtedy, gdy wyp³ywa z wewnêtrznego przekonania
i jest s³uszne.

2. Chwa³a w ¿yciu Chrystusa i Maryi

Mówi¹c o chwaleniu i poszukiwaniu chwa³y, musimy ko-
niecznie popatrzeæ na Chrystusa, na Jego drogê do chwa³y.
W zapisie Janowej Ewangelii czytamy s³owa: Je¿eli Ja sam
siebie otaczam chwa³¹, chwa³a moja jest niczym. Ale jest Oj-
ciec mój, który Mnie otacza chwa³¹, o którym mówicie: „Jest
naszym Bogiem”, ale wy Go nie znacie (J 8,54-55). Chrystus
zatem nie szuka³ swojej chwa³y. Niczego nie robi³, by Go chwa-
lono i podziwiano. Obce Mu by³y drogi, na których ludzie
zwykle szukaj¹ chwa³y. W ca³ej swojej dzia³alnoœci szuka³
chwa³y Ojca. Owa chwa³a wyrazi³a siê w wiernym wype³nie-
niu Jego woli: Ja Ciebie otoczy³em chwa³¹ na ziemi przez to,
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¿e wype³ni³em dzie³o, które Mi da³eœ do wykonania (J 17,4).
To g³oszenie chwa³y Ojca zosta³o przyjête. Ojciec tak¿e oto-
czy³ chwa³¹ swego Syna: Ale jest Ojciec, który Mnie otacza
chwa³¹ (J 8,54b). A wiêc kto nie szuka swojej chwa³y, ale szu-
ka chwa³y Boga i og³asza j¹, tego Bóg otacza chwa³¹, tego
Bóg wywy¿sza. Taka jest logika Bo¿ego dzia³ania. Warto o tym
pamiêtaæ.

Tak te¿ dzia³o siê w ¿yciu Maryi. Maryja mia³a g³êbokie
przekonanie, ¿e wszystko zawdziêcza Bogu. Owa œwiadomoœæ
pog³êbi³a siê w Niej po zwiastowaniu, gdy dowiedzia³a siê, ¿e
zosta³a wybrana na Matkê Mesjasza. Dlatego w czasie nawie-
dzenia œw. El¿biety wypowiedzia³a hymn uwielbienia, zwany
Magnificat. Zaczyna siê on od s³ów: Wielbi dusza moja Pana
– czy w innym t³umaczeniu: Uwielbiaj, duszo moja, chwa³ê
Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego.

U progu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy przyj¹æ po-
stawê Maryi, postawê wielbienia i chwalenia Boga.

3. Nasze motywy wielbienia Boga

Maryja mia³a szczególny motyw wielbienia Boga. Zosta³a
powo³ana na Matkê S³owa Wcielonego. My tak¿e posiadamy
wiele motywów, by wielbiæ Boga, by g³osiæ Jego chwa³ê. Bogu
zawdziêczamy przede wszystkim nasze zaistnienie. Mog³o nas
nie byæ, a jesteœmy. Jesteœmy, bo chcia³ nas mieæ Bóg. Umiej-
my za to Mu dziêkowaæ i nieustannie Go za to wielbiæ.

W naszym dzia³aniu nie zabiegajmy o swoj¹ chwa³ê. Za wzo-
rem Jezusa i Maryi zabiegajmy o chwa³ê Boga. Je¿eli ktoœ czy-
ni coœ z nadziej¹, ¿e go pochwal¹, z zamiarem, aby b³ysn¹æ, aby
inni to dojrzeli, docenili i pochwalili, to ju¿ przegra³ w punkcie
wyjœcia. To bêdzie pusta chwa³a: Je¿eli Ja sam siebie otaczam
chwa³¹ – mówi Chrystus – chwa³a moja jest niczym (J 8,54a).

We wszystkim, co czynimy, szukajmy zatem chwa³y Boga.
W ka¿dym naszym czynie, w ka¿dej decyzji dzia³ania winno
byæ zawarte pragnienie szukania chwa³y Bo¿ej. Œw. Pawe³ po-
daje nam bardzo wa¿n¹ wskazówkê: Czy jecie, czy pijecie, czy
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cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwa³ê Bo¿¹ czyñcie
(1 Kor 10,31). Zatem ca³ym naszym ¿yciem powinniœmy wiel-
biæ Boga. Ca³e nasze ¿ycie winno byæ piêkn¹ pieœni¹ œpiewan¹
na chwa³ê Boga. Bóg kocha i nagradza ludzi, którzy tu, na zie-
mi, pomna¿aj¹ Jego chwa³ê: Ale jest Ojciec Mój, który Mnie
otacza chwa³¹ (J 8,54b). Ojciec otoczy³ chwa³¹ Chrystusa, gdy¿
On g³osi³ Jego chwa³ê. Bóg wywy¿szy³ Maryjê, gdy¿ by³a Jego
uni¿on¹ s³u¿ebnic¹, zachowuj¹c¹ wiernie Jego s³owo: Bo wej-
rza³ na uni¿enie swojej S³u¿ebnicy. Oto bowiem odt¹d b³ogos³a-
wiæ mnie bêd¹ wszystkie narody (£k 1,48). Bóg wywy¿szy³ po-
korê, pos³uszeñstwo i uni¿enie Abrahama, Maryi, œw. Jana
Chrzciciela, a przede wszystkim Chrystusa. W Liœcie do Fili-
pian czytamy: On, istniej¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze
sposobnoœci, aby na równi byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego
siebie […]; uni¿y³ samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do
œmierci – i to œmierci krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg Go nad wszystko
wywy¿szy³ i darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê (Flp 2,6-9).

Cz³owiek od chwili opuszczenia raju k³óci siê z Bogiem
o chwa³ê. Próbowa³ ju¿ wielokrotnie w dziejach pozbawiaæ Boga
chwa³y i g³osiæ swoj¹ chwa³ê. Chcia³ usun¹æ Boga z tronu i sam
na nim zasi¹œæ. Dzisiaj usi³uje siê  na nowo tego dokonaæ. Próby
te przynosi³y i przynosz¹ fatalne skutki. Okazuje siê bowiem,
¿e cz³owiek nie mo¿e wygraæ walki ze swoim Stwórc¹.

Warto pamiêtaæ, ¿e autentyczna chwa³a niesiona Bogu opro-
mienia tak¿e cz³owieka, który j¹ g³osi. Prawdziwa chwa³a cz³o-
wieka le¿y w oddawaniu chwa³y Bogu.

Troszczmy siê tak¿e o chwa³ê naszych bliŸnich. Postêpuj tak,
by w twoim towarzystwie wszyscy czuli siê dobrze. Nie kryty-
kuj tych, którym coœ siê uda³o. Nie zazdroœæ innym. Nie po-
mniejszaj ich zas³ug. Nie odbieraj im chwa³y. Umiej siê cieszyæ
cudzym sukcesem. Pochwal ¿onê, ¿e przygotowa³a dobry obiad,
uznaj jej pracê przy kuchni, pochwal, ¿e stara siê byæ dobr¹ ¿on¹
i matk¹. A ty, matko i ¿ono, umiej dojrzeæ dobro u twego mê¿a.
Powiedz mu, ¿e jest wspania³y. Pochwal, ¿e coœ dobrego zro-
bi³. Nie czyñ ci¹g³ych wymówek i nie udzielaj ustawicznych
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pouczeñ. Pochwal kole¿ankê, kolegê z pracy, s¹siadkê. Nie
przygniataj, nie dok³adaj ciê¿arów, ale pomagaj. B¹dŸ eleganc-
ki, b¹dŸ kulturalna. Umiej siê zachwyciæ cudz¹ dobroci¹.

W takim duchu prze¿ywajmy nadchodz¹ce œwiêta Naro-
dzenia Pañskiego. W takim duchu nieœmy chwa³ê Nowo Na-
rodzonemu i dziêkujmy, ¿e do nas przyszed³.

I raduje siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy
(£k 1,47) – Maryi i nasza radoœæ przed Bogiem

Czwartek  – 22 XII 1988
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Nadchodz¹ca œwi¹teczna radoœæ

Sprawujemy dziœ Eucharystiê w tej œwi¹tyni u progu uroczy-
stoœci Bo¿ego Narodzenia. Nadchodz¹ce œwiêta to œwiêta wiel-
kiej radoœci. Wyp³ywa ona z faktu zamieszkania na ziemi Syna
Bo¿ego. Chcemy te dni prze¿ywaæ w rodzinnej, duchowej ra-
doœci. Tej radoœci ¿yczymy innym. W sk³adanych sobie ¿ycze-
niach œwi¹tecznych mówimy najczêœciej: „Weso³ych œwi¹t”.

O radoœci jest dziœ mowa w Ewangelii. Maryja wielbi¹ca
Boga u swojej krewnej El¿biety wypowiada s³owa: I raduje
siê duch mój w Bogu, moim Zbawcy (£k 1,47). Wielcy przyja-
ciele Boga, na czele z Maryj¹, byli ludŸmi wewnêtrznej rado-
œci. St¹d te¿ wszyscy chrzeœcijanie wezwani s¹ do ¿ycia w ra-
doœci. Jak jednak odpowiedzieæ na to wezwanie, które wydaje
siê dziœ byæ trochê niezrozumia³e? Spróbujmy zastanowiæ siê
dziœ nad tym, gdy mamy w nadchodz¹cych dniach prze¿ywaæ
radoœæ Bo¿ego Narodzenia. Rozwa¿my najpierw, do jakiej ra-
doœci wzywa nas Bóg i gdzie s¹ w³aœciwe jej Ÿród³a.
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2. Fa³szywa i prawdziwa radoœæ oraz jej Ÿród³a

O radoœci mówi siê dziœ doœæ du¿o. Mówi siê o jej potrze-
bie. Mówi siê, ¿e jest bardzo dobrym lekarstwem na stresy, ¿e
chroni przed zawa³em serca, ¿e jest potrzebna w towarzystwie,
na zabawie, w urzêdach, w zak³adach pracy, w koœciele – jed-
nym s³owem: wszêdzie. Spotykamy niejednokrotnie ludzi ra-
dosnych, uœmiechniêtych. Widzimy ich na ekranach telewizo-
rów. Spotykamy na przyjêciach towarzyskich, imieninowych.
Lubimy przebywaæ w ich obecnoœci. Jednak¿e zauwa¿amy, ¿e
nie ka¿da radoœæ jest autentyczna. Niekiedy jest to radoœæ wy-
muszona. Czasem jest to radoœæ na pokaz, wyuczony uœmiech
przed kamer¹, uœmiech za pieni¹dze, radoœæ dla zmylenia prze-
ciwnika. Radoœæ tego typu mo¿e byæ skutkiem grzechu: oszu-
stwa, k³amstwa, kradzie¿y, rozpusty cielesnej, nagromadzenia
bogactw doczesnych. Radoœæ taka jest krótkotrwa³a, szybko
przemija, usycha.

W liturgii dzisiejszej jest mowa o radoœci innej, autentycz-
nej, prawdziwej, g³êbszej, nie przelotnej. Jest to radoœæ dzieci
Bo¿ych, radoœæ, która jest cnot¹ moraln¹.

W czytaniach dzisiejszych zosta³y nam ukazane Ÿród³a tej
prawdziwej, dojrza³ej radoœci. Przypomnijmy je.

3. Radoœæ przed Bogiem – Ÿród³em prawdziwej radoœci

Najwa¿niejszym Ÿród³em duchowej radoœci jest sam Bóg.
Wyznaje to nam Maryja w Magnificat: I raduje siê duch mój
w Bogu, Zbawcy moim (£k 1,47). Kto z Bogiem przebywa
codziennie na modlitwie, jest cz³owiekiem duchowej, we-
wnêtrznej radoœci. Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja
raduje siê w Bogu moim (Iz 61,10) – wo³a³ kiedyœ prorok Iza-
jasz. Radujcie siê zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam: ra-
dujcie siê! Pan jest blisko! (Flp 4,4.5) – wzywa nas w Adwencie
œw. Pawe³ Aposto³. Kto doœwiadcza naprawdê Pana Boga, ten
prze¿ywa wewnêtrzn¹ radoœæ. Nasz poeta napisa³ kiedyœ: „Id¹
ulic¹ biedni ludzie, bardzo znêkani, smutni ludzie. Jak siê nazy-
wa ich boleœæ sroga? Nie maj¹ Boga, brak im Boga”. Ludzie,
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którzy zagubili Boga, trac¹ prawdziw¹ radoœæ. Jeœli czymœ po-
trafi¹ siê cieszyæ, to jest to zwykle radoœæ przejœciowa, pozorna.

Wrogiem wewnêtrznej radoœci jest wszelkie z³o, zw³aszcza
grzech. ¯eby prze¿ywaæ radoœæ Bo¿¹, trzeba uwalniaæ siê od
z³a, trzeba dbaæ o czyste serce, trzeba byæ wolnym od grze-
chu: Ogromnie siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bo-
gu moim, bo przyodzia³ mnie w szaty zbawienia, okry³ mnie
p³aszczem sprawiedliwoœci (Iz 61,10). Przyodzianie w szaty
zbawienia, o którym mówi prorok – to tyle, co przyjêcie Bo-
¿ego mi³osierdzia, dost¹pienie odpuszczenia grzechów. Zatem
autentyczna radoœæ wyrasta z czystego serca. Ludzie z obci¹-
¿onym sumieniem nie mog¹ byæ wewnêtrznie radoœni. Mog¹
stwarzaæ tylko jej pozory.

Prawdziwa, Bo¿a radoœæ jest tak¿e utwierdzana przez czy-
ny mi³oœci, bezinteresowne pe³nienie uczynków mi³osierdzia.
Gdy Jan Chrzciciel naucza³ nad Jordanem, pyta³y go t³umy:
„Có¿ wiêc mamy czyniæ?”. On im odpowiada³: „Kto ma dwie
suknie, niech jedn¹ da temu, który nie ma; a kto ma ¿ywnoœæ,
niech tak samo czyni” (£k 3,10-11). ¯ycie potwierdza nastêpu-
j¹c¹ prawid³owoœæ: im wiêcej czynimy dobra, im wiêcej s³u¿y-
my i poœwiêcamy siê dla drugich, tym wiêcej jest w nas radoœci.

Najg³êbszym motywem starania siê o radoœæ jest to, i¿ sam
Bóg jest radoœci¹ i szczêœciem. Radoœci¹ swoj¹ chce siê z na-
mi dzieliæ w wiecznoœci. Stworzeni jesteœmy dla radoœci wiecz-
nej. Bóg wla³ w nas pragnienie radoœci. Wprawdzie droga do
wiecznoœci wiedzie przez ziemiê, która zawsze by³a, jest i bê-
dzie krain¹ ³ez i wygnania, niemniej jednak radoœæ, a nie smu-
tek ma byæ motorem naszego ¿ycia. Smutek, zw³aszcza nie
przepojony modlitw¹, zawsze bêdzie czynnikiem szkodliwym.
Nie wydawaj duszy swej smutkowi ani nie drêcz siebie myœla-
mi. Radoœæ serca jest ¿yciem cz³owieka, a weso³oœæ mê¿a przed-
³u¿a jego dni (Syr 30,21-22) – radzi nam, natchniony mêdrzec
starotestamentowy.

Dla smutku nie ma miejsca w ¿yciu prawdziwie chrzeœci-
jañskim, bo nawet cierpienie, z³o fizyczne mo¿na przemieniæ
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na prawdziwe skarby Bo¿ych zas³ug. Tak¿e z³o moralne, czyli
grzech – s³uszna przyczyna smutku – mo¿e i powinna zapro-
wadziæ cz³owieka do mi³osierdzia Bo¿ego, do pokuty, a przez
to do radoœci przebaczenia.

Do takiej Bo¿ej radoœci wzywa nas Maryja. Nazywamy J¹
w Litanii loretañskiej „przyczyn¹ naszej radoœci”. Ona jest
Matk¹ radosn¹, mimo ¿e ludzie nazwali J¹ tak¿e Matk¹ Bolesn¹.

Jeden z ksiê¿y diecezji lubelskiej przed laty zgromadzi³
kopie najbardziej znanych w Polsce obrazów Matki Bo¿ej
i urz¹dzi³ bardzo interesuj¹c¹ wystawê maryjn¹. Wierni z na-
bo¿n¹ uwag¹ ogl¹dali obrazy, odczytywali napisy, wpatrywali
siê w oczy i rysy swej duchowej Matki, odtworzone za po-
moc¹ twórczej wyobraŸni nieznanych najczêœciej artystów.
Ró¿ne to by³y obrazy, niektóre znane powszechnie w ca³ym
kraju, inne znane i otoczone czci¹ w poszczególnych diece-
zjach. Zrodzi³a je wiara i pobo¿noœæ maryjna. Wiele spoœród
nich mo¿na by oznaczyæ tytu³em: Matka Boska Bolesna. Mo-
tyw ten faktycznie wystêpuje w malarstwie maryjnym, podob-
nie jak i w kaznodziejstwie. Niepe³ny jednak by³by obraz
Maryi, gdybyœmy J¹ malowali i mówili o Niej tylko jako o Mat-
ce Bo¿ej Bolesnej. Owszem, by³a Matk¹ Bolesn¹ i w boleœci
pod krzy¿em sta³a siê Matk¹ duchow¹ nas wszystkich. Wiemy
jednak, ¿e ostatnim dniem w Jej ¿yciu nie by³ Wielki Pi¹tek.
Droga krzy¿owa doprowadzi³a J¹ bowiem do radosnego dnia
Zmartwychwstania Chrystusa, do radoœci Jego Wniebowst¹-
pienia i Jej Wniebowziêcia. Ostatnim akordem Jej ziemskiego
¿ycia by³a wiêc radoœæ. Co wiêcej, nie smutek, lecz radoœæ
mia³a przewagê w ca³ym Jej ¿yciu. Pe³ny wiêc obraz Maryi
jest tak¿e obrazem Matki Boskiej Radosnej.

O jakich to radosnych chwilach mog³aby nam opowiedzieæ
nasza Matka niebieska? Zapewne wielk¹ radoœci¹ by³a dla Niej
modlitwa o przyjœcie Mesjasza, Zbawcy i Odkupiciela ludz-
koœci. Wielkim dniem radoœci by³o Zwiastowanie, którego opis
ewangeliczny sta³ siê natchnieniem dla wielu artystów mala-
rzy. Radoœæ obok g³êbokiej pokory przebija z Jej wspania³ego
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hymnu Magnificat, wyœpiewanego u krewnej El¿biety. A któ¿
przeniknie i ogarnie radoœci Matki Najœwiêtszej w Betlejem,
w noc narodzenia Boskiego Syna, a póŸniej radoœci p³yn¹ce
z codziennego ¿ycia w Nazarecie. Nawet Jej œmieræ, rozstanie
siê z tym ¿yciem, opromienione by³o radosn¹ nadziej¹ spotka-
nia z Synem. Dalsze radoœci – to Wniebowziêcie i pe³nia uwiel-
bienia w niebie. Oto ca³y ³añcuch radoœci Maryi.

W niektórych zakonach, zw³aszcza franciszkañskich, kul-
tywowane jest specjalne nabo¿eñstwo siedmiu radoœci Naj-
œwiêtszej Maryi Panny.

Módlmy siê dziœ gorliwie do Bo¿ego mi³osierdzia o pomno-
¿enie naszej duchowej radoœci. Módlmy siê, by Bo¿ej radoœci,
o której dziœ mówiliœmy, która tkwi³a w sercu Maryi – by ta-
kiej radoœci udzieli³ Bóg mi³osierny ca³emu œwiatu, byœmy
mogli za Maryj¹ jak najczêœciej powtarzaæ: I raduje siê duch
mój w Bogu, moim Zbawcy (£k 1,47).

Bo wejrza³ na uni¿enie S³u¿ebnicy swojej
(£k 1,48a) – Bo¿e wejrzenie na Maryjê i na
nas

Pi¹tek po III niedzieli Adwentu – 22 XII 1989
Sm 1,24-28, £k 1,46-56

1. Wa¿noœæ ¿yczliwego spojrzenia

Pewien misjonarz opowiada³ o mieœcie, w którym urz¹dzo-
no getto dla trêdowatych. Z obawy przed zara¿eniem chorzy
znajdowali siê w odosobnionym miejscu, otoczonym wyso-
kim murem. Jeden z chorych zachowywa³ siê dziwnie spokoj-
nie. Nie martwi³ siê ani swoj¹ chorob¹, ani przysz³oœci¹. Pew-
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nego dnia zdradzi³ tajemnicê swego spokoju. Wyzna³, ¿e
w pewnym miejscu w murze znajduje siê otwór. Od czasu do
czasu – mówi³ – ko³o muru przechodzi moja ¿ona i przez ow¹
dziurê spogl¹da na mnie. Ja jej wprawdzie nie widzê, ale œwia-
domoœæ jej obecnoœci i jej spojrzenia uspokaja mnie.

Rzeczywiœcie, z czyjegoœ kochaj¹cego spojrzenia mo¿na
czerpaæ si³ê do ¿ycia. Jak¿e trzeba siê cieszyæ, skoro wiemy,
¿e Bóg na wszystkich nas spogl¹da mi³uj¹cym okiem. O ta-
kim mi³uj¹cym spojrzeniu Boga na cz³owieka mówi nam dzi-
siejsza Ewangelia.

2. Wejrzenie Boga na Maryjê

Bóg wejrza³ na Maryjê. Ona sama wyzna³a to u œw. El¿bie-
ty, w swoim Magnificat: Wielbi dusza moja Pana i raduje siê
duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrza³ na uni¿enie S³u-
¿ebnicy swojej (£k 1,46-48a). Bóg wejrza³ na Maryjê. On, wiel-
ki Bóg Izraela, wejrza³ na biedn¹ dziewczynê z pogardzanego
miasta Nazaret. Maryja wiedzia³a o tym i to Jej wystarczy³o.
Pe³na odwagi i wdziêcznoœci uwielbia³a Boga, który w³adców
str¹ca z tronu, a wy¿sza pokornych, g³odnych nasyca dobra-
mi, a bogatych z niczym odprawia (£k 1,52-53). Ta œwiado-
moœæ Bo¿ego spojrzenia na Ni¹ pozwoli³a Jej przezwyciê¿yæ
wszystkie trudnoœci i wytrwaæ do koñca przy Bogu, przy pe³-
nieniu Jego woli. A przyznajmy, by³a to droga ¿ycia trudna,
poczynaj¹c od Betlejem, a koñcz¹c na Golgocie pod krzy¿em
Jej Syna. Maryja zosta³a odepchniêta przez ludzi. Nie znala-
z³o siê dla Niej miejsce w gospodzie. Potem trzeba by³o ucie-
kaæ przed z³owrogim Herodem do Egiptu. A potem przyszed³
czas pojmania, s¹du, cierpienia i œmierci krzy¿owej Jezusa.
Maryja wszystko to przetrzyma³a, gdy¿ wiedzia³a, ¿e Bóg na
Ni¹ wejrza³ w swoim mi³osierdziu.
3. Wejrzenie Boga na nas

Dzisiaj my nale¿ymy do tych, na których Bóg wejrza³. Bóg
wejrza³ na wszystkich nas, na ka¿dego i ka¿d¹ z osobna. I to
powinno byæ dla nas szczêœciem. To powinno wyzwalaæ w nas
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radoœæ, jak to dzia³o siê w przypadku Maryi, radoœæ przed
Bogiem, radoœæ z doœwiadczania Boga. Taka radoœæ jest spraw-
dzianem i wyk³adnikiem naszej poprawnej wiêzi z Bogiem.
Cieszmy siê przeto z Bo¿ego wejrzenia na nas. Dziœ na nowo
chcemy sobie uœwiadomiæ, ¿e Bóg od pocz¹tku naszego ist-
nienia ogarnia nas swoim ³askawym wejrzeniem. Gdyby tak
nie by³o, to by nas nie stworzy³, nie by³oby nas na ziemi. Bóg,
powo³uj¹c nas do istnienia, obiecuje nam swoj¹ mi³oœæ. Ju¿
samo naszej zaistnienie jest wyrazem Jego mi³osierdzia B¹dŸ-
my za to Bogu wdziêczni. Gdy bêdziemy dziêkowaæ za dar
ziemskich narodzin Syna Bo¿ego, dziêkujmy tak¿e za nasze
narodzenie, za nasze ¿ycie. Dziêkujmy za Bo¿e wejrzenie na
nas.

W duchu tej wdziêcznoœci s³u¿my drugim i nieœmy im na-
dziejê, Dobr¹ Nowinê, ¿e wszyscy jesteœmy umi³owani przez
Boga, ogarniêci Jego mi³osierdziem, ¿e wszyscy dost¹piliœmy
– jak ongiœ Maryja – Bo¿ego wejrzenia na nas.

To Bo¿e mi³uj¹ce wejrzenie na nas, które realizuje siê tak-
¿e w tej Eucharystii, winniœmy przekazywaæ dalej innym. Jako
ubogaceni i opromienieni Bo¿ym wejrzeniem na nas spogl¹-
dajmy zatem na siebie z mi³oœci¹. W ten sposób bêdziemy sta-
waæ siê podobnymi do Maryi, Chrystusowej i naszej Matki.
Niech zatem Jej wyznanie u œw. El¿biety: Bo wejrza³ na uni-
¿enie swojej S³u¿ebnicy – bêdzie tak¿e naszym osobistym wy-
znaniem.
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Oto b³ogos³awiæ Mnie bêd¹
wszystkie pokolenia (£k 1,48b)
– Maryja wœród Ludu Bo¿ego

Sobota – 22 XII 1990
1 Sm 1,24-28, £k 1,46-56

1. Maryja wywy¿szona przez Boga

Znajdujemy siê u progu radosnych œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Adwentow¹ drog¹ dochodzimy do kresu, do œwi¹tecznych
dni, w których ponownie odkryjemy Bo¿e mi³osierdzie, obja-
wione nam w przyjœciu Syna Bo¿ego na ziemiê

W dzisiejszej liturgii staje przed nami Maryja ze swoj¹
piêkn¹ modlitw¹ Magnificat. W miesi¹cu grudniu na naszych
spotkaniach modlitewnych wg³êbiamy siê w treœæ tej szcze-
gólnej modlitwy. Dziœ zastanowimy siê nad wersetem Oto b³o-
gos³awiæ Mnie bêd¹ wszystkie pokolenia (£k 1,48b). Maryja
zapowiada swoj¹ przysz³oœæ. Oznajmia, ¿e bêdzie b³ogos³a-
wiona przez pokolenia. Ta chwa³a Maryi jest konsekwencj¹
umi³owania Jej przez Boga. Maryja stwierdzi³a, ¿e Pan Bóg
uczyni³ Jej wielkie rzeczy. Uwolni³ j¹ od grzechu pierworod-
nego. Powo³a³ na matkê S³owa Wcielonego. Po ziemskich ¿yciu
zabra³ J¹ do niebieskiej chwa³y.

W tym wywy¿szeniu Maryja ma tak¿e swój udzia³, bowiem
wspaniale odpowiedzia³a na Bo¿e wezwanie. Potrafi³a ca³ko-
wicie poœwiêciæ siê Bogu. Wiernie wype³nia³a Jego wolê. Dla-
tego zosta³a pokochana przez Koœció³, dlatego jest przez nas
tak kochana.

Spójrzmy na chwilê do historii, by przekonaæ siê, jak wy-
pe³nia³y siê owe prorocze s³owa Maryi: Oto b³ogos³awiæ Mnie
bêd¹ wszystkie pokolenia (£k 1,48b).
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2. Maryja b³ogos³awiona przez Koœció³

Po odejœciu Jej Syna do nieba Maryja od pocz¹tku ¿y³a
w Koœciele. Prowadzi³a dalsze ¿ycie ziemskie przy boku œw.
Jana Aposto³a, zgodnie z testamentem danym przez Chry-
stusa na krzy¿u. Dzieje Apostolskie ukazuj¹ nam J¹ modl¹c¹
siê z pierwszymi uczniami Chrystusa. Jest to odnotowane
w jednej z maryjnych prefacji: „Gdy Aposto³owie oczekiwali
obiecanego Ducha Œwiêtego, ³¹czy³a swe b³agania z proœba-
mi uczniów Chrystusa i sta³a siê wzorem modl¹cego siê Ko-
œcio³a”.

Chwa³a Maryi rozszerzy³a siê na ca³y Koœció³. Szczegól-
nie zadomowi³a siê w Koœciele polskim. Wszyscy wiemy, jak
bardzo g³êboko wpisa³a siê Maryja w historiê naszego narodu.
Przypomnijmy pokrótce. Pierwsza polska metropolia za³o¿o-
na w roku tysiêcznym ma patrocinium Matki Bo¿ej. Pierwsza
œwi¹tynia, katedra gnieŸnieñska, pamiêtaj¹ca czasy Mieszka
i Boles³awa Chrobrego, ma wezwanie Wniebowziêcia NMP.
Nastêpne polskie metropolie: halicka (1412), a potem mohy-
lewska (1773) obra³y sobie tak¿e za patronkê Najœwiêtsz¹
Maryjê Pannê. Wznoszone z czasem katedry biskupie w P³oc-
ku, W³oc³awku, we Lwowie, a tak¿e opactwa i kolegiaty w £ê-
czycy, Opatowie, Sandomierzu, Kaliszu, koœció³ Mariacki
w Krakowie – zosta³y wzniesione pod wezwaniem Najœwiêt-
szej Maryi Panny. Na tle naszych s¹siadów: Niemców, Cze-
chów, S³owaków, Wêgrów, Rosjan, jest to coœ szczególnego
i wyj¹tkowego.

Tak¿e polska pieœñ koœcielna i literatura przepe³nione s¹
pierwiastkami maryjnymi. Najstarsza polska pieœñ religijna,
pierwszy hymn narodowy – Bogurodzica – to pieœñ maryjna.
Najstarsze zachowane kazania to kazania maryjne. Najstarsza
organizacja religijna ludzi œwieckich – to Bractwo NMP przy
koœciele œw. Marka w Krakowie (1226). Najstarsza organiza-
cja m³odzie¿owa – to Sodalicja Mariañska (XVI w.). Pierwszy
tekst polski wydrukowany, to tekst Zdrowaœ, Maryjo. Pierw-
sza polska parafia utworzona w USA (1854) nosi wezwanie
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Niepokalanego Poczêcia NMP. Pierwsza polska parafia na
wschód od Uralu – w Tomsku – ma wezwanie Najœwiêtszej
Maryi Panny Ró¿añcowej. Pierwszy klasztor benedyktyñski
w £êczycy – to klasztor NMP. Pierwsze polskie zakony mê-
skie i ¿eñskie to zakony maryjne (ksiê¿a marianie, siostry pre-
zentki). Pierwszy akt ukoronowania obrazu Matki Bo¿ej poza
Rzymem – to koronacja w Czêstochowie (1717).

Rys pobo¿noœci maryjnej naszego narodu widoczny jest tak-
¿e dzisiaj. Wielkimi orêdownikami kultu maryjnego byli po-
wojenni prymasi Polski. Kard. August Hlond i kard. Stefan
Wyszyñski szerzyli pobo¿noœæ maryjn¹ w przekonaniu, ¿e
z Maryj¹ ³atwiej bêdzie oprzeæ siê naporowi ateizmu i prze-
trzymaæ re¿im komunistyczny. Gdy w 1948 r. umiera³ w War-
szawie Prymas, kard. August Hlond, w obliczu tego, czego
doœwiadczy³ i co widzia³, powiedzia³ na ³o¿u œmierci: „Odwa-
gi! Nie upadajcie na duchu! Walczcie pod opiek¹ Matki Naj-
œwiêtszej. Zwyciêstwo, gdy przyjdzie, bêdzie to zwyciêstwo
Najœwiêtszej Maryi Panny”. By³o to powiedziane 22 paŸdzier-
nika 1948 roku w Warszawie. Dok³adnie 30 lat póŸniej, 22 paŸ-
dziernika 1978 roku, w niedzielê w Watykanie rozpocz¹³ swój
pontyfikat Papie¿ Polak.

Na Maryjê kierowa³ oczy Koœcio³a i œwiata Sobór Watykañ-
ski II. Przedstawi³ Maryjê w VIII rozdziale Konstytucji dogma-
tycznej o Koœciele. Papie¿ Soboru Watykañskiego II, Pawe³ VI,
na zakoñczenie trzeciej sesji Soboru, w dniu 21 listopada 1964
roku, og³osi³ Maryjê Matk¹ Koœcio³a. Warto pamiêtaæ, ¿e na to
og³oszenie du¿y wp³yw mieli polscy biskupi z kard. Stefanem
Wyszyñskim na czele. Dziesiêæ lat póŸniej, w roku 1974, Pa-
pie¿ Pawe³ VI og³osi³ Adhortacjê apostolsk¹ Marialis cultus –
Kult maryjny. Niektórzy teologowie s¹dz¹, ¿e jest to jeden z naj-
wa¿niejszych tekstów Koœcio³a o kulcie Maryi w ca³ej historii.

Dziœ wielkim orêdownikiem zdrowego kultu do Matki Bo-
¿ej jest Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Poszed³ na s³u¿bê do Wa-
tykanu z zawo³aniem biskupim: Totus tuus – „ca³y Twój”. Nie-
mal wszystkie dokumenty, które og³asza, homilie i ró¿ne prze-
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mówienia koñczy akcentem maryjnym. Dnia13 maja 1981
roku, w 64. rocznicê objawienia siê Matki Bo¿ej w Fatimie,
Jan Pawe³ II by³ raniony kul¹ zamachowca. Gdy po zamachu
przebywa³ w szpitalu, kaza³ sobie dostarczyæ wszystkie doku-
menty z Fatimy z objawieniami Matki Bo¿ej. Dokumentacjê
tê dostarczy³ mu s³owacki biskup Pawe³ Hnillica, który by³
potajemnie konsekrowany na biskupa i spêdzi³ wiele lat w ko-
munistycznych obozach koncentracyjnych. Papie¿ te dokumen-
ty przestudiowa³. Kaza³ figurkê Matki Bo¿ej Fatimskiej umie-
œciæ w koœció³ku na granicy polsko-rosyjskiej i skierowaæ Jej
twarz w stronê Rosji. W rocznicê zamachu przyby³ do Fatimy,
by Matce Bo¿ej osobiœcie podziêkowaæ za ocalenie. Odda³ tam
Koœció³ i ludzkoœæ Niepokalanemu Sercu Maryi. Dnia 25 marca
1984 roku na pl. œw. Piotra w Rzymie Papie¿ dokona³ ponow-
nego oddania Koœcio³a i œwiata Matce Bo¿ej przed Jej figur¹,
sprowadzon¹ z Fatimy. By³o to wype³nienie ¿yczenia Maryi
z Fatimy. Papie¿ ma œwiadomoœæ, co zawdziêcza Matce Bo-
¿ej. Gdy pod koniec grudnia 1984 roku Jan Pawe³ II odwiedzi³
swego niedosz³ego mordercê w wiêzieniu, ten zapyta³ go: „Dla-
czego nie zgin¹³eœ? Wiem, ¿e dobrze celowa³em, wiem, ¿e kula
by³a pewna i œmiertelna... Wiêc dlaczego nie zgin¹³eœ? – po-
wtórzy³ Turek. Jan Pawe³ II odpowiedzia³: „Kto inny strzela,
kto inny kule nosi”. Dziesiêæ lat po zamachu Jan Pawe³ II po-
nownie by³ w Fatimie. W akcie zawierzenia wyzna³ tam: „By³aœ
mi Matk¹ zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku,
kiedy czu³em przy sobie Twoj¹ opiekuñcz¹ obecnoœæ”.

Dnia 13 maja 2001, a wiêc dok³adnie w dwudziest¹ rocz-
nicê zamachu, KUL nadawa³ doktorat honoris causa biskupo-
wi Stanis³awowi Dziwiszowi, osobistemu sekretarzowi Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. By³o to w godzinach wieczornych.
W koñcowym s³owie, które nale¿a³o do honorowego doktora,
bp Dziwisz dok³adnie opowiada³, jak przebiega³ zamach, jak
wygl¹da³y pierwsze minuty, godziny i dni po zamachu. Mówi³,
jak s³ysza³ modlitwê Papie¿a, którego wioz³a karetka do klini-
ki Gemelli. „Maryjo, Matko moja”.
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Mo¿na zatem bez przesady powiedzieæ, ¿e Maryja znala-
z³a wywy¿szenie w naszym narodzie, ¿e w naszej narodowej
historii wype³ni³y siê bardzo dok³adnie Jej s³owa z Magnifi-
cat: Oto b³ogos³awiæ Mnie bêd¹ wszystkie pokolenia (£k 1,48b).

3. Nasze przed³u¿anie chwa³y Maryi

Na nas dzisiaj spoczywa obowi¹zek przed³u¿ania chwa³y
Maryi. Nie tylko dlatego powinniœmy czciæ Maryjê, ¿e Ona,
jako nasza Matka, modli siê i wstawia siê w niebie za nami,
ale tak¿e dlatego, ¿e J¹ wybra³ Bóg, aby by³a Matk¹ Chrystusa
i Matk¹ Koœcio³a.

Za kilka dni bêdziemy œpiewaæ o tej Matce: „A u ¿³óbka
Matka œwiêta czuwa sama uœmiechniêta nad Dzieci¹tka snem”.
Niech tegoroczne œwiêta Bo¿ego Narodzenia pog³êbi¹ w nas
mi³oœæ do Maryi. Oby i na naszym pokoleniu mog³y siê wy-
pe³niæ s³owa Maryi z Magnificat, które dzisiaj rozwa¿aliœmy:
Oto b³ogos³awiæ Mnie bêd¹ wszystkie pokolenia (£k 1,48b).

B³ogos³awiona, któraœ uwierzy³a

IV niedziela Adwentu – 22 XII 1991
Mi 5,1-4a; Hbr 10,5-10; £k 1,39-45

1. Przedœwi¹teczne przygotowania

Na fali p³yn¹cego czasu przybli¿amy siê do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Dziœ ju¿ ostatnia niedziela tegorocznego Adwen-
tu. Obserwujemy wszêdzie wzmo¿ony ruch. ¯ycie jakby na-
biera przyœpieszenia. Wielu mówi: to jeszcze trzeba zrobiæ
przed œwiêtami. W domach handlowych i na bazarach coraz
wiêcej ludzi. Coraz wiêcej choinek œwieci ju¿ w oknach wy-
stawowych i na placach. Wysy³amy kartki œwi¹teczne do na-
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szych krewnych, bliskich i znajomych, do tych, których nie
spotkamy w czasie œwi¹t.

Jako ludzie wierz¹cy zwracamy uwagê na religijny wymiar
naszego przygotowania do nadchodz¹cych dni. W wielu para-
fiach odby³y siê czy jeszcze trwaj¹ rekolekcje adwentowe.
Wyd³u¿aj¹ siê kolejki przy konfesjona³ach. Wszystko to oznaj-
mia, ¿e œwiêta ju¿ tu¿, tu¿!

2. Maryja wzorem oczekiwania na Chrystusa

W adwentowych dniach prowadzili nas ku œwiêtom ró¿ni
przewodnicy. S³uchaliœmy g³osu Boga mówi¹cego do nas s³o-
wami proroka Izajasza. To w³aœnie ten prorok najwiêcej mówi³
o maj¹cym nadejœæ Mesjaszu i najwyraŸniej nakreœli³ Jego rysy.
Dlatego nazywamy go ewangelist¹ Starego Testamentu. Drug¹
adwentow¹ postaci¹ by³ œw. Jan Chrzciciel. Prowadzi³ nas przez
dwie adwentowe niedziele. Przemawia³ do nas umartwionym
stylem ¿ycia. Wzywa³ nas do przygotowywania drogi Panu,
do prostowania œcie¿ek naszego ¿ycia.

U bram œwi¹t liturgia przybli¿a nam Matkê Chrystusa. W³a-
œciwie to by³a Ona obecna z nami w ca³ym Adwencie. £¹czy-
liœmy siê z Ni¹ we Mszach œw. roratnich. Widzieliœmy j¹ 8 grud-
nia w tajemnicy Niepokalanego Poczêcia. Zosta³o nam przy-
pomniane, ¿e przysz³a na œwiat bez grzechu, ¿e nie pope³ni³a
¿adnego grzechu osobistego, ¿e jest najœwiêtsz¹ ze œwiêtych.
Jezus bowiem chcia³, by tak¹ by³a. Chcia³ mieæ matkê czyst¹,
zawsze pe³n¹ ³aski.

W dzisiejszej liturgii ta Matka ukazana jest w tajemnicy
nawiedzenia swojej krewnej El¿biety. Tutaj zosta³a pozdro-
wiona: B³ogos³awiona jesteœ miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony
jest owoc Twojego ³ona […]. B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwie-
rzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1, 42.45).
Przed œwiêtami przypomina siê nam, ¿e Maryja jest b³ogos³a-
wiona miêdzy niewiastami, i b³ogos³awiony jest owoc Jej ³ona.
Jest te¿ ukazana jako niewiasta zawierzenia: B³ogos³awiona,
któraœ uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana.
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3. W postawie Maryi na spotkanie z Nowo Narodzonym

Wpatrzeni w Maryjê w scenie nawiedzenia, zwróæmy uwa-
gê na dwa Jej wa¿ne przymioty, które w³aœnie ujawni³y siê
w tym wydarzeniu. Maryja spieszy do krewnej, by podzieliæ
siê z ni¹ radoœci¹ poczêcia Syna Bo¿ego. Jej wizyta przynosi
b³ogos³awione skutki: Gdy El¿bieta us³ysza³a pozdrowienie
Maryi, poruszy³o siê dzieci¹tko w jej ³onie, a Duch Œwiêty na-
pe³ni³ El¿bietê (£k 1,41). Gdy niesiemy do drugich Chrystusa,
gdy wyœwiadczamy im jakieœ dobro, to dobro ulega pomno¿e-
niu. W czasie œwi¹t bêdziemy sk³adaæ ró¿ne wizyty w gronie
naszych rodzin i przyjació³. Czyñmy to w postawie Maryi,
w postawie przyjaŸni, w postawie dzielenia siê dobrem, wtedy
do dobro bêdzie pomno¿one – to naszych bliŸnich i to nasze.

Drugie przes³anie sceny nawiedzenia to wskazanie na b³o-
gos³awione skutki wiary: B³ogos³awiona jesteœ, któraœ uwie-
rzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane Ci od Pana (£k 1,45).
Wiara nigdy nie pomniejsza cz³owieka, ale go wynosi. Wiara
wynios³a Maryjê. Wiara wynosi tak¿e nas. Dlatego, przy oka-
zji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, mówmy sobie, ¿e warto wie-
rzyæ, ¿e warto wype³niaæ s³owa, które pochodz¹ od Pana. Niech
zatem nadchodz¹ce œwiêta nie zatrzymaj¹ nas na zewnêtrz-
nych zwyczajach, obrzêdach, praktykach, ale niech nas pog³ê-
bi¹ w p³aszczyŸnie wiary. Niech odnowiona i pog³êbiona wia-
ra owocuje potem w naszych przyjaŸniach, niech owocuje
w mi³oœci: indywidualnej i spo³ecznej.
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Gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny.
Œwiête jest Jego imiê (£k 1,49)
– Bóg czyni¹cy wielkie rzeczy Maryi i nam

Œroda – 22 XII 1993
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Bóg czyni¹cy wielkie rzeczy Maryi

Dobiegaj¹ koñca adwentowe dni. Przed nami radosne œwiêta
Bo¿ego Narodzenia. Ka¿dego roku u kresu Adwentu spogl¹-
damy na Maryjê, przez któr¹ S³owo Wcielone zamieszka³o
wœród nas. W dzisiejszej Ewangelii widzimy J¹ u krewnej El¿-
biety. Tam w³aœnie wypowiedzia³a ow¹ wspania³¹ modlitwê,
która zawiera g³êbokie w¹tki dotycz¹ce Bo¿ego mi³osierdzia.
W tegorocznym Adwencie zatrzymamy siê na nastêpuj¹cym
wersecie maryjnej modlitwy: Gdy¿ wielkie rzeczy uczyni³ mi
Wszechmocny. Œwiête jest Jego imiê (£k 1,49).

Maryja by³a œwiadoma swojego wybrania. Zdawa³a sobie
sprawê, jak wielkie rzeczy uczyni³ dla Niej mi³osierny Bóg.
Da³a temu w³aœnie wyraz w modlitwie Magnificat. Z pewno-
œci¹ odczuwa³a w sobie owoce niepokalanego poczêcia. Do-
wiedzia³a siê wyraŸnie o swoim wybraniu i swej œwiêtoœci
w chwili zwiastowania. Anio³ powiedzia³ do Niej: B¹dŸ po-
zdrowiona, pe³na ³aski, Pan z Tob¹. B³ogos³awiona jesteœ miê-
dzy niewiastami (£k 1,28). W s³owach tych Bóg zaœwiadczy³
o szczególnej œwiêtoœci Maryi, zaœwiadczy³ o Jej niepokala-
nym poczêciu.

Z katechizmu wiemy, ¿e przywilej niepokalanego poczêcia
oznacza³ wolnoœæ od grzechu pierworodnego. Maryja nie no-
si³a w sobie zarzewia z³a, które tkwi w ka¿dym cz³owieku. Nie
by³o w Niej owego wewnêtrznego rozdarcia, o którym mówi³
œw. Pawe³: Nie czyniê bowiem dobra, którego chcê, ale czyniê
to z³o, którego nie chcê (Rz 7,19). Zauwa¿my jednak, ¿e wol-
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noœæ od z³a nie oznacza³a jednak, jakoby Maryja nie doœwiad-
cza³a w ogóle z³a. To z³o dociera³o do Niej z zewn¹trz, od in-
nych ludzi. Szatan mia³ tak¿e do Niej dostêp, jak mia³ przy-
stêp do samego Jezusa. Maryja ¿y³a wœród przeró¿nych po-
kus, cierpieñ i goryczy. Zapewne jak wszystkie kobiety me³³a
codziennie ziarno w ¿arnach, piek³a placki, pra³a i naprawia³a
podart¹ odzie¿. By³a prostym, zwyczajnym cz³owiekiem. ̄ ycie
jej toczy³o siê nie w wytwornej willi, nie na puszystych dywa-
nach, ale w trudzie, cierpieniu i ofierze. Wystarczy przypomnieæ
stajniê w Betlejem, ucieczkê do Egiptu, drogê krzy¿ow¹ Jezu-
sa, obecnoœæ na Golgocie, pod krzy¿em. Mo¿na siê zastanawiaæ:
jak Maryja to wszystko wytrzyma³a, dlaczego siê nie za³ama³a?
Dlaczego wytrwa³a a¿ do koñca? Dlaczego nie pope³ni³a ¿adne-
go grzechu osobistego? To by³ w³aœnie ów wielki dar Bo¿y, to
by³a owa wewnêtrzna si³a dana od Boga. To Bóg chcia³, aby
taka w³aœnie by³a Matka dla S³owa Wcielonego, dla Odkupicie-
la cz³owieka. Potrzebny by³ chocia¿ jeden prawdziwy, pe³ny
cz³owiek, w którym tkwi³by ów pierwotny obraz Bo¿y, nieprzyæ-
miony ¿adnym grzechem. Takiej osoby bezgrzesznej potrzebo-
wa³ Syn Bo¿y. Takiej osoby potrzebowali tak¿e ludzie.

Maryja by³a pierwsz¹ osob¹, która najpe³niej przyjê³a dar
zbawienia. Sta³a siê najpiêkniejszym owocem odkupienia.
Odkupienie Chrystusa objê³o Maryjê ju¿ w pe³nym wymiarze.
Siêga³o w przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i w przysz³oœæ – w prze-
sz³oœæ, bo zanim Chrystus umar³ na krzy¿u, Maryja przysz³a
na œwiat bez grzechu pierworodnego, w teraŸniejszoœæ – bo
¿y³a najpe³niej z ludzi ¿yciem swego Syna, w przysz³oœæ – bo
zanim z grobów powstan¹ zmarli, Maryja ju¿ jest w chwale
zmartwychwstania w niebie. Dziêki temu jest cz³owiekiem,
w którym piêkno ludzkiej godnoœci rozb³ys³o w ca³ej pe³ni. Ma-
ryja jest pierwsz¹, najlepsz¹ cz¹stk¹ Koœcio³a. Jest najlepsz¹,
najœwiêtsz¹ cór¹ Koœcio³a i zarazem jest Jego Matk¹, Matk¹
Chrystusa i Koœcio³a. Ta tym polega Jej wielkoœæ, która by³a
szczególnym darem Bo¿ym, danym Jej ze wzglêdu na powo-
³anie, jakie otrzyma³a od Boga.
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Te wielkie rzeczy uczynione Maryi przez Boga zosta³y do-
pe³nione we Wniebowziêciu, w zabraniu Jej do niebieskiej
chwa³y.

2. Bóg czyni¹cy wielkie rzeczy nam ludziom

Czy Pan Bóg uczyni³ wielkie rzeczy tylko Maryi? Na pew-
no dla Niej uczyni³ rzeczy wyj¹tkowe, gdy¿ by³o to zwi¹zane
z Jej szczególnym powo³aniem. Jednak¿e mi³osierdzie Bo¿e
by³o i jest bez granic. Nie wyczerpa³o siê jedynie wobec Ma-
ryi. Mi³osierdzie Bo¿e objê³o ca³e stworzenie, ogarnê³o ca³¹
ludzkoœæ, ka¿dego cz³owieka. Byæ mo¿e, ¿e nie zawsze zdaje-
my sobie sprawê – tak jak Maryja – z darów, które otrzymali-
œmy i ci¹gle otrzymujemy od Boga. Dziœ, gdy rozwa¿amy wiel-
kie rzeczy, jakie Bóg uczyni³ Maryi, warto sobie uœwiadomiæ
tak¿e wielkie rzeczy uczynione przez Boga wobec nas. Tym
pierwszym darem otrzymanym od Boga jest nasze ¿ycie, na-
sze istnienie. Mog³o nas przecie¿ nie byæ, a oto jesteœmy. Je-
steœmy, ¿yjemy, bo Bóg chcia³ nas mieæ. Za naszym istnie-
niem stoi wiêc Bóg. Podzieli³ siê zatem Bóg z nami swoim
istnieniem. Ten sam Bóg w sakramencie chrztu uczyni³ nas
swoimi przybranymi dzieæmi. Ten sam Bóg obdarza nas nie-
ustannie swoim nieskoñczonym mi³osierdziem. Ten sam Bóg
pragnie z nami byæ w wiecznoœci. Nie chce pozostaæ na wieki
sam, ale pragnie byæ z nami.

Zdajmy sobie zatem sprawê – na wzór Maryi – z tych wszyst-
kich rzeczy, którymi obdarzy³ nas Bóg. M¹drzy chrzeœcijanie
mawiali: „Co masz, czego byœ nie otrzyma³?” (por. 1 Kor 4,7).

3. Nasza wdziêcznoœæ Bogu za Jego mi³osierdzie

Nie uwa¿ajmy siê zatem za samowystarczalnych. Niech nam
zawsze towarzyszy œwiadomoœæ wielkich rzeczy, które nam czyni
Bóg. T¹ wielk¹ rzecz¹ mo¿e byæ twoja wiara, mo¿e byæ owa
wewnêtrzna si³a otrzymana do niesienia krzy¿a. Czasem mo¿e
nawet dziwisz siê i pytasz: jak mog³am to przetrzymaæ? jak on
móg³ to wszystko znieœæ? To w³aœnie Bóg w swoim mi³osier-
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dziu udziela nam takiej mocy do wiernoœci Jego przykazaniom,
do wytrwania w cierpieniu. To Bóg czyni nam nieustannie wiel-
kie rzeczy, których mo¿e nawet sobie nie uœwiadamiamy.

Wys³awiajmy dziœ w tej Eucharystii wraz Maryj¹ mi³osier-
nego Boga, który nie tylko dla Maryi uczyni³ wielkie rzeczy,
ale tak¿e i dla nas. Z szacunkiem i z pietyzmem powtarzajmy
przed Bogiem s³owa naszej niebieskiej Matki: Gdy¿ wielkie rze-
czy uczyni³ mi Wszechmocny. Œwiête jest Jego imiê (£k 1,49).

A swoje mi³osierdzie zachowuje
z pokolenia na pokolenia dla tych,
co siê Go boj¹  (£k 1,50)
– Mi³osierdzie dla boj¹cych siê Boga

Czwartek – 22 XII 1994
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Œwiadectwo Maryi o mi³osiernym Bogu

Spotykamy siê znowu w œwi¹tyni, w której ka¿dego mie-
si¹ca wys³awiamy Bo¿e mi³osierdzie. Miesi¹c grudzieñ po-
zwala nam jakby wyraŸniej odczytaæ ten szczególny przymiot
Bo¿y, jakim jest mi³osierdzie. Ujawnia siê on bowiem tak wy-
raŸnie w tajemnicy Wcielenia, któr¹ prze¿ywamy w czasie
nadchodz¹cych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Prawdê o Bo¿ym mi³osierdziu odczyta³a najpoprawniej z lu-
dzi Maryja. Da³a temu wyraz w swojej modlitwie Magnificat,
któr¹ zawiera dzisiejszy fragment Ewangelii. W modlitwie tej
znajduj¹ siê s³owa: A swoje mi³osierdzie zachowuje z pokole-
nia na pokolenia dla tych, co siê Go boj¹ (£k 1,50). Uczyñmy
te s³owa przedmiotem naszej refleksji homilijnej.
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Maryja by³a wychowana w duchu tradycji religii ¿ydow-
skiej. Zna³a dobrze dzieje zbawienia. Zna³a historiê swego
narodu, który zosta³ wybrany przez Boga, do którego Bóg po-
sy³a³ proroków. Wiedzia³a, ¿e Bóg jest mi³osierny. Tyle¿ razy
bowiem zapomina³ o swoim gniewie i odwo³ywa³ zapowiada-
ne kary. Musia³ byæ wszelako spe³niony jeden warunek. Lu-
dzie zas³uguj¹cy na karê po pope³nieniu grzechu, chc¹c otrzy-
maæ jej darowanie, winni przejawiæ przed Bogiem swój ¿al,
obiecaæ poprawê, odwróciæ siê od z³a i okazaæ gotowoœæ na
pe³nienie woli Bo¿ej, co jest równoznaczne z przyjêciem po-
stawy bojaŸni Bo¿ej. Cz³owiek boj¹cy siê Boga zawierza Mu
swoje ¿ycie, lgnie do Jego przykazañ, obiecuje byæ Mu wier-
ny.

Historia zbawienia dostarcza wiele przyk³adów, kiedy to
Bóg wys³uchiwa³ próœb przedstawicieli ludu, prosz¹cych o od-
wrócenie Bo¿ego gniewu. Ile¿ razy np. wyst¹pi³o to w ¿yciu
Moj¿esza, który wielokrotnie wstawia³ siê za ludŸmi do Boga
o odpuszczenie win i darowanie kary. Pan Bóg wtedy ustêpo-
wa³. Okazywa³ swoje mi³osierdzie. To przekonanie zosta³o
zapisane w Ksiêgach œwiêtych. Widaæ go wyraŸnie w psal-
mach, w których czytamy m.in. s³owa: Mi³osierny jest Pan i ³a-
skawy, nieskory do gniewu i bardzo ³agodny (Ps 103,8); Pan
jest ³askawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest mi³osierny. (Ps
116,5); Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego mi³osier-
dzie (Ps 106,1); Dziêkujcie Panu, bo jest mi³osierny (Ps 118,1).

Ten szczególny przymiot Bo¿y zna³a Maryja, dlatego w Ma-
gnificat wyzna³a: A swoje mi³osierdzie zachowuje z pokolenia
na pokolenia dla tych, co siê Go boj¹ (£k 1,50).

2. Œwiadectwo Koœcio³a o Bo¿ym mi³osierdziu

Koœció³ od pocz¹tku przechowywa³ i g³osi³ prawdê o Bo-
¿ym mi³osierdziu. Mamy na to liczne dowody u Ojców Ko-
œcio³a, pisarzy koœcielnych i teologów. Dla przyk³adu wspo-
mnijmy tu œw. Augustyna, który w swoich Wyznaniach zamie-
œci³ m.in. taki tekst: „Szed³em wszystkimi drogami, na które
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mnie prowadzi³y ska¿one namiêtnoœci. Jednak gdziekolwiek
bieg³em w swym zaœlepieniu, sz³o za mn¹ mi³osierdzie Twoje.
Co dzieñ zwiêksza³y siê me b³êdy i co dzieñ zwiêksza³a siê
Twa troskliwoœæ, i ju¿ to s³odko i ³agodnie, ju¿ to gniewnie
i surowo zamyka³a mi wszystkie drogi ucieczki. Czego nie do-
kona³y ³zy stroskanej matki, zdzia³a³o nieskoñczone mi³osier-
dzie Twoje, wlewaj¹c ¿ó³æ w moje grzeszne s³odycze. Zniena-
widzi³em swój kraj, znienawidzi³em w³asne ¿ycie, b³¹ka³em
siê z miejsca na miejsce, a co gorsze, bieg³em od grzechu do
grzechu, a jednak mi³osierdzie Twoje nie wyczerpa³o siê i nie
odesz³o ode mnie”.

W naszych czasach Bóg przypomnia³ nam prawdê o swo-
im mi³osierdziu za poœrednictwem siostry Faustyny. To w³a-
œnie j¹ wybra³ Chrystus, by przypomnieæ œwiatu prawdê o Bo-
gu mi³osiernym, by ludzie pe³ni ufnoœci przyzywali Bo¿e mi-
³osierdzie nad œwiatem. Dziœ szczególnym aposto³em Bo¿ego
mi³osierdzia jest Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Og³osi³ najpierw
encyklikê o Bo¿ym mi³osierdziu: Dives in misericordia – „Bo-
gaty w mi³osierdzie”. Zainicjowa³ w Krakowie przy grobie sio-
stry Faustyny sanktuarium Bo¿ego mi³osierdzia.

Dzisiaj obraz Jezusa Mi³osiernego, pochodz¹cy od sio-
stry Faustyny, jest ju¿ znany prawie w ca³ym Koœciele kato-
lickim.

3. Nasze œwiadectwo o Bogu mi³osiernym

W naszym ¿yciu nie mo¿e zabrakn¹æ œwiadectwa Bogu,
który zachowuje swoje mi³osierdzie z pokolenia na pokole-
nie. Szczególny obowi¹zek œwiadczenia o tej prawdzie ci¹¿y
na nas, którzy gromadzimy siê tu ka¿dego miesi¹ca. To dzisiaj
my winniœmy siê poczuæ aposto³ami Bo¿ego mi³osierdzia.
Zabiegajmy zatem o to. W jaki sposób?

Pierwszym sposobem bêdzie zachêcanie znajomych, ¿eby
gromadzili siê w tej œwi¹tyni na naszej comiesiêcznej liturgii.
Powinniœmy dbaæ o to, by nasze gremium siê poszerza³o, by
nas by³o wiêcej, byœmy pilniej i chêtniej tu przychodzili.
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Drugim sposobem g³oszenia prawdy o Bo¿ym mi³osierdziu
winno byæ œwiadectwo naszego ¿ycia. Chrystus powiedzia³:
B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹
(Mt 5,7). Zabierzmy dzisiaj tê zachêtê do naszych rodzin, za-
bierzmy j¹ na nadchodz¹ce œwiêta. Niech siê nam uda s³owem
i postêpowaniem przed³u¿aæ œwiadectwo Maryi o Bogu mi³o-
siernym: A swoje mi³osierdzie zachowuje z pokolenia na po-
kolenia dla tych, co siê Go boj¹ (£k 1,50).

Okaza³ moc swych ramion œwiêtych, rozpro-
szy³ pysznych w ich serc zamys³ach (£k 1,51)
– W pokorze Maryi wobec Wszechmocnego

Pi¹tek  – 22 XII 1995
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. Œwiadectwo Maryi o Bogu sprzeciwiaj¹cym siê pysznym

U progu œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ws³uchujemy siê w mo-
dlitwê Maryi, jak¹ wypowiedzia³a przed narodzeniem Jezusa.
By³o to u krewnej El¿biety. Maryja wiedzia³a ju¿ o tym, ¿e Jej
krewna i przyjació³ka oczekuje potomstwa. Po Zwiastowaniu
uda³a siê do niej w odwiedziny. Nawiedzenie œw. El¿biety na-
zywamy spotkaniem dwóch matek w stanie b³ogos³awionym,
spotkaniem dwóch nienarodzonych: Jezusa i Jana Chrzcicie-
la. To przyjacielskie spotkanie sta³o siê okazj¹ do wypowiedze-
nia wielkiej modlitwy Maryi. By³a to modlitwa uwielbienia
i radoœci. Modlitwa uwielbienia by³a modlitw¹ zachwytu, fa-
scynacji Bogiem. Modlitwa radoœci by³a znakiem wewnêtrz-
nego szczêœcia Maryi, którego Ÿród³em by³ sam Bóg. Ludzie
czêsto szukaj¹ radoœci w rzeczach doczesnych: w s³awie, we
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w³adzy, w polityce, w pieni¹dzu, seksie, czasem i w alkoho-
lu czy nawet w narkotykach. Wiemy dobrze, ¿e tam nie mo¿-
na znaleŸæ prawdziwej radoœci. Prawdziw¹ radoœæ mo¿na zna-
leŸæ jedynie przed Bogiem. Tak by³o u Maryi: Wielbi dusza
moja Pana i raduje siê duch mój w Bogu, Zbawcy moim (£k
1,46-47).

Zwróæmy dziœ uwagê na jeden z dalszych wersetów tej
modlitwy, który brzmi: Okaza³ moc swych ramion œwiêtych,
rozproszy³ pysznych w ich serc zamys³ach (£k 1,51).

Zauwa¿my, ¿e Maryja w modlitwie Magnificat nakreœli³a
znamiona Pana Boga. Wœród nich na pierwszym planie uwy-
datni³a przymiot mi³osierdzia. W zacytowanym wersecie Ma-
ryja wyznaje, ¿e Bóg jest wszechmocny. Jest to powiedziane
bardzo obrazowo, ¿e Bóg okaza³ moc swych ramion œwiêtych,
¿e sprzeciwia siê pysznym, a staje w obronie pokornych.

2. Bóg pysznym siê sprzeciwia, a pokornych wywy¿sza

W dziejach Izraela Bóg wielokrotnie okazywa³ swoj¹
wszechmoc wobec cz³owieka. Bardzo jasno uwidoczni³o siê
to w czasie wyjœcia z niewoli egipskiej. Bóg pozwoli³ wybra-
nemu przez siebie narodowi w sposób cudowny opuœciæ kraj
niewoli i udaæ siê do ziemi obiecanej. Moj¿esz tak wiele razy
przekonywa³ lud o Bo¿ej wszechmocy.

Gdy potem niektórzy zaczêli w¹tpiæ w obietnice Bo¿e, gdy
odwracali siê od Jego przykazañ, gdy wpadali w pychê i chcieli
¿yæ na w³asn¹ rêkê, wtedy Bóg interweniowa³. Owych pysz-
nych upomina³ i rozprasza³.

Owa pokusa podwa¿ania wszechmocy Bo¿ej i ucieczki od
Jego przykazañ towarzyszy³a cz³owiekowi niemal od zawsze.
Szczególnie ujawni³a siê w czasach nowo¿ytnych, poczyna-
j¹c od francuskiego oœwiecenia.

Znane jest w literaturze opowiadanie o pewnej francuskiej
miejscowoœci, do której na pocz¹tku czasu oœwiecenia przyje-
chali g³osiciele postêpu i nowoczesnoœci. Przybyli, by og³osiæ
koniec religii, kres zabobonów, by zapowiedzieæ now¹ erê, erê
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nauki i postêpu. Gdy przyjechali do miasta, zebrali ludzi ko³o
koœcio³a. Oficjalnie og³osili, ¿e odt¹d koœció³ ju¿ nie bêdzie
potrzebny, ¿e bêdzie po czêœci zamieniony na stajniê, a po czê-
œci na magazyn. Ludzie byli przera¿eni, ale wielu ulega³o g³o-
sicielom nowej ery historii: bez Boga, bez religii. Pod koniec
tego przedziwnego spotkania zabra³ g³os jeden ze starszych
mieszkañców tej miejscowoœci i powiedzia³ tak: „Panowie, wa-
sze plany wam siê powiod¹, wygracie walkê z religi¹ i bêdzie
tak, jak mówicie. Musicie jednak zagasiæ gwiazdy na niebie.
Jeœli to zrobicie, to bêdziecie rzeczywiœcie zwyciêzcami”.

Ile¿ by³o podobnych pysza³ków, którzy chcieli Pana Boga
usun¹æ z tronu i sami na nim zasi¹œæ. Gdy Stalina upominano,
¿e Papie¿ sprzeciwia siê jego zaborczym planom, to zapyta³,
ile Papie¿ ma dywizji. Pan Bóg jest cierpliwy, mi³osierny, ale
sprawiedliwy.

3. Nasze naœladowanie Boga w pokorze

Siostry i bracia, cz³owiek nigdy nie wygra walki z Bogiem.
Bóg jest wszechmocny. W czasie zwiastowania w Nazarecie
Maryja us³ysza³a s³owa: Dla Boga bowiem nie ma nic niemo¿-
liwego (£k 1,37). Bóg poradzi sobie z ka¿dym cz³owiekiem,
chocia¿ pozwoli³ ludziom ukrzy¿owaæ swojego Syna. Syn zo-
sta³ jednak wywy¿szony w Zmartwychwstaniu, zaœ Jego
oprawcy – poni¿eni. Maryja wierzy³a w takiego Boga i wy-
zna³a prawdê o Nim w s³owach: Okaza³ moc swych ramion
œwiêtych, rozproszy³ pysznych w ich serc zamys³ach (£k 1,51).
Wszechmocny Bóg upodoba³ sobie ludzi pokornych. Tych
w stosownym czasie wywy¿sza. Sam w Jezusie Chrystusie
objawi³ nam swoj¹ pokorê. Ubogie narodzenie Syna Bo¿ego,
a potem Jego mêka i œmieræ na krzy¿u œwiadcz¹ o wielkiej
pokorze Boga. Okazywanie nam przez Boga ogromu mi³osier-
dzia te¿ jest przejawem Jego wielkiej pokory. Niech nas po-
ci¹ga ta pokora Pana Boga, który zakrywa wspania³e rzeczy
przed m¹drymi, a objawia je ludziom prostym, co wyrazi³ sam
Chrystus w modlitwie: Wys³awiam Ciê, Ojcze, Panie nieba
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i ziemi, ¿e zakry³eœ te rzeczy przed m¹drymi i roztropnymi, a ob-
jawi³eœ je prostaczkom (Mt 11,25). Pamiêtajmy te¿ o innych
wa¿nych s³owach Chrystusa, wskazuj¹cych na Jego pokorê:
PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni je-
steœcie, a Ja was pokrzepiê. WeŸcie moje jarzmo na siebie
i uczcie siê ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,28-29).

Proœmy dziœ mi³osiernego Boga o taka postawê dla nas, dla
naszych bliskich i dla ca³ego Koœcio³a.

Przedœwi¹teczne przes³anie Maryi

IV niedziela Adwentu – 22 XII 1996
2 Sm 7,1-5. 8b-12.14a-16; Rz 16,25-27; £k 1,26-38

1. Wymowa nadchodz¹cych œwi¹t

Dobiega koñca okres Adwentu. ̄ wawym krokiem przybli-
¿a siê do nas noc Bo¿ego Narodzenia, noc jedyna w roku, noc
wype³niona czuwaniem i modlitw¹. Wielu z nas tej nocy uda
siê do œwi¹tyni, by wspomnieæ tamt¹ noc, w której narodzi³ siê
On, zapowiadany i oczekiwany Emmanuel, Zbawiciel œwiata.

Pójdziemy œladami pasterzy betlejemskich, œladami naszych
ojców, pójdziemy i klêkniemy przed ¿³óbkiem, uklêkniemy
przed dziœ ¿yj¹cym Emmanuelem i wspominaj¹c tamt¹ noc,
bêdziemy wychwalaæ b³ogos³awion¹ chwilê Jego narodzin.
Ws³uchamy siê w ciszê tej nocy, w której Bóg zst¹pi³ na zie-
miê: „Wœród nocnej ciszy g³os siê rozchodzi, wstañcie, paste-
rze, Bóg siê wam rodzi”... „Cicha noc, œwiêta noc pokój niesie
ludziom wszem. A u ¿³óbka Matka œwiêta czuwa sama uœmiech-
niêta nad Dzieci¹tka snem”. Tak! By³a uœmiechniêta, by³a bar-
dzo radosna, pochylona nad Dzieci¹tkiem. ̄ adna matka œwia-
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ta nie cieszy³a siê tak jak Ona, mimo ¿e urodzi³a Dzieciê w pa-
sterskiej szopie, mimo ¿e j¹ ludzie odepchnêli. Ona cieszy³a
siê, bo dobrze wiedzia³a, co siê sta³o, wiedzia³a kogo powi³a.
Wiedzia³a, bo zosta³o to Jej powiedziane w czasie zwiastowa-
nia.

W³aœnie dzisiaj, w ostatni¹ niedzielê Adwentu, g³os Ewan-
gelii zaprowadzi³ nas do Niej, do Nazaretu. Tam siê przecie¿
wszystko zaczê³o. To tam ju¿ „S³owo sta³o siê cia³em’”. To
Ona, zanim Go powi³a w Betlejem, przyjê³a Go ju¿ w Nazare-
cie. Najpierw przyjê³a Go w pragnieniu, gdy têskni³a za Nim
w wierze, a potem – gdy na s³owa Bo¿ego pos³añca powie-
dzia³a: Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug
twego s³owa (£k 1,38).

Duch Œwiêty zst¹pi³ na Ni¹ i moc Najwy¿szego J¹ os³oni-
³a. „S³owo sta³o siê cia³em” – w Niej i przez Ni¹. Odwieczny
Mieszkaniec nieba sta³ siê mieszkañcem ziemi. Jednorodzony
Syn Ojca wkroczy³ w historiê œwiata jako cz³owiek. „Bóg po-
rzuci³ szczêœcie swoje, wszed³ miêdzy lud ukochany, dziel¹c
z nimi trudy i znoje”. Przyszed³, by nam powiedzieæ, kim je-
steœmy dla odwiecznego Boga, skoro On w ludzki œwiat wpro-
wadza swego umi³owanego Syna. Przyszed³, by winy nasze
by³y zmazane, by wyroki na œmieræ wieczn¹ zosta³y uchylone.
Przyszed³, by nam pokazaæ drogê ¿ycia, wiod¹c¹ ku ostatecz-
nemu spe³nieniu. Przyszed³, by nam zabraæ i wzi¹æ na siebie
trochê naszej biedy. Przyszed³, byœmy nie bali siê umieraæ.
Przyszed³, by powiedzieæ: Nie bójcie siê! Jam jest! ...Ufajcie,
Jam zwyciê¿y³ œwiat.

Pójdziemy w noc Bo¿ego Narodzenia podziêkowaæ Mu,
podziêkowaæ przede wszystkim za to, ¿e przyszed³, ¿e nie po-
gardzi³ nami, ¿e nie pogardzi³ mimo naszej przewrotnoœci.
Pójdziemy dziêkowaæ za to, ¿e umar³ za nas na krzy¿u, za to,
¿e zosta³ wœród nas i ¿e bêdzie z nastêpnymi pokoleniami a¿
do skoñczenia œwiata.

Pójdziemy w tê œwiêt¹ noc do Niego, by Go te¿ prosiæ w na-
szej biedzie osobistej i spo³ecznej, która nas dosiêga. Bêdziemy
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b³agaæ: „Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹,
w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej si³ê sw¹ si³¹”.

2. Maryja w scenie zwiastowania

Zanim to uczynimy, spogl¹damy dziœ na Maryjê w Nazare-
cie rozmawiaj¹c¹ z anio³em. Popatrzmy raz jeszcze: jak siê
wtedy zachowa³a, co powiedzia³a. Najpierw na s³owa pozdro-
wienia i pochwa³y odpowiedzia³a modlitw¹ milczenia: Ona
zmiesza³a siê na te s³owa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to
pozdrowienie (£k 1,29). By³a to wiêc postawa medytacji, po-
stawa rozwa¿ania Bo¿ego s³owa. S³uchajmy, co dzia³o siê da-
lej: Maryja pyta: Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a? (£k
1,34). Jest to wiêc postawa zdrowego rozs¹dku, pragnienie
poznania prawdy. Wreszcie s³owa koñcowe: Oto ja s³u¿ebnica
Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38).
Jest to postawa przyjêcia woli Bo¿ej, jest to deklaracja podjê-
cia s³u¿by Bogu i ludziom.

3. Przes³anie zwiastowania dla nas

Postawa Maryi ujawniona w scenie zwiastowania mo¿e byæ
wspania³ym programem dla nas na nadchodz¹ce œwiêta. Trud-
no by³oby wymyœliæ lepszy program. A zatem sformu³ujmy
kilka wskazañ zaczerpniêtych z postawy Maryi:

a) B¹dŸmy ludŸmi medytuj¹cymi s³owo Bo¿e: Ona […]
rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie (£k 1,29). Roz-
wa¿aj s³owo Bo¿e, szczególnie to, które s³yszysz na liturgii
w niedzielê. Ono jest dla ciebie zwiastowane, og³aszane. Masz
go zabraæ i w ci¹gu tygodnia do niego wracaæ, i wprowadzaæ
go w czyn. W dobie manipulowania s³owem ludzkim, w do-
bie agresji stosowanej przez œrodki spo³ecznego przekazu na-
sza refleksja nad s³owem Bo¿ym ma szczególne znaczenie.

b) B¹dŸmy ludŸmi dochodz¹cymi prawdy: Jak¿e siê to sta-
nie, skoro nie znam mê¿a? (£k 1,34). Dopytuj siê o prawdê.
Nie udawaj, ¿e wszystko wiesz, ¿e wiesz najlepiej. B¹dŸ po-
korny. Stawianie pytañ jest wyrazem pokory. Wis³awa Szym-
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borska przy odbiorze Nagrody Nobla w Sztokholmie mówi³a
o znaczeniu powiedzenia: „nie wiem”. Nie wstydŸmy siê mó-
wiæ: „nie wiem”. Nie wstydŸmy siê pytaæ. Pytaj ¿ony, pytaj
mê¿a, a nie rozkazuj, nie przes¹dzaj. PoradŸ siê, uzgadniaj
z najbli¿szymi. Nie rób wra¿enia, ¿e wszystko najlepiej wiesz.

c) B¹dŸmy ludŸmi, którzy s³u¿¹: Oto ja s³u¿ebnica Pañska,
niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa (£k 1,38). Zwiastowa-
nie Pañskie, nadchodz¹ce œwiêta przypominaj¹ nam, ¿e mamy
s³u¿yæ. Jest to bardzo trudne zadanie, bowiem jest w nas zako-
dowana tendencja, by rz¹dziæ drugimi, by nimi kierowaæ, a na-
wet nad nimi panowaæ. Maryja uczy nas s³u¿enia. S³u¿enia
uczy nas Chrystus. Sam powiedzia³, ¿e nie przyszed³, aby Mu
s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ ¿ycie swoje na okup za wielu
(Mt 20,28). B¹dŸmy wiêc s³ugami jedni drugich. W takiej po-
stawie idŸmy ku œwiêtom, w takiej postawie je prze¿yjmy
i w takiej postawie idŸmy dalej w Nowy Rok. Odkrywajmy
Bo¿e mi³osierdzie w tych wszystkich wydarzeniach.

Str¹ca w³adców z tronu, a wywy¿sza pokor-
nych (£k 1,52) – Bóg pysznym siê sprzeciwia,
a daje ³askê pokornym

Poniedzia³ek po IV niedzieli Adwentu – 22 XII 1997
1 Sm 1,24-28, £k 1,46-56

1. Maryja wskazuje nam na Boga

Prze¿ywamy najkrótsze w dni w roku. Krótko œwieci gru-
dniowe s³oñce. Czasem te¿ dokucza nam grudniowa kapryœna
pogoda. Jednak¿e grudniowe dni nale¿¹ do najbardziej przez
nas lubianych, gdy¿ prze¿ywamy wtedy czas Adwentu i ob-
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chodzimy œwiêta Narodzenia Pañskiego. W te œwi¹teczne dni
od¿ywa w nas na nowo prawda o zamieszkaniu Boga na ziemi.
Ju¿ za kilka dni zaœpiewamy: „Có¿ masz, niebo, nad Ziemiany,
Bóg porzuci³ szczêœcie swoje. Wszed³ miêdzy lud ukochany dzie-
liæ z nim trudy i znoje. Niema³o cierpia³, niema³o, ¿eœmy byli
winni sami”. Nasz¹ wyobraŸni¹ ogarniemy szopê betlejemsk¹.
Zobaczymy w niej Maryjê z Józefem i Dzieci¹tkiem.

Dzisiejsza przedœwi¹teczna liturgia poprzez czytan¹ Ewan-
geliê ukazuje nam Maryjê w odwiedzinach u swojej krewnej
El¿biety. Znowu zosta³a nam przypomniana owa szczególna
modlitwa, nazywana po ³acinie Magnificat. Jest to modlitwa
dziêkczynienia. Dlatego wyra¿amy ni¹ wdziêcznoœæ Bogu,
zw³aszcza w maryjne uroczystoœci i œwiêta. Jednak¿e warto
zauwa¿yæ, ¿e w tej modlitwie Maryja, natchniona Duchem
Œwiêtym, uwydatni³a g³ówne przymioty Pana Boga.

Zwrócimy dziœ uwagê na przymiot Pana Boga wyra¿ony
w s³owach: Str¹ci³ w³adców z tronu, a wywy¿szy³ pokornych
(£k 1,52).

2. Bóg str¹caj¹cy w³adców z tronu i wywy¿szaj¹cy pokornych

Znamy z historii ró¿nych w³adców: królów, cesarzy. Zna-
my dzisiejszych dzier¿¹cych w³adzê: prezydentów, premierów,
kanclerzy, ministrów. Obserwujemy ró¿nych przywódców.
Zauwa¿amy, ¿e wielu – jak to mówimy – w³adza uderza do
g³owy. Stoj¹cy u steru czêsto zapominaj¹, przez kogo zostali
wybrani, komu zawdziêczaj¹ swoje wywy¿szenie. Niekiedy
nawet buñczucznie wynosz¹ siê nad drugich i czuj¹ siê pana-
mi wszystkich. Zapominaj¹ nawet o Bogu. Nie chc¹ mieæ nad
sob¹ ¿adnych zwierzchników. Takim ludziom sprzeciwia siê
Bóg. Takich czêsto str¹ca z tronu. Tak bywa³o niejednokrotnie
w Starym Testamencie. Bóg b³ogos³awi³ w³adcom, dopóki s³u-
chali Jego g³osu i liczyli siê z Jego prawem. Gdy jednak odwra-
cali siê od Bo¿ego prawa, byli upominani. Jeœli nie brali sobie
upomnieñ do serca, Bóg wycofywa³ od nich swoje b³ogos³a-
wieñstwo i dopuszcza³ na nich ró¿ne kary i nieszczêœcia.
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Podobnie dzia³o siê w historii nowo¿ytnej. Wielcy moca-
rze, ilekroæ wystêpowali przeciwko porz¹dkowi ustanowione-
mu przez Boga, z czasem byli przez innych odsuwani od w³a-
dzy i odchodzili w zapomnienie. Bóg bowiem str¹ca niepo-
s³usznych w³adców z tronu.

Jest tak¿e powiedziane, ¿e Bóg wywy¿sza pokornych. Tak
sta³o siê w przypadku samej Maryi. Za Jej wiernoœæ i pos³u-
szeñstwo Bóg J¹ wywy¿szy³. Jest b³ogos³awiona miêdzy nie-
wiastami. Jest czczona przez wyznawców Chrystusa. Bóg wiêc
wywy¿sza pokornych.

Wiemy, ile z³a wyrz¹dzili Koœcio³owi i œwiatu ludzie nie-
pokorni. Bardzo siê ciê¿ko ¿yje i wspó³pracuje z ludŸmi o ma³ej
pokorze. Je¿eli w ma³¿eñstwie brakuje odrobiny pokory. Je¿e-
li nikt nie chce ust¹piæ i ka¿dy s¹dzi, ¿e ma racjê, cz³owiek siê
Ÿle czuje i doœwiadcza ró¿nych udrêczeñ i utrapieñ.

3. W szatach Maryi na powitanie Nowo Narodzonego

Powtórzmy zatem, ¿e Bóg str¹ca wynios³ych z tronu i wy-
wy¿sza pokornych. Chcemy w nadchodz¹cym czasie nauczyæ
siê na nowo od Maryi pokory i wiernoœci w s³u¿eniu Bogu i lu-
dziom. Nie bójmy siê, na pokorze niczego nie stracimy. Poko-
ra jest warunkiem mi³osierdzia. Kto nie jest pokorny, nie bê-
dzie te¿ mi³osierny. Tak jak wady chodz¹ parami, tak i cnoty
³¹cz¹ siê ze sob¹.

Przed nami radosne œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Na nowo
bêdziemy podziwiaæ ubogie narodzenie Syna Bo¿ego. Nasz¹
radoœæ i wdziêcznoœæ przed Bogiem wyrazimy w czasie œwi¹-
tecznych spotkañ w koœciele. Bêdziemy j¹ wyra¿aæ w litur-
gicznej modlitwie i w piêknych, bogatych w treœæ kolêdach.
Czyñmy to w postawie Maryi – w postawie pokory, radoœci
i mi³oœci.
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G³odnych nasyca dobrami, a bogatych z ni-
czym odprawia (£k 1,53)
– Bóg po stronie g³odnych i uciœnionych

Wtorek – 22 XII 1998
1 Sm 1,24-28, £k 1,46-56

1. Przedœwi¹teczne przygotowania

Za dwa dni – Wigilia Bo¿ego Narodzenia. Zasi¹dziemy
kolejny raz do wieczerzy wigilijnej. W ostatnich dniach Ad-
wentu obserwujemy wzmo¿ony ruch. ¯ycie nabiera przyœpie-
szenia. Wielu mówi: to jeszcze trzeba zrobiæ, tamto trzeba za-
³atwiæ jeszcze przed œwiêtami. W domach handlowych i na
bazarach coraz wiêcej ludzi. W oknach wystawowych i na pla-
cach widzimy coraz wiêcej œwiec¹cych siê choinek. Wysy³a-
my pospiesznie kartki œwi¹teczne z ¿yczeniami do naszych
krewnych, bliskich i znajomych.

Jako ludzie wychowani w dobrej tradycji katolickiej zwra-
camy tak¿e uwagê na religijny wymiar naszego przygotowania
do nadchodz¹cych œwi¹t. W wielu parafiach odby³y siê ju¿, czy
jeszcze trwaj¹, rekolekcje adwentowe. Wyd³u¿aj¹ siê kolejki przy
konfesjona³ach. Wszystko to zwiastuje, ¿e œwiêta tu¿, tu¿!

Ka¿dego roku na naszej grudniowej Eucharystii, sprawo-
wanej w tym koœciele, s³yszymy Ewangeliê zawieraj¹c¹ mo-
dlitwê Maryi wypowiedzian¹ u œw. El¿biety. W modlitwie tej
Matka Jezusa uwydatnia przymioty mi³osiernego Boga. W tym
roku podejmujemy krótk¹ refleksjê nad kolejnym wersetem
tego wspania³ego hymnu. Werset ten brzmi: G³odnych nasyca
dobrami, a bogatych z niczym odprawia (£k 1,53).

2. Ludzka a Bo¿a strategia dzia³ania

Pod wzglêdem materialnym dzielimy ludzi na bogatych
i biednych. Wiemy, ¿e s¹ tacy, którzy staj¹ siê bogaci dziêki
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swoim uzdolnieniom i swojej pracowitoœci. S¹ jednak i tacy,
którzy bogac¹ siê kosztem drugich, którzy dochodz¹ do ma-
jêtnoœci nieuczciwymi drogami: poprzez kradzie¿, oszustwa,
afery, wykorzystywanie drugich.

S¹ te¿ tacy, którzy trzymaj¹ jedynie z bogatymi. Tylko ta-
kich zapraszaj¹ na przyjêcia, uroczystoœci, bo spodziewaj¹ siê
otrzymaæ od nich drogie prezenty. Wiemy, ¿e Pan Bóg nie jest
wrogiem w³asnoœci. Chrystus nie kaza³ nienawidziæ dóbr tego
œwiata, wartoœci doczesnych, ale zwraca³ uwagê na w³aœciw¹
hierarchiê wartoœci. Preferowa³ wartoœci duchowe, stanowi¹-
ce o w³aœciwym szczêœciu cz³owieka. Zachêca³ do dzielenia
siê zdobytymi dobrami. W Ewangelii œw. Mateusza znajduje-
my s³owa: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co
macie jeœæ i piæ, ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ.
Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ pokarm, a cia³o wiêcej ni¿
odzienie? […] Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co
bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy siê przyodzie-
waæ? Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec wasz
niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszyst-
ko bêdzie wam dodane (Mt 6,25.31-33).

Znamy ludzi przesadnie zatroskanych o sprawy tego œwiata.
¯ycie up³ywa im na ci¹g³ym obliczaniu, kombinowaniu i na stra-
chu, ¿eby nie utraciæ tego, co siê zdoby³o, ¿eby mieæ Ÿród³a
dochodu. Niekiedy bywa i tak, ¿e ci sk¹pcy, dorobkiewicze od-
chodz¹ z tego œwiata jak nêdzarze. Bywaj¹ ograbieni jeszcze przed
œmierci¹ przez swoje dzieci z nagromadzonych majêtnoœci.

W hymnie Magnificat jest powiedziane przez Maryjê, ¿e
Pan Bóg bogatych z niczym odprawia, a wiêc Pan Bóg staje
po stronie biednych, po stronie g³odnych. Tych bierze w swoj¹
obronê. Jest to przejaw Jego mi³osierdzia. Czasem w to w¹tpi-
my, ale tak jest naprawdê. Bóg g³odnych nasyca dobrami, czy-
ni ich bogatymi duchowo. W chwilach decyduj¹cych przycho-
dzi im z pomoc¹. Natomiast odwraca siê od tych, którzy tylko
w sobie i w doczesnoœci pok³adali ca³¹ swoj¹ nadziejê.
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3. Nasza postawa wobec biednych i bogatych

Zawsze powinniœmy naœladowaæ Pana Boga w Jego dzia-
³aniu. W naszym codziennym ¿yciu nie powinniœmy trzymaæ
siê za wszelk¹ cenê ludzi bogatych, znacz¹cych, od których
mo¿na siê czegoœ spodziewaæ. Chrystus przestrzega³, ¿eby na
uczty nie zapraszaæ tych, którzy mog¹ siê zrewan¿owaæ, ale tych,
którzy nie maj¹ naszej dobroci, goœcinnoœci czym wynagrodziæ.

Naœladujmy mi³osiernego Boga w niesieniu pomocy g³od-
nym. Ten g³ód musimy rozumieæ szeroko: nie tylko jako g³ód
fizyczny, g³ód cia³a, ale tak¿e jako g³ód ducha, dobrego s³owa,
uœmiechu, ¿yczliwoœci i dobroci. Nie ¿a³ujmy tego naszym bliŸ-
nim. Stawajmy zawsze po stronie biednych, cierpi¹cych, niepo-
radnych, a nie kombinatorów, oszustów, którzy bezwzglêdny-
mi, czêsto nieludzkimi œrodkami d¹¿¹ do niegodziwych celów.

Przyjmijmy dzisiaj w tej Eucharystii dar Bo¿ego mi³osier-
dzia i proœmy naszego Pana, by chcia³ przez nas okazywaæ
mi³osierdzie drugim ludziom. Czas nadchodz¹cych œwi¹t niech
bêdzie ku temu jak najlepsz¹ okazj¹.

Uj¹³ siê za s³ug¹ swoim, Izraelem, pomny na
mi³osierdzie swoje (£k 1,54) – Bóg ujmuje
siê za tymi, którzy w Nim pok³adaj¹ nadziejê

Pi¹tek po III niedzieli Adwentu – 22 XII 2000
1 Sm 1,24-28; £k 1, 46-56

1. Tajemnica Wcielenia tajemnic¹ mi³osierdzia

Gromadzimy siê dziœ na Eucharystiê w ostatnim miesi¹cu
odchodz¹cego roku. W najbli¿szym czasie pochylimy siê nad
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tajemnic¹ Betlejem, a potem po¿egnamy stary i powitamy
nowy rok kalendarzowy. Ka¿dy czas jest dobry, by wys³awiaæ
Bo¿e mi³osierdzie. S¹ jednak powody, by powiedzieæ, ¿e
w miesi¹cu grudniu, gdy prze¿ywamy Adwent, czas oczeki-
wania, a potem œwiêta Bo¿ego Narodzenia, tajemnica Bo¿ego
mi³osierdzia jakby ods³ania siê nam wyraŸniej. Przyjœcie na
œwiat Chrystusa jest bowiem szczególnym znakiem i przeja-
wem mi³osierdzia Boga wobec œwiata. Sam Chrystus powie-
dzia³ do Nikodema: Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16).

Prawda o mi³osierdziu Boga zosta³a tak¿e og³oszona w pie-
œni Maryi, któr¹ Matka Syna Bo¿ego wyœpiewa³a u swojej
krewnej El¿biety, w czasie nawiedzenia. W kantyku Magnifi-
cat wystêpuje wiele razy s³owo „mi³osierdzie”. Zbli¿amy siê
do koñca refleksji nad t¹ szczególn¹ modlitw¹. Dzisiaj rozwa-
¿ymy przedostatni werset tej maryjnej pieœni, który brzmi: Uj¹³
siê za swoim s³ug¹, Izraelem, pomny na swoje mi³osierdzie
(£k 1,54)

 2. Przymierze Boga z narodem wybranym

Pan Bóg wybra³ sobie naród, który chcia³ przygotowaæ do
zamieszkania na ziemi w ludzkiej postaci swojego Syna. Za-
war³ najpierw przymierze z Abrahamem. Pozostawa³ w kon-
takcie z patriarchami: Izaakiem, Jakubem i Józefem, królami
izraelskimi, a szczególnie z prorokami, których wybiera³ i po-
sy³a³ do swego narodu. Prorocy nie tylko przepowiadali przy-
sz³oœæ, ale przede wszystkim przemawiali w imieniu Boga.
Interpretowali wydarzenia. Nawo³ywali do wiernoœci Bogu.
Zapowiadali kary, gdy naród sprzeniewierza³ siê zawartemu
z Bogiem przymierzu. Szczytowy punkt przymierza Boga z na-
rodem wybranym nast¹pi³ w czasie przekazania przez Boga
Dekalogu, Dziesiêciu Przykazañ. Pan Bóg powiedzia³, ¿e bê-
dzie Bogiem dla narodu, a naród bêdzie jego ludem, jeœli bê-
dzie zachowywa³ Prawo og³oszone na Synaju.
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Og³oszenie Prawa by³o przejawem Bo¿ego mi³osierdzia.
Prawo Dekalogu zosta³o dane ze wzglêdu na cz³owieka, w³a-
œnie w tym celu, by cz³owiek, zachowuj¹c je, ¿y³ godnie
i osi¹gn¹³ cel swojego ziemskiego ¿ycia.

Pan Bóg tak¿e stawa³ po stronie narodu, gdy ten by³ zagro-
¿ony przez inne, oœcienne narody. Rzeczywiœcie ujmowa³ siê
za swoim s³ug¹, Izraelem.

Ta obrona i ustawiczna troska o naród by³a przejawem Bo-
¿ego mi³osierdzia. Zauwa¿y³a to Maryja, gdy powiedzia³a: Uj¹³
siê za swoim s³ug¹, Izraelem, pomny na swoje mi³osierdzie
(£k 1,54).

Bóg nigdy nie wycofa³ siê z przymierza z narodem wybra-
nym. Zawsze pamiêta³ o swoim przymierzu. To ludzie zapo-
minali o Bogu. Niekiedy nawet poszukiwali i czynili sobie in-
nych bo¿ków. £amali przez to zawarte z Bogiem przymierze.
Bóg natomiast zawsze okazywa³ swoje mi³osierdzie.

3. B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia do-
st¹pi¹

Pan Bóg ujmuje siê dziœ za nami, jako uczniami Chrystusa.
Nowe przymierze miêdzy Bogiem a ludzkoœci¹ zosta³o zawarte
we krwi Chrystusa na krzy¿u. Wszyscy ci, którzy uwierzyli,
¿e Jezus z Nazaretu jest Synem Bo¿ym i odda³ swoje ¿ycie za
zbawienie ludzi, wszyscy, którzy w to wierz¹, stali siê Jego
Ludem, stali siê nowym Izraelem, czyli Koœcio³em. Pan Bóg
wiêc ujmuje siê za nami, bo jest Bogiem mi³osierdzia, jest po-
mny na swe mi³osierdzie, jak wyrazi³a siê Maryja.

Jak winniœmy odpowiadaæ na Bo¿e mi³osierdzie?
Po pierwsze: Winniœmy przede wszystkim nieustannie dziê-

kowaæ Bogu za jego mi³osiern¹ mi³oœæ. Ludzie niektórzy pluj¹
Panu Bogu w twarz. Wypowiadaj¹ i czyni¹ przeró¿ne bluŸnier-
stwa, a Pan Bóg cierpliwie czeka na ich opamiêtanie siê.

Po drugie: Winniœmy naszym mi³osierdziem odpowiadaæ
na Bo¿e mi³osierdzie. Dlatego zagl¹dnijmy do naszych rodzin,
wspólnot s¹siedzkich. Z pewnoœci¹ jest tam wiele do napra-
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wienia i zmienienia na lepsze. Niech to bêdzie naszym œwi¹-
tecznym programem.

Jezus przyszed³ na œwiat, by nas obdarzyæ swoim mi³osier-
dziem, by nas wezwaæ do czynienia mi³osierdzia. Cieszmy siê
Jego narodzeniem. Niech kolejne œwiêtowanie rocznicy Jego
urodzin wyzwoli w nas now¹ energiê mi³osierdzia.

Jak przyobieca³ naszym ojcom – Abrahamowi
i jego potomstwu na wieki (£k 1,55)
– Pan Bóg dotrzymuj¹cy obietnic

Sobota – 22 XII 2001
1 Sm 1,24-28; £k 1,46-56

1. ¯ycie w œwiecie obietnic

Cz³owiek jest jedyn¹ istot¹ tu, na ziemi, która wspomina
swoj¹ przesz³oœæ i wychyla siê ku przysz³oœci. Przesz³oœæ wspo-
minamy zwykle w podesz³ym wieku. Wracamy wtedy chêtnie
do naszego dzieciñstwa. Niekiedy z wielk¹ nostalgi¹ wspo-
minamy nasz rodzinny dom, ró¿ne wydarzenia, które s¹ z nim
zwi¹zane. Traktujemy to jak wielki skarb, który zachowuje-
my w naszych sercach i wspomnieniach a¿ do koñca ¿ycia.
W tym kraju naszego dzieciñstwa byliœmy zawsze szczêœli-
wi. St¹d te¿ nasz narodowy wieszcz wyzna³: „Kraj z lat dzie-
cinnych, on zawsze zostanie œwiêty i czysty jak pierwsze
kochanie”.

Ludzie m³odzi natomiast wychylaj¹ siê w przysz³oœæ. Myœl¹
i mówi¹ wiêcej o przysz³oœci, gdy¿ maj¹ jeszcze ¿ycie przed
sob¹. Niestety, przysz³oœæ mog¹ jedynie planowaæ, ale nie mog¹
jej dok³adnie przewidzieæ.
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Z myœleniem, mówieniem i planowaniem przysz³oœci zwi¹-
zane s¹ obietnice. Otrzymujemy je od dobrych ludzi. Zwykle
dotycz¹ one jakichœ dóbr, które nam ktoœ obiecuje. Gdy obiet-
nice s¹ dotrzymane, wtedy cieszymy siê, jesteœmy zadowole-
ni; gdy nie s¹ dotrzymane, czujemy siê zawiedzeni, rozczaro-
wani, a czasem i oszukani.

Wœród tych, którzy czyni¹ obietnice, jest przede wszyst-
kim sam Bóg. On jedyny w pe³ni dotrzymuje obietnic. Wróæ-
my na chwilê do historii zbawienia.

2. Obietnice Boga wobec cz³owieka

Ju¿ w raju, gdy cz³owiek pope³ni³ pierwszy grzech i mu-
sia³ opuœciæ rajsk¹ krainê, Pan Bóg obieca³ przys³aæ mu po-
moc do przezwyciê¿ania z³a. Powiedzia³ do szatana znamien-
ne s³owa: Wprowadzam nieprzyjaŸñ miêdzy ciebie i niewia-
stê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmia¿d¿y
ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê (Rdz 3,15). Wiemy, ¿e
s³owa te odnosz¹ siê do Matki Najœwiêtszej i Chrystusa. Je-
zus nie uleg³ pokusom szatana. Pokona³ go potem na drze-
wie krzy¿a.

W historii Izraela Pan Bóg potem wielokrotnie czyni³ obiet-
nice. Z³o¿y³ je na pocz¹tku Abrahamowi: Maryja wyrazi³a to
w s³owach: Jak przyobieca³ naszym ojcom – Abrahamowi i je-
go potomstwu na wieki (£k 1,55). Przypomnijmy, jakie to by³y
obietnice. Przy powo³aniu Abrahama Pan Bóg wypowiedzia³
s³owa: WyjdŸ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do
kraju, który ci uka¿ê. Uczyniê bowiem z ciebie wielki naród,
bêdê ci b³ogos³awi³ i twoje imiê rozs³awiê: staniesz siê b³ogo-
s³awieñstwem. Bêdê b³ogos³awi³ tym, którzy ciebie b³ogos³a-
wiæ bêd¹, a tym, którzy tobie bêd¹ z³orzeczyli, i Ja bêdê z³o-
rzeczy³. Przez ciebie bêd¹ otrzymywa³y b³ogos³awieñstwo ludy
ca³ej ziemi (Rdz 12,1-3). Tê obietnicê Pan Bóg potwierdzi³
Abrahamowi w jego staroœci: Spójrz na niebo i policz gwiaz-
dy, jeœli zdo³asz to uczyniæ […]. Tak liczne bêdzie twoje po-
tomstwo (Rdz 15,5). Abraham uwierzy³ w te s³owa, mimo i¿
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do póŸnej staroœci nie mia³ potomstwa. A potem, gdy narodzi³
siê syn Izaak i gdy Pan Bóg za¿¹da³ z³o¿yæ go w ofierze, wy-
dawa³o siê, ¿e Pan Bóg nie dotrzymuje z³o¿onych obietnic, ¿e
jakby sam sobie przeczy³. Jednak¿e by³a to jedynie dla Abra-
hama próba wiary.

Pan Bóg dotrzyma³ obietnic z³o¿onych Abrahamowi. Do-
trzymuje tak¿e obietnic z³o¿onych jego potomstwu. W historii
Izraela zapowiada³ przez proroków nadejœcie Mesjasza. Wielu
proroków doœæ dok³adnie kreœli³o sylwetkê zapowiadanego Me-
sjasza. Pan Bóg wype³ni³ sw¹ obietnicê. Jezus przyszed³ na
œwiat. W czasie nadchodz¹cej Pasterki bêdziemy czytaæ s³o-
wa Ksiêgi proroka Izajasza: Naród krocz¹cy w ciemnoœciach
ujrza³ œwiat³oœæ wielk¹: nad mieszkañcami kraju mroków œwia-
t³o zab³ys³o (Iz 9,1). Obietnice mesjañskie, dane w historii na-
rodu wybranego, siê spe³ni³y. Tak¿e wszystkie obietnice z³o-
¿one przez Chrystusa bêd¹ wype³nione. Bóg dotrzymuje za-
wsze obietnic. Nie wolno nam w to w¹tpiæ.

3. Nasze zawierzenie Bo¿ym obietnicom

Gdy patrzymy na dzisiejszy œwiat, mog¹ nas ogarn¹æ w¹t-
pliwoœci, bo oto widzimy, jak czêsto z³o jakby zwyciê¿a³o.
K³amstwo bywa nag³aœniane, z³o jest krzykliwe. Gór¹ s¹ nie-
kiedy wrogowie Pana Boga. Niewierz¹cym niekiedy lepiej siê
wiedzie ni¿ wierz¹cym. Pytamy: jak to jest? czy warto nadal
wierzyæ? czy nie warto iœæ z pr¹dem? Nie wolno nam zw¹tpiæ.
Ostanie s³owo bêdzie zawsze nale¿eæ do Pana Boga.

Popatrzmy, jak przemijaj¹ wielcy tego œwiata. Byli tak¿e
tacy, którzy zapowiadali œmieræ Boga, którzy og³aszali pogrzeb
dla religii chrzeœcijañskiej. Nic z tego nie wysz³o.

Zawierzmy Bo¿ym obietnicom. Pan Bóg nas nigdy nie oszu-
ka. On jedyny dochowuje w pe³ni swoich obietnic. Wierzmy
w to mocno, ¿e tak¿e obietnice Chrystusa z³o¿one œw. siostrze
Faustynie bêd¹ dotrzymane i wype³nione. Dlatego pog³êbiaj-
my nasz¹ pobo¿noœæ do Bo¿ego mi³osierdzia. Wyprosimy wte-
dy grzesznikom ³askê nawrócenia. Mimo ró¿nych zmartwieñ
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i niedomagañ prze¿ywajmy nadchodz¹ce œwiêta w klimacie ra-
doœci. Pamiêtajmy, ¿e mi³osierdzie Bo¿e jest nad nami i ¿e Bóg
dotrzyma swych obietnic, wed³ug zapowiedzi Maryi: Jak przy-
obieca³ naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki
(£k 1,55).

Wymowa nazaretañskiego dialogu

IV niedziela Adwentu – 22 XII 2002
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rz 16,25-27; £k 1,26-38

1. Adwentowa droga Bo¿ego s³owa

U kresu tegorocznego Adwentu celebrujemy œwiêt¹ Eucha-
rystiê. Tu, przy o³tarzu, najg³êbiej i najpe³niej doœwiadczamy
obecnoœci Tego, który by³ oczekiwany; Tego, który przyszed³
i który nieustannie przychodzi, i zarazem Tego, który jeszcze
raz na koñcu przyjdzie w chwale i majestacie. Tu, w tym litur-
gicznym zgromadzeniu, spe³niaj¹ siê jakby na nowo Janowe
s³owa: S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas – Bóg
nawiedzi³ swój lud – Pan jest prawdziwie z nami.

Zanim jednak rozpoznamy Chrystusa w znaku chleba i wi-
na, zanim w sposób sakramentalny przyjmiemy Jego œwiêt¹
obecnoœæ, liturgia, któr¹ sprawujemy, ju¿ nas zanurzy³a w swej
pierwszej czêœci, w œwiêt¹ rzeczywistoœæ historii zbawienia,
historii, która ju¿ rozegra³a siê, ale która nadal w jakiœ sposób
trwa i uobecnia siê w tajemnicy Koœcio³a.

Oto œw. £ukasz w tekœcie przeczytanej przed chwil¹ Ewan-
gelii zaprowadzi³ nas do Nazaretu na spotkanie z Matk¹ S³o-
wa Wcielonego. W okresie Adwentu ów Ewangelista bardzo
czêsto prowadzi³ nas na ró¿ne miejsca, gdzie ludzie oczekiwa-
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li na zapowiedzianego przez Proroków Mesjasza, gdzie ludzi
przygotowywano na Jego przyjêcie. Stawaliœmy wielokrotnie
w adwentowym czasie na Pustyni Judzkiej przed œw. Janem
Chrzcicielem. Przyjmowaliœmy z jego ust wezwanie do nawró-
cenia, do prostowania i przygotowywania dróg Panu nasze-
mu. Dziœ, u kresu adwentowej drogi przybywamy do Nazare-
tu, by stan¹æ przed T¹, która najpe³niej oczekiwa³a i têskni³a
za maj¹cym przyjœæ na œwiat Zbawicielem. Przybywamy i sta-
jemy w duchu przed Dziewic¹ Niepokalan¹. Chylimy g³owê
przed tajemnic¹ Jej Zwiastowania, przed tajemnic¹ poczêcia
Syna Bo¿ego.

Zanim za kilka dni wyruszymy dalej, zanim udamy siê do
Betlejem, by w Noc Bo¿ego Narodzenia stan¹æ przed Nowo
Narodzonym, chcemy siê jeszcze dzisiaj zatrzymaæ przed zda-
rzeniem przyniesionym nam przez Ewangeliê. Jest ona bowiem
darem Bo¿ym dla nas na dzisiejszy wigilijny wieczór.

2. Dwie pieœni nazaretañskiego dialogu

W zdarzeniu nazaretañskim zdaj¹ siê rozbrzmiewaæ dwie
melodyjne pieœni. Pierwsz¹ pieœñ wyœpiewuje przez swego
pos³añca sam Bóg. Wyœpiewuje j¹ na czeœæ swego stworzenia,
tego stworzenia, w którym pozosta³ niezabrudzony ¿adnym
grzechem Jego obraz i podobieñstwo. B¹dŸ pozdrowiona, pe³-
na ³aski, Pan z Tob¹. Raduj siê, wybranko Izraela, ciesz siê, cór-
ko ziemi, ciesz siê, bo jesteœ pe³na ³aski, jesteœ pe³na œwiêtoœci.
Najwy¿szy jest z Tob¹. Jesteœ przepe³niona Jego obecnoœci¹!
Jesteœ takim stworzeniem, jakie zawsze chcia³ mieæ! Oto Bo¿a
mi³oœæ chce Ciê ogarn¹æ jeszcze pe³niej! Znalaz³aœ ³askê u Bo-
ga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imiê Jezus.
Duch Œwiêty zst¹pi na Ciebie i moc Najwy¿szego os³oni Ciê.

W tej pierwszej pieœni, œpiewanej przez Boga, jest wyra¿o-
ne – jak widzimy – oprócz pochwa³y, Bo¿e postanowienie o za-
mieszkaniu Boga w ludzkiej rodzinie. Jest zapowiedŸ rozpo-
czêcia nowych czasów – czasów zamieszkiwania Boga wœród
ludzi.
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Druga pieœñ nazaretañskiego wydarzenia, bêd¹ca odpowie-
dzi¹ na tê pierwsz¹, wyp³ywa z ust stworzenia, z ust nieska¿o-
nego ¿adnym grzechem cz³owieka. Jest to najpierw pieœñ mil-
czenia i medytacji Bo¿ego s³owa: Ona zmiesza³a siê na te s³o-
wa i rozwa¿a³a, co mia³oby znaczyæ to pozdrowienie. Jest to
tak¿e pieœñ zdrowego rozs¹dku, pieœñ pragnienia poznania
prawdy. Jak¿e siê to stanie, skoro nie znam mê¿a Jest to wresz-
cie pieœñ pokornego i pogodnego przyjêcia woli Bo¿ej. Oto ja
s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug twego s³owa.
Oto dwie pieœni, wyœpiewane w domu nazaretañskim – pieœñ
Boga i pieœñ cz³owieka. Melodie tych pieœni jeszcze nie prze-
brzmia³y. P³yn¹ przez wieki historii i dziœ s¹ grane i s³yszane
przez wielu.

3. Nasza pieœñ w Nocy Betlejemskiej

Refren tej pierwszej pieœni zabrzmi znowu mocniejszym
tonem w nadchodz¹cych œwiêtach. „Có¿ masz, niebo, nad Zie-
miany. Bóg porzuci³ szczêœcie swoje. Wszed³ miêdzy lud uko-
chany, dziel¹c z nim trudy i znoje. Niema³o cierpia³, niema³o,
¿eœmy byli winni sami… A s³owo”…

Oto pieœñ Nocy Betlejemskiej, p³yn¹ca z nieba. Cz³owie-
ku, oto jak kocha ciê Bóg! Przyoblek³ siê w twoje cia³o. Za-
mieszka³ wœród synów ludzkich. Wzi¹³ twoj¹ naturê, aby ciê
uczyniæ uczestnikiem swojej boskiej natury. Przyszed³, aby ci
pokazaæ drogê ¿ycia. Przyszed³, aby byæ twoj¹ moc¹ i si³¹
w niesieniu krzy¿a, w wiernym wype³nianiu woli Bo¿ej. Przy-
szed³, abyœ nie musia³ na wieki umieraæ w grzechach.

Oto refren Bo¿ej pieœni rozbrzmiewaj¹cej nad stajenk¹ be-
tlejemsk¹, echo i przed³u¿enie Bo¿ej pieœni, wyœpiewanej
Maryi przy zwiastowaniu.

Jak¹ pieœñ zaœpiewamy Panu naszemu w noc Bo¿ego Na-
rodzenia? Czym odpowiemy Bogu za dar Nocy Betlejemskiej?
Znamy odpowiedŸ Maryi, znamy jej pieœñ z Nazaretu i tê pieœñ,
któr¹ wyœpiewa³a wkrótce potem u swej krewnej El¿biety.
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Trzeba nam podj¹æ ów ton pieœni Maryi. Niech to bêdzie
zatem pieœñ milczenia i medytacji Bo¿ego S³owa, Bo¿ych do-
konañ w dziejach zbawienia. Niech to bêdzie pieœñ têsknoty
za prawd¹. Niech to bêdzie pieœñ ochotnego przyjêcia daru
naszego powo³ania, pieœñ wiernego wype³niania woli Bo¿ej.

Niech Bo¿e mi³osierdzie sp³ynie na nas w tegoroczne œwiêta
Bo¿ego Narodzenia, niech sp³ynie na ca³y Koœció³ i na ca³¹
ludzkoœæ. Módlmy siê o to w tej Eucharystii.
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B. Homilie sierpniowe

Maryja jako nasza Królowa

Wspomnienie NMP Królowej – 22 VIII 2000
Iz 9,1-3.5-6; £k 1,26-38

1. Z historii dzisiejszego Wspomnienia

W roku 1954, w cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Wnie-
bowziêciu NMP (1 XI 1950), kiedy Koœció³ powszechny ob-
chodzi³ setn¹ rocznicê og³oszenia dogmatu o Niepokalanym
Poczêciu NMP (8 XII 1854), papie¿ Pius XII dla uœwietnienia
tego jubileuszu ustanowi³ œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny
Królowej. Na pierwszy rzut oka tytu³ ten jakby nie przystawa³
do NMP, gdy¿ Maryja nazwa³a siê s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ i sta³a
siê u kresu ¿ycia Chrystusa Mater Dolorosa, Matka Bolesn¹.
Jednak¿e w Piœmie Œwiêtym s¹ teksty o Niewieœcie – Dziewi-
cy i Królowej, które Koœció³ odnosi do Maryi. Przed tygodniem,
podczas uroczystoœci Wniebowziêcia NMP œpiewany by³ wer-
set: Stoi Królowa po Twojej prawicy. By³ tak¿e wtedy przypo-
mniany Janowy obraz Niewiasty z Apokalipsy, obleczonej
w s³oñce, z ksiê¿ycem pod stopami i z wieñcem na g³owie
z gwiazd dwunastu.

Prawda o królewskiej godnoœci NMP by³a obecna w Ko-
œciele od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa. Znali j¹ ju¿
Ojcowie Koœcio³a. Pius XII w encyklice Ad coeli Reginam
(1954) przytacza teksty teologów, którzy Maryjê nazywali
Królow¹. Powo³uje siê tak¿e na formularze mszalne (Wniebo-
wziêcie, Siedem Boleœci NMP, Maryi Panny z Lourdes), anty-
fony brewiarzowe (Salve Regina, Ave Regina coelorum, Regi-
na coeli laetare) i Litaniê loretañsk¹, w której kilka ostatnich
wezwañ dotyczy Królowej.

Temat NMP Królowej podejmuje tak¿e sztuka koœcielna.
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2. Sens królowania Maryi

Królowanie Maryi to tyle, co s³u¿enie. Królowaæ w zna-
czeniu biblijnym to znaczy s³u¿yæ. Maryja nazwa³a siê s³u¿eb-
nic¹ Pañsk¹. Ca³e ¿ycie s³u¿y³a Bogu i Chrystusowi, a po Jego
odejœciu do nieba s³u¿y Koœcio³owi. Niesie pomoc uczniom
Chrystusa, którzy J¹ wzywaj¹. Mamy na to tyle¿ dowodów.
Œwiadcz¹ o tym m.in. wota, które znajdujemy na œcianach ja-
snogórskiej kaplicy, tabliczki ze s³owami wdziêcznoœci za
otrzymane ³aski. Tak wiele ich jest w sanktuariach maryjnych,
zw³aszcza zagranicznych. Odwiedzaj¹c ró¿ne sanktuaria ma-
ryjne: krajowe i zagraniczne, wielokrotnie natrafia³em na na-
pis: „Tu siê modli³am i zosta³am wys³uchana”. Tego rodzaju
wyznanie, tego typu œwiadectwo, budzi w nas wiarê we wsta-
wiennictwo Maryi i zachêca nas do modlitwy.

Maryja spe³nia nadal funkcjê Królowej wobec nas przez
pomoc niesion¹ Koœcio³owi, przez wypraszanie nam Ziemia-
nom ró¿norakich ³ask.

3. Nasza relacja do Maryi Królowej

Prze¿ywamy Wielki Jubileusz chrzeœcijañstwa. Nie sposób
nie œwiêtowaæ tego Jubileuszu z Maryj¹. To Ona przecie¿ ode-
gra³a szczególn¹ rolê w zamieszkaniu Boga Wcielonego na
ziemi.  Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w bulli z roku 1983, og³a-
szaj¹cej Jubileusz 1950-lecia Odkupienia pisa³: „Z tej racji Ju-
bileusz Odkupienia nabiera równie¿ charakteru wybitnie ma-
ryjnego: jego obchód, który zbiega siê z oczekiwaniem trze-
ciego tysi¹clecia, pozwala zrozumieæ ow¹ mentalnoœæ Adwen-
tu, która uwypukla obecnoœæ Maryi w ca³ej historii zbawienia.
Ona jako «Gwiazda zaranna» poprzedza Chrystusa, przygoto-
wuje Jego przyjœcie, przyjmuje Go w sobie i daje Go œwiatu;
st¹d wierzymy i wiemy, ¿e jest obecna w przygotowaniach Ju-
bileuszu, by do tego wielkiego wydarzenia przysposobiæ na-
sze serca. Uprawnia J¹ do tego Jej macierzyñska funkcja: jak
mówi Sobór Watykañski II, Ona «w szczególny zaiste sposób
wspó³pracowa³a z dzie³em Zbawienia poprzez wiarê, nadziejê
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i mi³oœæ ¿arliw¹ dla odnowienia nadprzyrodzonego ¿ycia dusz
ludzkich», i dlatego a¿ do tej chwili «dziêki swej macierzyñ-
skiej mi³oœci opiekuje siê braæmi swego Syna, pielgrzymuj¹-
cymi jeszcze i nara¿onymi na trudy i niebezpieczeñstwa, póki
nie zostan¹ doprowadzeni do szczêœliwej ojczyzny»” (p. 11).

Tak¿e w wielu wypowiedziach z okazji Wielkiego Jubile-
uszu chrzeœcijañstwa Jan Pawe³ II przypomina nam, ¿e Mary-
ja nadal króluje nam i ca³emu Koœcio³owi przez s³u¿bê. To ona,
jako pierwsza z ludzi w hymnie Magnificat og³osi³a prawdê
o Bogu mi³osiernym: swoje mi³osierdzie na pokolenia i poko-
lenia zachowuje dla tych, co siê go boj¹ (£k 1,50).

Przyjmijmy na nowo tê prawdê i ¿yjmy ni¹, okazuj¹c siê
mi³osiernymi wobec naszych bliŸnich.

 Królowanie przez s³u¿bê

Wspomnienie NMP Królowej – 22 VIII 2001
Iz 9,1-3.5-6; £k 1,26-38

1. Maryja jako Królowa

Dzisiejsze wspomnienie maryjne nosi nazwê Najœwiêtszej
Maryi Panny Królowej. Czasem zastanawiamy siê, dlaczego
Maryi przypisujemy tytu³ Królowej. Chc¹c odpowiedzieæ na
to pytanie, nale¿y najpierw zastanowiæ siê, dlaczego tytu³ Króla
przypisujemy Chrystusowi. Wiemy, ¿e tytu³ ten ma dzisiaj ju¿
tylko charakter historyczny. We wspó³czesnym œwiecie s¹ pre-
zydenci, premierzy, kanclerze, do niedawna byli jeszcze pierwsi
sekretarze partii. Jeœli gdzieœ jeszcze s¹ królowie, to nie od-
grywaj¹ ju¿ wiêkszej roli, nie maj¹ ju¿ w zasadzie wp³ywu na
bieg ¿ycia spo³eczeñstw i narodów. Gdy mówimy o królach,
którzy byli w historii, kojarz¹ siê nam oni z okreœlonym tery-
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torium, rycerstwem, poddanymi, zamkami, fortecami, koron¹,
ber³em, podbojami itp. Dlaczego zatem przypisujemy ten tytu³
Chrystusowi? jakim królem jest Chrystus, gdzie jest Jego kró-
lestwo? jakimi prawami siê rz¹dzi, którêdy przebiegaj¹ jego
granice?

Najpierw zauwa¿my, ¿e Chrystus rzeczywiœcie nazwa³ siê
królem. Na pytanie Pi³ata: A wiêc jesteœ królem? – odpowie-
dzia³: Tak, jestem królem (J 18,37). Jednak¿e Chrystus od razu
wyjaœni³, jakim jest królem i jakie jest Jego królestwo: Króle-
stwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o
z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie by³ wydany ̄ ydom.
Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d […]. Ja siê na to naro-
dzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo praw-
dzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha g³osu mego (J 18,36-37).
Z wypowiedzi Chrystusa wynika, i¿ Jego królestwo jest zu-
pe³nie inne od tych, które ustanawiali ludzie, o które walczyli,
za które ginêli i które niszczyli. Królestwo Chrystusa jest kró-
lestwem szczególnym, nie maj¹cym podobnego wœród królestw
tego œwiata. Jest to królowanie przez s³u¿bê cz³owiekowi.

W podobnym sensie nale¿y mówiæ o Maryi jako Królowej.
Maryja jest nasz¹ Królow¹ w porz¹dku serca, a swoje królo-
wanie wobec nas wykonuje przez s³u¿bê, przez troskê o nas.
Królowanie Maryi jest s³u¿eniem. Maryja niesie nam pomoc
przez wstawiennictwo u swojego Syna w naszych potrzebach.

2. Przes³anie Bo¿ego s³owa

Tytu³ królewski Maryi pozwala nam lepiej zrozumieæ g³o-
szone dziœ Bo¿e s³owo. Ukazuje nam ono Maryjê w scenie
zwiastowania. Maryja, po przyjêciu poselstwa anio³a, okreœli-
³a siê s³u¿ebnic¹ Pañsk¹. Zadeklarowa³a siê s³u¿yæ Bogu a¿ do
koñca. Ta s³u¿ba Bogu dokonywa³a siê poprzez s³u¿bê ludziom.
Tak¿e dzisiejsza pos³uga Maryi wobec Koœcio³a, wobec nas,
jest s³u¿b¹ samemu Bogu; jest oddawaniem mu chwa³y. Ma-
ryja, wstawiaj¹c siê za nami, oddaje z nami Bogu chwa³ê. Przez
to i nam przypomina, ¿e my tak¿e, s³u¿¹c drugim, oddajemy
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przez to Bogu chwa³ê. St¹d te¿ dzisiejsze wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Królowej przypomina nam o potrzebie
s³u¿enia drugim na wzór Maryi. Jest to zarazem najlepszy spo-
sób oddawania Bogu chwa³y.

3. S³u¿yæ na wzór Maryi

Rozmawia³em kiedyœ z pewnym organist¹ na temat jego
pracy w koœciele. W naszej rozmowie pojawi³o siê s³owo „s³u¿-
ba”. Zgodzi³ siê ze mn¹, ¿e jest to wa¿ne pos³ugiwanie w ko-
œciele, szczególnie w czasie celebracji liturgicznych. Zareago-
wa³ jednak przecz¹co, gdy pad³o wprost sformu³owanie, ¿e
organista jest s³ug¹. Nie chcia³ uznaæ siê za s³ugê. T³umaczy-
³em mu, ¿e wszyscy winniœmy byæ s³ugami jedni drugich, ¿e
to w³aœnie Maryja jako pierwsza nazwa³a siê „s³u¿ebnic¹
Pañsk¹”. Chrystus te¿ wyraŸnie powiedzia³ o sobie: Wiecie, ¿e
w³adcy narodów uciskaj¹ je, a wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³a-
dzê. Nie tak bêdzie u was. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ staæ
siê wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ
pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym,
na wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby Mu s³u-
¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (Mt
20,25-28).

Zatem nie wstydŸmy siê byæ s³ugami. Przez s³u¿bê stajemy
siê wielkimi i pierwszymi. Przez bezinteresown¹ s³u¿bê najle-
piej oddajemy Bogu chwa³ê i og³aszamy œwiatu, ¿e jest On
³askawy i pe³en mi³osierdzia.
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Maryja – Matka Mi³osierdzia

Wspomnienie NMP Królowej – 22 VIII 2002
Iz 9,1-3.5-6; £k 1,26-38

1. W klimacie zakoñczonej pielgrzymki Jana Paw³a II

Przed trzema dniami zakoñczy³a siê wspania³a, niezapo-
mniana ósma pielgrzymka Jana Paw³a II do Ojczyzny. Jeste-
œmy pod wra¿eniem tych narodowych rekolekcji, poœwiêco-
nych tajemnicy Bo¿ego mi³osierdzia. Ojciec Œwiêty we wszyst-
kich przemówieniach nawi¹zywa³ do has³a tej pielgrzymki:
„Bóg bogaty w mi³osierdzie”. G³ównym celem tej pielgrzym-
ki – jak wiemy – by³a konsekracja nowej œwi¹tyni w Krako-
wie £agiewnikach, pod wezwaniem Bo¿ego Mi³osierdzia. Pa-
pie¿ konsekrowa³ now¹ œwi¹tyniê i og³osi³ j¹ sanktuarium Bo-
¿ego Mi³osierdzia. W czasie homilii tam wyg³oszonej doko-
na³ uroczystego aktu zawierzenia œwiata Bo¿emu mi³osierdziu.
Mówi³ wtedy: „Dlatego dziœ w tym sanktuarium chcê doko-
naæ uroczystego aktu zawierzenia œwiata Bo¿emu mi³osierdziu.
Czyniê to z gor¹cym pragnieniem, aby orêdzie o mi³osiernej
mi³oœci Boga, które tutaj zosta³o og³oszone za poœrednictwem
Siostry Faustyny, dotar³o do wszystkich mieszkañców ziemi
i nape³nia³o ich serca nadziej¹. Niech to przes³anie rozchodzi
siê z tego miejsca na ca³¹ nasz¹ umi³owan¹ Ojczyznê i na ca³y
œwiat. Niech siê spe³nia zobowi¹zuj¹ca obietnica Pana Jezusa,
¿e st¹d ma wyjœæ «iskra, która przygotuje œwiat na ostateczne
Jego przyjœcie»” (por. Dzienniczek, 1732).

Równie¿ w czasie Mszy œw. sprawowanej na B³oniach kra-
kowskich w ostatni¹ niedzielê, a tak¿e w poniedzia³ek w Kal-
warii Zebrzydowskiej Ojciec Œwiêty przybli¿a³ nam tajemni-
cê Bo¿ego mi³osierdzia.

£¹cz¹c siê duchowo z Ojcem Œwiêtym za poœrednictwem
telewizji, prze¿ywaliœmy z pewnoœci¹ duchow¹ satysfakcjê, ¿e
przybywamy od lat do tej œwi¹tyni, by czciæ Bo¿e mi³osier-
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dzie, by przypominaæ sobie, ¿e na dar Bo¿ego mi³osierdzia
winniœmy odpowiadaæ naszym mi³osierdziem wobec bliŸnich.

Nasze dzisiejsze spotkanie wypada we wspomnienie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny Królowej. Maryja Królowa jest tak¿e
Matk¹ Mi³osierdzia.

2. Maryja jako Matka Mi³osierdzia

Maryja jest Matk¹ obdarzaj¹c¹ nas mi³oœci¹. Czyni to wo-
bec nas zawsze i wszêdzie. Maryja jest Matk¹ rozdaj¹c¹ mi³o-
sierdzie. Czyni to w swoich sanktuariach, czyni to w naszym
codziennym ¿yciu.

Rys mi³osierdzia Matki Bo¿ej jest dobrze uwydatniony
w modlitwie, która zaczyna siê od s³ów: „Witaj Królowo,
Matko Mi³osierdzia”. Jest to modlitwa, któr¹ Koœció³ odma-
wia od wielu ju¿ wieków. Odmawia j¹ w wielu jêzykach. Naj-
bardziej znana jest w jêzyku ³aciñskim. Zaczyna siê: Salve Re-
gina, Mater Misericordiae.

Uczyñmy tê piêkn¹ modlitwê przedmiotem medytacji dru-
giej czêœci tej homilii.

Witaj ,Królowo, Matko Mi³osierdzia, ¿ycie s³odyczy i na-
dziejo nasza, witaj. Zwracamy siê do Maryi jako do Królowej
i Matki Mi³osierdzia. W Maryi najbardziej ze wszystkich lu-
dzi odbi³o siê Bo¿e mi³osierdzie. Ona przyjê³a ca³e bogactwo
³aski. J¹ najpe³niej Bóg obdarowa³ swoj¹ mi³oœci¹. Ona ca³e
¿ycie wys³awia³a Bo¿e mi³osierdzie. Potwierdzeniem tego s¹
Jej s³owa wyra¿one w kantyku Magnificat: a swoje mi³osier-
dzie zachowuje z pokolenia na pokolenia dla tych, którzy siê
Go boj¹ (£k 1,50). Mówimy w tym wersecie, i¿ Maryja jest
nasz¹ nadziej¹, nadziej¹ na zwyciêstwo, nadziej¹ na osi¹gniê-
cie potrzebnego nam dobra, nadziej¹ na przetrzymanie ciê¿aru
krzy¿a.

Do Ciebie wo³amy, wygnañcy, synowie Ewy; do Ciebie
wzdychamy, jêcz¹c i p³acz¹c na tym ³ez padole. W s³owach
tych wyra¿amy gorzk¹ prawdê o sobie, o naszej ziemskiej kon-
dycji, o naszym ziemskim ¿yciu. Jesteœmy wygnañcami. Jako
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synowie naszej wspólnej matki Ewy utraciliœmy pierwotny raj,
pierwotne szczêœcie. Jesteœmy jakby na wygnaniu. Nasze ¿ycie
up³ywa niekiedy na jêkach i p³aczu. Jesteœmy na „tym ³ez pa-
dole”. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e tak jest. Ziemia jest
pado³em p³aczu nie tylko dla biedaków, którzy w zimie szu-
kaj¹ schronienia na dworcach, na klatkach schodowych. Zie-
mia jest pado³em p³aczu tak¿e dla mo¿nych tego œwiata.

Przeto, Orêdowniczko nasza, one mi³osierne oczy Twoje na
nas zwróæ. Nazywamy Maryjê w tej czêœci modlitwy „Orê-
downiczk¹”, a wiêc T¹, która pamiêta o nas, której zale¿y na
nas. Mówimy w tych s³owach, ¿e Maryja ma mi³osierne oczy.
Tak, to prawda. Takie oczy mia³a na weselu w Kanie Galilej-
skiej. Takie oczy ma w swoich sanktuariach, gdzie tyle jest
znaków ludzkiej wdziêcznoœci Maryi za Jej mi³osierne, dobre
oczy. A Jezusa, b³ogos³awiony owoc ¿ywota Twojego, po tym
wygnaniu nam oka¿. O ³askawa, o litoœciwa, o s³odka Panno
Maryjo. W koñcowych s³owach tej modlitwy prosimy o to, co
najwa¿niejsze, o przyprowadzenie nas po ziemskim ¿yciu, po
tym ziemskim wygnaniu – do Jezusa, gdy¿ to ostatecznie jest
najwa¿niejsze. Wa¿ne jest wygrane ¿ycie ziemskie, jeszcze
wa¿niejsze jest wygrane ¿ycie wieczne.

3. Nasze naœladowanie Maryi w czynieniu mi³osierdzia

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II da³ tytu³ homilii wyg³oszonej
w niedzielê na B³oniach krakowskich: B¹dŸmy œwiadkami mi-
³osierdzia. Wzywa³ nas do œwiadczenia o mi³osierdziu Bo¿ym,
m.in. w takich oto s³owach: Doznajemy niejako przynaglenia,
abyœmy korzystaj¹c z daru mi³osiernej mi³oœci Boga, sami
z dnia na dzieñ oddawali ¿ycie, czyni¹c mi³osierdzie wobec
braci. Uœwiadamiamy sobie, ¿e Bóg, ukazuj¹c nam mi³osier-
dzie, oczekuje, ¿e bêdziemy œwiadkami mi³osierdzia w dzisiej-
szym œwiecie. Przypomnia³ sylwetki czterech beatyfikowanych
osób: b³. Zygmunta Szczêsnego Feliñskiego, b³. Jana Beyzy-
ma, b³. Jana Balickiego i b³. Sancji Janiny Szymkowiak. „Ró¿ne
by³y czasy, w których ¿yli – mówi³ Jan Pawe³ II – ró¿ne by³y
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ich osobiste dzieje. Jednak jednoczy ich ten szczególny rys œwiê-
toœci, jakim jest oddanie sprawie mi³osierdzia”.

„Jako wygnani synowie Ewy”, na tym ³ez padole, proœmy
dziœ Maryjê, Matkê Mi³osierdzia, o ³askê naœladowania Jej
w rozdawnictwie mi³osierdzia. Proœmy J¹ o wstawiennictwo,
by Bo¿e mi³osierdzie mog³o tak¿e przez nasze serca, w na-
szym mówieniu i dzia³aniu docieraæ do naszych sióstr i braci.

Królowanie przez okazywanie mi³osierdzia

Wspomnienie NMP Królowej – 22 VIII 2003
Iz 9,1-3.5-6; £k 1,26-38

1. Matka Bo¿a w sierpniu

Ka¿dy miesi¹c w roku kalendarzowym ma jakieœ szczególne
znamiona. Miesi¹c sierpieñ jest miesi¹cem wakacyjno-urlo-
powym. Jego pierwsza po³owa w tym roku by³a okresem wiel-
kich upa³ów. Ze wzglêdu na wysokie temperatury i d³ugotrwa³¹
suszê niektórzy ju¿ nazwali tegoroczne lato latem stulecia.
W polskiej tradycji koœcielnej sierpieñ jest miesi¹cem kilku
wa¿nych rocznic narodowych, pieszych pielgrzymek na Jasn¹
Górê i kilku maryjnych uroczystoœci. W sierpniu obchodzimy
rocznicê Cudu nad Wis³¹ i powstania „Solidarnoœci”. Obcho-
dzimy tak¿e cztery uroczystoœci maryjne: 2 sierpnia w koœcio-
³ach franciszkañskich jest obchodzona uroczystoœæ Matki Bo-
¿ej Anielskiej, zwi¹zana z odpustem Porcjunkuli; 15 sierpnia
obchodzimy w ca³ym Koœciele katolickim uroczystoœæ Wnie-
bowziêcia Matki Bo¿ej; 22 sierpnia przypada wspomnienie
Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej i 26 sierpnia w Koœciele
w Polsce obchodzimy uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny
Czêstochowskiej. Nic te¿ dziwnego, ¿e powsta³a tradycja pie-
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szych pielgrzymek na Jasn¹ Górê ze wszystkich regionów na-
szego kraju, zw³aszcza przed uroczystoœci¹ Wniebowziêcia
i uroczystoœci¹ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Jesteœmy pe³ni
podziwu dla pielgrzymów, którzy w skwarze s³oñca, a niekie-
dy i w strugach deszczu pod¹¿aj¹ na Jasn¹ Górê, odprawiaj¹c
w drodze rekolekcje.

Dzisiejsza liturgia, któr¹ sprawujemy 22 sierpnia, nazywa
Maryjê Królow¹. Przypomnijmy, jaka jest historia tego wspo-
mnienia Najœwiêtszej Maryi Panny jako Królowej.

W cztery lata po og³oszeniu dogmatu o Wniebowziêciu
NMP (1 XI 1950), kiedy Koœció³ powszechny obchodzi³ setn¹
rocznicê og³oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczêciu NMP
(8 XII 1854), papie¿ Pius XII dla uœwietnienia tego jubileuszu
ustanowi³ œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej. Na
pierwszy rzut oka tytu³ ten jakby nie przystawa³ do NMP, gdy¿
Maryja nazwa³a siê s³u¿ebnic¹ Pañsk¹ i sta³a siê u kresu ¿ycia
Chrystusa Mater Dolorosa, Matk¹ Bolesn¹. Jednak¿e w Pi-
œmie Œwiêtym s¹ teksty o Niewieœcie – Dziewicy i Królowej,
które Koœció³ odnosi do Maryi. Przed tygodniem, podczas uro-
czystoœci Wniebowziêcia NMP œpiewany by³ psalm: Stoi Kró-
lowa po Twojej prawicy. By³ tak¿e wtedy przypomniany Jano-
wy obraz Niewiasty z Apokalipsy, obleczonej w s³oñce, z ksiê-
¿ycem pod Jej stopami i z wieñcem na g³owie z gwiazd dwu-
nastu.

Prawda o królewskiej godnoœci NMP by³a obecna w Ko-
œciele od pierwszych wieków chrzeœcijañstwa. Znali j¹ ju¿
Ojcowie Koœcio³a. Pius XII w Encyklice Ad coeli Reginam
(1954) przytacza teksty teologów, którzy Maryjê nazywali
Królow¹. Powo³uje siê tak¿e na formularze mszalne (Wniebo-
wziêcie, Siedem Boleœci NMP, Maryi Panny z Lourdes), anty-
fony brewiarzowe (Salve Regina, Ave Regina coelorum, Regi-
na coeli laetare) i Litaniê loretañsk¹, w której kilka ostatnich
wezwañ dotyczy Królowej.
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2. Sens królowania Maryi

Królowanie Maryi – to tyle, co s³u¿enie. Królowaæ w zna-
czeniu biblijnym – znaczy s³u¿yæ. Maryja nazwa³a siê s³u¿eb-
nic¹ Pañsk¹. Ca³e ¿ycie s³u¿y³a Bogu i Chrystusowi, a po Jego
odejœciu do nieba s³u¿y Koœcio³owi. Niesie pomoc uczniom
Chrystusa, którzy Jej wzywaj¹. Mamy na to tyle dowodów.
Œwiadcz¹ o tym m.in. wota, które znajdujemy na œcianach ja-
snogórskiej kaplicy, tabliczki ze s³owami wdziêcznoœci za
otrzymane ³aski, umieszczane w sanktuariach maryjnych,
zw³aszcza zagranicznych, a tak¿e liczne wyznania czcicieli
Maryi, zapisane w ró¿nych ksi¹¿kach.

S³u¿¹c dziœ Koœcio³owi, Maryja ujawnia siê wobec nas jako
Matka Mi³osierdzia. Dlatego modlimy siê do Niej od wieków:
„Witaj, Królowo, Matko Mi³osierdzia, ¿ycie, s³odyczy i na-
dziejo nasza, witaj”. Zatem królowanie Maryi polega na oka-
zywaniu mi³osierdzia.

3. Nasze królowanie przez mi³osierdzie

Skoro Chrystus  swoje królowanie wobec nas spe³nia przez
okazywanie nam mi³osierdzia, skoro królowanie Maryi rozu-
miemy jako s³u¿bê mi³osierdziu, to i nasze królowanie musi
siê dokonywaæ przez mi³osiern¹ s³u¿bê. Przypomnijmy s³owa
Chrystusa, które dotycz¹ w³aœnie tej sprawy: Wiecie, ¿e w³ad-
cy narodów uciskaj¹ je, a wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê.
Nie tak bêdzie u was. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê
wielkim, niech bêdzie waszym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ
pierwszym miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem waszym,
na wzór Syna Cz³owieczego, który nie przyszed³, aby Mu s³u-
¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (Mt
20,25-28).

Proœmy dzisiaj Maryjê, by nam wyprasza³a na ka¿dy dzieñ
¿ycia ³askê bezinteresownego s³u¿enia bliŸnim, ³askê czynie-
nia mi³osierdzia. Maryjo, s³u¿ebnico Pañska, nasza Matko
mi³osierdzia i nasza Królowo: „Do Ciebie dziœ wo³amy, wy-
gnañcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jêcz¹c i p³acz¹c
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na tym ³ez padole. Przeto, Orêdowniczko nasza, one mi³osier-
ne oczy Twoje na nas zwróæ, a Jezusa, b³ogos³awiony owoc
¿ywota Twojego, po tym wygnaniu nam oka¿. O ³askawa, o li-
toœciwa, o s³odka Panno Maryjo!”.
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II. MI£OSIERDZIE BO¯E
OBJAWIONE W KRZY¯U CHRYSTUSA

A. Homilie lutowe

Mi³osierdzie w  przebaczaj¹cej mi³oœci

Sobota po I niedzieli Wielkiego Postu, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1986
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Rocznica szczególnego zlecenia

Spotykamy siê na naszej Eucharystii ju¿ w Wielkim Poœcie.
Podjêliœmy z  pewnoœci¹ program wielkopostnej odnowy. Dziœ
jakby nieco odchodzimy od tematyki wielkopostnej, gdy¿ ob-
chodzimy œwiêto Katedry œw. Piotra. Na dzisiejszej Eucharystii
chcemy jednak sobie uœwiadomiæ, ¿e dzisiaj mija 55. rocznica
szczególnego zlecenia, jakie siostra Faustyna otrzyma³a od Chry-
stusa. By³o to dok³adnie 22 lutego 1931 r. Siostra Faustyna w 
swoim Dzienniczku zapisa³a pod t¹ dat¹ takie oto s³owa: Wie-
czorem, kiedy by³am w  celi, ujrza³am Pana Jezusa ubranego w
szacie bia³ej. Jedna rêka wzniesiona do b³ogos³awieñstwa, a
druga dotyka³a szaty na piersiach. Z  uchylenia szaty na pier-
siach wychodzi³y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi
bia³y. W milczeniu wpatrywa³am siê w Pana, dusza moja by³a
przejêta bojaŸni¹, ale i radoœci¹ wielk¹. Po chwili powiedzia³
mi Jezus: „Wymaluj obraz wed³ug rysunku, który widzisz, z pod-
pisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnê, aby ten obraz czczono naj-
pierw w kaplicy waszej i na ca³ym œwiecie.

Obiecujê, ¿e dusza, która czciæ bêdzie ten obraz, nie zginie.
Obiecujê tak¿e, ju¿ tu na ziemi zwyciêstwo nad nieprzyjació³mi,
a szczególnie w godzinê œmierci. Ja sam broniæ j¹ bêdê jako
Swej chwa³y”1.

Dzienniczek, nr 47-48, Kraków 1983, s. 22.
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Wiemy, ¿e to ¿yczenie Chrystusa przed³o¿one siostrze Fau-
stynie zosta³o wype³nione. Pierwszy obraz Jezusa Mi³osierne-
go zosta³ namalowany w  Wilnie w  1934 r., w  pracowni Eu-
geniusza Kazimirowskiego, pod bezpoœrednim kierunkiem s.
Faustyny. Do publicznej czci zosta³ wystawiony po raz pierw-
szy w  Ostrej Bramie w  pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy,
26-28 kwietnia 1935 r. Dzisiaj ten obraz odbiera czeœæ w  ko-
œciele Ducha Œwiêtego w  Wilnie. Na ca³ym œwiecie zas³yn¹³
jednak obraz pêdzla Adolfa Hy³y ofiarowany do kaplicy za-
konnej w Krakowie £agiewnikach jako wotum za ocalenie
rodziny z wypadków wojennych. Ten w³aœnie obraz rozprze-
strzenia siê dziœ po ca³ym œwiecie. W  ten sposób spe³nia siê
¿yczenie Pana Jezusa, wypowiedziane do s. Faustyny przy
pierwszym objawieniu obrazu: Pragnê, aby ten obraz czczono
najpierw w kaplicy waszej i  na ca³ym œwiecie (Dzienniczek 47).

Ten obraz z  napisem: „Jezu, ufam Tobie”, wisi tu wœród
nas, w  tej kaplicy. Z wielk¹ czci¹ na niego spogl¹damy i mo-
dlimy siê przed nim do Chrystusa Mi³osiernego. Ten obraz
winien nas poci¹gaæ i  mobilizowaæ do lepszego ¿ycia.

2. Przes³anie Aposto³a Piotra

Dziêkuj¹c dzisiaj Chrystusowi za dar tego obrazu, spogl¹-
damy dziœ w  liturgii na œw. Piotra Aposto³a. To w³aœnie w 
jego ¿yciu tak czytelnie ujawni³o siê Bo¿e mi³osierdzie. Naj-
pierw zosta³ powo³any przez Chrystusa. Jest to zadziwiaj¹ce,
¿e Chrystus na Aposto³ów nie wybiera³ ludzi spoœród uczo-
nych, mêdrców tego œwiata, ale jego oko spoczê³o na prostych
rybakach. Jednym z  pierwszych powo³anych by³ Szymon Piotr.
Przyprowadzi³ go do Chrystusa brat Andrzej. Ju¿ wtedy, przy
pierwszym spotkaniu, Piotr us³ysza³ s³owa: Ty jesteœ Szymon,
syn Jana, ty bêdziesz nazywa³ siê Kefas – to znaczy ska³a (J 1,42).
Potem wielokrotnie by³ Piotr wyró¿niany. Oprócz Jakuba i  Jana
nale¿a³ do trzech najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa.

W Wielkim Poœcie przypomnijmy jeden szczegó³ z  jego
¿ycia. Piotr, jak ka¿dy cz³owiek, doœwiadczy³ swojej s³aboœci.
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Mimo ¿e widzia³ tyle cudów, mimo ¿e by³ œwiadkiem prze-
mienienia na górze Tabor, gdy przyszed³ czas s¹du i  mêki
Mistrza, Piotr ujawni³ swoj¹ s³aboœæ. Zapar³ siê Jezusa, cho-
cia¿ wczeœniej pod Cezare¹ Filipow¹ wyzna³: Tyœ jest Chry-
stus, syn Boga ¿ywego (Mt 16,16). Jezus mu wszystko wyba-
czy³. Po zmartwychwstaniu przeprowadzi³ z  nim egzamin z 
mi³oœci. Trzy razy go zapyta³: „Czy Mnie mi³ujesz?”. Piotr
zda³ ten wa¿ny egzamin i  otrzyma³ pierwszeñstwo wœród
Aposto³ów, w³adzê kierowania Koœcio³em. Wszystkie wyba-
czenia i  wyró¿nienia w  jego ¿yciu by³y przejawem Bo¿ego
mi³osierdzia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w  historii ¿ycia œw. Pio-
tra ujawni³o siê Bo¿e mi³osierdzie.

3. Z Bo¿ym mi³osierdziem dalej w wielkopostn¹ drogê

Idziemy ku œwiêtom wielkanocnym. Módlmy siê dzisiaj
gor¹co, byœmy w  tegorocznym Wielkim Poœcie na nowo od-
kryli Bo¿e mi³osierdzie, byœmy je przywo³ywali dla dzisiej-
szego œwiata, dla naszej Ojczyzny, która ci¹gle szuka drogi
wyjœcia z   trudnej sytuacji. Módlmy siê o  m¹droœæ dla ludzi,
o  powrót do Boga niewierz¹cych, o  umocnienie w  wierze
w¹tpi¹cych, o  nawrócenie grzeszników. Ka¿dy Wielki Post
jest szczególny i  niepowtarzalny.

Podziêkujmy tak¿e dziœ w  sposób szczególny za dar obra-
zu Jezusa Mi³osiernego, który tak naocznie wskazuje na Bo¿e
mi³osierdzie nad nami. Niech nas prowadzi Chrystus mi³osier-
ny ku œwiêtom wielkanocnym drog¹ pokuty, mi³oœci i wierno-
œci.
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Ci¹gle aktualne pytanie

Poniedzia³ek po I niedzieli Wielkiego Postu, œwiêto Katedry œw. Piotra –
22 II 1988
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Na progu nowego czasu

Przed kilkoma dniami rozpoczêliœmy Wielki Post. Weszli-
œmy w  okres przygotowania do œwi¹t wielkanocnych. Na pro-
gu Wielkiego Postu zostaliœmy wezwani do pe³nienia uczyn-
ków pokutnych. S¹ nimi: modlitwa, post i ja³mu¿na. Bêdzie-
my tak¿e rozwa¿aæ w tym czasie mêkê Pañsk¹. W cierpieniu
Chrystusa objawi³o siê w  sposób szczególny Bo¿e mi³osier-
dzie. Jezus wycierpia³ za nas rany i poniós³ œmieræ na krzy¿u
z mi³oœci do nas. Dlatego winniœmy w Wielkim Poœcie szcze-
gólnie wys³awiaæ Bo¿e mi³osierdzie i  naszymi uczynkami po-
kutnymi wypraszaæ je nadal dla wspó³czesnego œwiata i  Ko-
œcio³a.

W naszej dzisiejszej wielkopostnej Eucharystii ³¹czymy siê
duchowo ze œw. Piotrem, ksiêciem Aposto³ów. Koœció³ od wie-
ków obchodzi tego dnia œwiêto jego katedry, czyli krzes³a, które
jest symbolem urzêdu apostolskiego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
czcimy dziœ powo³anie œw. Piotra na urz¹d apostolski w Rzy-
mie, który przewodzi ca³emu Koœcio³owi.

Powróæmy do og³oszonego przed chwil¹ s³owa Bo¿ego.

2. Przes³anie Bo¿ego s³owa

W pierwszym czytaniu, zawieraj¹cym fragment 1 Listu œw.
Piotra, Aposto³ przedstawia siê nam jako œwiadek Chrystuso-
wych cierpieñ oraz jako uczestnik tej chwa³y, która ma siê ob-
jawiæ (1 P 5,1). Aposto³ wspomina zarówno cierpienie Chry-
stusa, jak i Jego chwa³ê. Sam jest szczególnym œwiadkiem
Chrystusowego cierpienia. By³ na Ostatniej Wieczerzy, by³ przy
pojmaniu Jezusa, a  potem pe³en strachu œledzi³ dalszy prze-
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bieg cierpienia Jezusa, które zakoñczy³o siê na drzewie krzy-
¿a. Aposto³ widzia³ Go tak¿e w chwale zmartwychwstania.
Warto pamiêtaæ, ¿e i  cierpienie, i chwa³a nale¿¹ do dzie³a zba-
wienia. My te¿ przez nasze cierpienie i nasze chwile radoœci
mo¿emy siê w³¹czaæ w dzie³o zbawienia, ³¹cz¹c to wszystko
z cierpieniem i chwa³¹ Chrystusa.

W dalszym fragmencie czytanego dziœ Listu aposto³ zwra-
ca siê do pasterzy Koœcio³a i prosi ich, aby dobrze, z oddaniem
paœli stado Bo¿e, aby byli ¿ywym przyk³adem dla swoich wier-
nych. Wskazówki te mo¿emy odnieœæ tak¿e do siebie. Ka¿dy
i ka¿da z nas jest bowiem uczniem Chrystusa i wszyscy win-
niœmy œwieciæ przyk³adem dla drugich. Pan Bóg zawierza nam
przecie¿ jakichœ ludzi. S¹ to nasi rodzice, nasze dzieci, wnuki,
nasi s¹siedzi, kole¿anki i koledzy z pracy. Winniœmy dla nich
¿yæ, a nie dla siebie; tak ¿yæ, aby im z nami by³o dobrze.

W Ewangelii zosta³a nam przypomniana odpowiedŸ œw.
Piotra na pytanie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15).
OdpowiedŸ by³a klarowna, jednoznaczna: Tyœ jest Chrystus,
Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).

Pytanie Jezusa jest nadal aktualne. Stoi ono przed ka¿dym
cz³owiekiem: „Za kogo Mnie uwa¿acie, za kogo Mnie uwa-
¿asz?”. Jezus czeka na Twoj¹ odpowiedŸ. OdpowiedŸ ta win-
na byæ nie tylko s³owna, czysto deklaratywna, ale winna byæ
potwierdzana ca³ym naszym ¿yciem: Tyœ jest Chrystus, Syn
Boga ¿ywego (Mt 16,16).

3. Nasza odpowiedŸ na pytanie Chrystusa

Jak zatem odpowiadasz na pytanie Chrystusa w twojej ro-
dzinie, w twojej codziennoœci? Kim jest dla ciebie Jezus Chry-
stus? Jeœli nosimy w sobie przekonanie œw. Piotra i potwier-
dzamy jego odpowiedŸ, winniœmy za to Bogu dziêkowaæ. Jest
to bowiem dar Bo¿y. Piotr przecie¿ us³ysza³ po swojej odpo-
wiedzi: B³ogos³awiony jesteœ, Szymonie, synu Jony. Albowiem
cia³o i  krew nie objawi³y ci tego, lecz Ojciec mój, który jest
w niebie (Mt 16,17).
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Nasza wiara i  mi³oœæ do Chrystusa s¹ niesione moc¹, ³ask¹
Bo¿¹. Patrzmy zatem nadal na Chrystusa oczami œw. Piotra.
Niech nam tak¿e zale¿y na tym, aby inni dzielili z nami to
przekonanie. Mo¿na ubolewaæ, ¿e tyle ludzi nie interesuje siê
tym pytaniem, ¿e wielu ludzi zapomina o Bogu na co dzieñ.
Niech nas to martwi i niepokoi, gdy w naszych rodzinach, wœród
naszych przyjació³, znajomych s¹ tacy, którzy zagubili drogê
do koœcio³a, którzy przestali siê modliæ, liczyæ z Bogiem. Wy-
praszajmy dla nich mi³osierdzie Bo¿e w okresie Wielkiego
Postu. Jest to naszym powo³aniem, jest to naszym ci¹gle wa¿-
nym zadaniem. Niech sam Chrystus pomo¿e nam to zadanie
wype³niaæ.

W duchu œw. Piotra wyznajmy wiarê
i czyñmy pokutê

Œroda po I niedzieli Wielkiego Postu, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1989 1
P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Œw. Piotr – przyk³ad wiary i nawrócenia

Ka¿dego roku w dniu 22 lutego obchodzimy œwiêto Kate-
dry œw. Piotra. W niektórych latach œwiêto to wypada w okre-
sie zwyk³ym, a w niektórych – tak jak w tym roku – w czasie
Wielkiego Postu. Ewangelia dzisiejsza przytacza nam wyzna-
nie œw. Piotra, wypowiedziane pod Cezare¹ Filipow¹. Piotr
w imieniu wszystkich aposto³ów wyzna³ wiarê w Chrystusa:
Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16). Podczas Wiel-
kiego Postu pragniemy o¿ywiæ nasz¹ wiarê w zbawcz¹ obec-
noœæ i dzia³anie Syna Bo¿ego. Chcemy tak¿e przypomnieæ so-
bie to, i¿ aposto³ Piotr jest dla nas tak¿e przyk³adem czynienia
pokuty i nawracania siê. To on przecie¿ zapar³ siê Chrystusa
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w czasie Jego mêki. Jednak¿e szybko zrozumia³ swój b³¹d,
¿a³owa³ swego czynu, nawróci³ siê i podj¹³ pokutê. Ewangelia
wyra¿a to w s³owach: Wyszed³ na zewn¹trz i gorzko zap³aka³
(Mt 26,75b).

W klimacie wielkopostnego wezwania do nawrócenia roz-
wa¿my dziœ przed mi³osiernym Bogiem sprawê naszego na-
wrócenia i pokuty.

2. Wielkopostne wezwanie do nawrócenia

Najpierw zauwa¿my, ¿e wielkopostne wezwanie do nawra-
cania siê i do pokuty odnosz¹ siê do wszystkich ludzi, tak¿e
do ka¿dego z nas. Nie wolno przeto mówiæ, ¿e wezwanie do
nawrócenia odnosi siê jedynie do grzeszników, do tych, któ-
rzy od Boga odeszli, którzy pope³niaj¹ ciê¿kie grzechy. Wszyst-
kie nawo³ywania do nawrócenia odnosz¹ siê do ka¿dego z nas.
Trzeba byæ œlepcem, ¿eby tego nie zauwa¿yæ. Wiemy, ¿e w ka¿-
dej chwili miêdzy nami a Bogiem jest tak wiele jeszcze do
zrobienia. Nasza znajomoœæ Boga, nasza wiara i mi³oœæ do
Niego ci¹gle s¹ niedoskona³e. Tak¿e nasz zwi¹zek z bliŸnimi
jest czêsto znaczony mi³oœci¹ w³asn¹; nasze œwiadectwo
o Chrystusie jest niewystarczaj¹ce. Dlatego wszyscy mamy
w tej dziedzinie wielkie braki. St¹d te¿ wszyscy potrzebujemy
nawrócenia, ci¹g³ego nawracania siê.

Po drugie, Bóg, wzywaj¹c nas do nawrócenia, proponuj¹c
nam pokutê, jest zatroskany o nasze dobro. W pokucie, w na-
wróceniu chodzi o nas, o nasz rozwój, o nasze doskonalenie
siê i nasz¹ pomyœlnoœæ duchow¹, ¿yciow¹. A wiêc pokuta jest
dla nas wielk¹ szans¹, której nie wolno zmarnowaæ.

Liturgiczne teksty okresu Wielkiego Postu wskazuj¹ nam
tak¿e na charakter naszego nawrócenia i naszej pokuty. Nasza
pokuta ma mieæ przede wszystkim wymiar wewnêtrzny i dys-
kretny. Pamiêtamy z Œrody Popielcowej s³owa proroka Joela:
Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty (Jl 2,12b). Na-
wrócenie i pokutowanie zaczynaj¹ siê w naszym wnêtrzu. Po-
niewa¿ grzech cz³owieka rodzi siê w jego sercu, dlatego i na-
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wrócenie winno dokonaæ siê najpierw w ludzkim sercu, we-
wn¹trz. St¹d te¿ król Dawid w znanym psalmie pokutnym
modli³ siê: Stwórz, Bo¿e, we mnie serce czyste i odnów we mnie
moc ducha […] Bo¿e, moj¹ ofiar¹ jest duch skruszony, pokor-
nym i skruszonym sercem Ty, Bo¿e, nie gardzisz (Ps 51). Praw-
dziwa pokuta siêga wiêc ludzkiego wnêtrza. Pokutowanie czy
nawracanie siê li tylko zewnêtrzne mo¿e mieæ charakter for-
malistyczny i mo¿e siê Bogu nie podobaæ, je¿eli nie wyrasta
z nawróconego serca. W pierwszy dzieñ Wielkiego Postu Chry-
stus przestrzega³ nas, byœmy uczynki pobo¿ne spe³niali w du-
¿ej dyskrecji i z w³aœciw¹ motywacj¹: Strze¿cie siê, ¿ebyœcie
uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed ludŸmi po to, aby
was widzieli; inaczej nie bêdziecie mieli nagrody u Ojca wa-
szego, który jest w niebie (Mt 6,1). Kaza³ nam tak¿e dawaæ
ja³mu¿nê, modliæ siê i poœciæ nie na oczach ludzi, by ewentu-
alnie czekaæ na jakieœ uznanie czy pochwa³ê, ale w ukryciu,
gdy¿ Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,18).
Jest to te¿ bardzo wa¿ne wskazanie, w zwi¹zku z nasz¹ ukryt¹
tendencj¹ do obnoszenia siê z tym, co dobrego czynimy.

3. Nasze wielkopostne postanowienia

Bêd¹c ci¹gle jeszcze na pocz¹tku wielkopostnej drogi, któ-
ra ma nas doprowadziæ do œwi¹t wielkanocnych, wypada nam
dobrze zaplanowaæ tê drogê. Dobrze jest zrobiæ sobie konkret-
ne postanowienia, w duchu naszej zdrowej narodowej i kato-
lickiej tradycji.

Legat turecki po powrocie z Polski do swojej ojczyzny tak
scharakteryzowa³ kiedyœ Lechitów mieszkaj¹cych nad Wis³¹:
„bawi¹ siê, tañcz¹, œpiewaj¹, jedz¹, pij¹, a potem posypuj¹ im
g³owê jakimœ proszkiem i ca³kiem siê uspokajaj¹”. Widocznie
ten wyznawca proroka Mahometa podpatrzy³ Polaków w cza-
sie zapustów i w Œrodê Popielcow¹.

Trzeba dziœ zastanowiæ siê, jak bêdzie wygl¹daæ nasza te-
goroczna droga ku œwiêtom wielkanocnym. Dla naszego do-
bra, w duchu owocnego przygotowania siê do uroczystoœci
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Zmartwychwstania Chrystusa, uczyñmy konkretne postanowie-
nia co do modlitwy, postu i ja³mu¿ny. W sferze modlitwy Ko-
œció³ w dniach Wielkiego Postu proponuje nam udzia³ w na-
bo¿eñstwach pasyjnych: w pi¹tkowej Drodze krzy¿owej i w nie-
dzielnych Gorzkich ¿alach. W poœcie mo¿na wprowadziæ so-
bie jakieœ ograniczenia nie tylko w jedzeniu, ale w ogl¹daniu
telewizji, w rozrywkach, s³odyczach itp. Papie¿ Pawe³ VI kie-
dyœ przypomina³ nam, jak owocn¹ form¹ pokuty mo¿e byæ
solidne wype³nianie codziennych obowi¹zków i cierpliwe
przyjmowanie bolesnych doœwiadczeñ, które nas spotykaj¹
w codziennoœci. Mamy tutaj ró¿ne mo¿liwoœci podjêcia sto-
sownych form pokuty. W dziedzinie ja³mu¿ny warto zwróciæ
uwagê na ja³mu¿nê dobrego s³owa i szlachetnego czynu. Tak
bardzo niekiedy utrudniamy ¿ycie drugim naszym dokuczli-
wym mówieniem, nasz¹ niewra¿liwoœci¹, obojêtnoœci¹. Dla-
tego zróbmy w tej dziedzinie tak¿e konkretne postanowienia.

Proœmy dziœ mi³osiernego Boga, abyœmy doœwiadczaj¹c
Jego mi³osierdzia, sami podjêli spe³nianie uczynków pokut-
nych, które streszczaj¹ siê w czynieniu mi³osierdzia na co dzieñ.

W szeœædziesi¹t¹ rocznicê
wa¿nego objawienia

Pi¹tek po I niedzieli Wielkiego Postu,  œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1991
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Rocznica wa¿nego objawienia

Ka¿dego roku na naszej lutowej Eucharystii nawi¹zujemy
do wydarzenia z  22 lutego 1931 r. W³aœnie wtedy Siostra Fau-
styna otrzyma³a specjalne zlecenie od Chrystusa, o czym za-
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notowa³a w  swoim Dzienniczku: Pragnê, aby by³o Mi³osier-
dzia œwiêto. Chcê, aby ten obraz, który wymalujesz pêdzlem,
¿eby by³ uroczyœcie poœwiêcony w  pierwsz¹ niedzielê po Wiel-
kanocy, ta niedziela ma byæ Œwiêtem Mi³osierdzia. Pragnê, aby
kap³ani g³osili to wielkie Mi³osierdzie Moje wzglêdem dusz
grzesznych. Niech siê nie lêka zbli¿yæ do Mnie grzesznik (Dzien-
niczek, 49-50).

To ¿yczenie Chrystusa zosta³o spe³nione. Siostra Faustyna
uczyni³a tak, jak jej Chrystus powiedzia³. Kiedy w Wilnie w
1935 roku odbywa³y siê uroczystoœci jubileuszowe z  okazji
1900-lecia œmierci Chrystusa na krzy¿u, na którym dokona³o
siê zbawienie œwiata i zarazem najwyraŸniej objawi³o siê Bo¿e
mi³osierdzie, s³uga Bo¿y ks. prof. Micha³ Sopoæko, spowied-
nik siostry Faustyny, na wyraŸne ¿yczenie Chrystusa objawio-
ne s. Faustynie – mówi³ o  wielkim mi³osierdziu Bo¿ym. Przy
³askami s³yn¹cym obrazie Matki Bo¿ej Ostrobramskiej zawie-
szono wówczas nowo wymalowany obraz Chrystusa Mi³osier-
nego z  podpisem „Jezu, ufam Tobie”.

Znany teolog dogmatyk z  Krakowa, ks. prof. Ignacy Ró-
¿ycki, w swoim opracowaniu Zasadnicze rysy nabo¿eñstwa do
Mi³osierdzia Bo¿ego tak oto przybli¿a treœæ Œwiêta Mi³osier-
dzia: Œwiêto Mi³osierdzia ma byæ obchodzone w pierwsz¹ nie-
dzielê po Wielkanocy. Wybór tej niedzieli oraz wyraŸne ¿ycze-
nie Jezusa, by kap³ani g³osili tego dnia kazania o Mi³osierdziu
Bo¿ym, zw³aszcza o tym, którego nam Bóg udziela przez Chry-
stusa – wskazuje na to, ¿e Jezus widzi œcis³y zwi¹zek miêdzy
wielkanocn¹ tajemnic¹ naszego odkupienia a tym œwiêtem: jest
ono przeznaczone na to, abyœmy tajemnicê odkupienia rozwa-
¿ali tego dnia jako najwiêkszy przejaw Mi³osierdzia Bo¿ego
wobec nas.

Dzisiaj, gdy wspominamy pocz¹tek historii obrazu Jezusa
Mi³osiernego, cieszymy siê bardzo, ¿e ten obraz rozpowszech-
nia siê na ca³y œwiat, ¿e mo¿na go ju¿ spotkaæ prawie na wszyst-
kich kontynentach naszego globu.
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2. Potwierdzenie Piotrowego wyznania

Gdy dzisiaj w  Ewangelii zosta³o nam przypomniane wy-
znanie Piotrowe wobec Chrystusa, mo¿emy powiedzieæ, ¿e
nasza czeœæ okazywana obrazowi Jezusa Mi³osiernego jest
potwierdzeniem i przed³u¿eniem wyznania œw. Piotra: Tyœ jest
Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16). Je¿eli czcimy ten ob-
raz, jeœli modlimy siê Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia, to
wyznajemy wiarê w Jezusa jako Syna Bo¿ego, jako naszego
Odkupiciela, który na drzewie krzy¿a wys³u¿y³ nam mi³osier-
dzie Bo¿e. Dlatego jest potrzeba rozwijania kultu tego obrazu
i szerzenia w ró¿nej formie prawdy o Bo¿ym mi³osierdziu.

Cieszymy siê, ¿e ten kult ma swoje Ÿród³o w Polsce, ¿e
w Krakowie, w £agiewnikach, przy grobie siostry Faustyny
powoli tworzy siê sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia. Sam
Chrystus ujawni³ s. Faustynie obietnicê, ¿e z Polski wyjdzie
„iskra, która przygotuje œwiat na ostateczne Jego przyjœcie”
(Dzienniczek, 1732).

3. W s³u¿bie szerzenia czci Bo¿ego mi³osierdzia

Jako przyjaciele Chrystusa, którzy ka¿dego miesi¹ca gro-
madz¹ siê w  tej œwi¹tyni, czujmy siê dziœ aposto³ami Bo¿ego
mi³osierdzia. Niech nam wszystkim zale¿y na tym, aby nas tu
ka¿dego miesi¹ca coraz wiêcej przychodzi³o, byœmy byli wy-
trwali w  naszej mi³oœci do Chrystusa, byœmy siê nie zra¿ali
niepowodzeniami.

Niech nasze szerzenie czci Bo¿ego mi³osierdzia dokonuje
siê tak¿e przez nasze mi³osierne uczynki. W czynionym przez
nas mi³osierdziu powinno siê objawiaæ Bo¿e mi³osierdzie. Pan
Jezus przecie¿ powiedzia³: Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed
ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca wa-
szego, który jest w niebie (Mt 5,16).

Na progu Wielkiego Postu zosta³y nam zadane uczynki
mi³osierdzia. S¹ to: modlitwa, post i  ja³mu¿na. Nie przestaj-
my wo³aæ przed obrazem Jezusa Mi³osiernego w  intencji na-
szych bliskich i  ca³ej ludzkoœci: „Dla Jego bolesnej mêki, miej
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mi³osierdzie dla nas i  ca³ego œwiata”. Przyjmujmy w  duchu
pokuty trudne doœwiadczenia dnia codziennego. Zapierajmy
siê samych siebie w  walce ze z³em i  w  zdobywaniu dobra.
Dzielmy siê te¿ tym, co mamy, z  drugimi; dzielmy siê w  mia-
rê mo¿liwoœci naszym mieniem, ale tak¿e naszym buduj¹cym,
dobrym s³owem.

Wielkopostna odpowiedŸ
na pytanie Chrystusa

Czwartek po Popielcu, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1996
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Dwa pytania Chrystusa

Pod Cezare¹ Filipow¹, w Galilei, Chrystus postawi³ ucz-
niom dwa pytania – pytanie pierwsze: Za kogo uwa¿aj¹ ludzie
Syna Cz³owieczego? (Mt 16,13); pytanie drugie: A wy za kogo
Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15). Na pierwsze pytanie odpowie-
dzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z  proroków (Mt 16,14). Na
pytanie drugie odpowiedzia³ Piotr w  imieniu uczniów: Ty je-
steœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).

Te same pytania Chrystus stawia ka¿demu pokoleniu. Sta-
wia je dzisiaj nam. Zauwa¿my, ¿e s¹ to dwa ró¿ne pytania.
Aby odpowiedzieæ na pierwsze, trzeba zrobiæ ankietê, po pro-
stu zapytaæ, kim jest Chrystus np. dla prezydenta Clintona,
Jelcyna, dla Jana Paw³a II itd. OdpowiedŸ na to pytanie ma³o
nas anga¿uje. Natomiast nieco inny wydŸwiêk ma odpowiedŸ
na drugie pytanie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 1615). Za
kogo Mnie uwa¿asz, Adamie, Jacku, Andrzeju, Tomaszu, Mo-
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niko, Michale, Agnieszko? W odpowiedzi na to pytanie obecny
jest odpowiadaj¹cy. OdpowiedŸ ta anga¿uje. Jest uzewnêtrznie-
niem osobistego, wewnêtrznego przekonania. Jako uczniowie
Chrystusa podzielamy z pewnoœci¹ odpowiedŸ Piotra. S¹dzê,
¿e wszyscy mo¿emy j¹ powtórzyæ: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga
¿ywego (Mt 16,16). Jednak¿e odpowiedŸ ta nie mo¿e byæ czy-
sto werbalna, deklaratywna. Ona winna byæ potwierdzana ca-
³ym naszym ¿yciem. To, kim dla ciebie jest Chrystus, powinie-
neœ wyra¿aæ w  s³owach oraz czynach w przeci¹gu ca³ego ¿ycia.

Zastanówmy siê, jak to wyznanie potwierdzaæ w  okresie
Wielkiego Postu, który rozpoczêliœmy.

2. Wielkopostne potwierdzanie wyznania o Chrystusie

Ju¿ w  pierwszy dzieñ Wielkiego Postu, w  Œrodê Popiel-
cow¹, rozleg³o siê wezwanie do pokuty: Nawróæcie siê do
mnie ca³ym swym sercem […]. Nawróæcie siê do Pana, Boga
waszego (Jl 2,12.13) – wo³a³ do nas prorok Joel. Zaœ Aposto³
Pawe³ wzywa³: W imiê Chrystusa prosimy: pojednajcie siê z Bo-
giem (2 Kor 5,20). Chrystus zaœ w Ewangelii – na progu Wiel-
kiego Postu – przypomnia³ trzy podstawowe uczynki pokutne.
S¹ to: modlitwa, post, ja³mu¿na.

a) Modlitwa

Czas Wielkiego Postu jest czasem wielkiej modlitwy. ̄ yje-
my w ozieb³ym œwiecie. Wielu ludzi przesta³o siê modliæ. In-
formuj¹ nas statystyki, ¿e w Polsce tylko 30 procent ludnoœci
regularnie uczêszcza na niedzieln¹ Mszê œwiêt¹. Zatem œwiat
jest duchowo wyziêbiony. Trzeba go rozgrzaæ modlitw¹, byciem
przed Bogiem. Przed Bogiem jest nasze miejsce. Skoro mamy
przebywaæ z Bogiem przez ca³¹ wiecznoœæ, czyli zawsze, to ju¿
tu, na ziemi, trzeba siê do Niego przyzwyczajaæ.

Przed nami czas wielkiej modlitwy. Nie dajmy siê porwaæ
aktywizmowi. Chwile modlitwy s¹ bardzo wa¿ne, nie s¹ ni-
gdy czasem straconym. B¹dŸmy czêœciej przed Bogiem i pry-
watnie, ale i wspólnie. W  rozpoczêtym okresie Wielkiego Postu
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bêdziemy zachêcani do uczestnictwa w nabo¿eñstwie Drogi
krzy¿owej, Gorzkich ¿ali. Zaplanowane s¹ ju¿ rekolekcje wiel-
kopostne. ZnajdŸmy czas. Jest nad czym siê zastanawiaæ. Tyle
bezmyœlnoœci i obojêtnoœci w dzisiejszym œwiecie. Uczestni-
cz¹c w nabo¿eñstwach pasyjnych, odkrywamy Bo¿e mi³osier-
dzie. Patrz¹c na cierpienie Chrystusa, spogl¹daj¹c na krzy¿,
widzimy, jak wielkie jest Bo¿e mi³osierdzie i przebaczenie.
Przez gorliw¹ modlitwê potwierdzamy Piotrow¹ odpowiedŸ:
Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).

b) Post

Czas Wielkiego Postu by³ okresem praktykowania wielkich
pokut, a wœród nich ograniczania siê w jedzeniu i piciu. Wska-
zuje na to sama nazwa tego okresu: Wielki Post. S³yszeliœmy
o poœcie iloœciowym i jakoœciowym. Post iloœciowy to ograni-
czenie iloœci posi³ków (zwykle – do trzech: jeden do syta i dwa
lekkie), zaœ post jakoœciowy to wstrzemiêŸliwoœæ od pokar-
mów miêsnych. Kiedyœ posty tego rodzaju by³y bardzo suro-
we. W najnowszych czasach zosta³y one z³agodzone. Dziœ post
rozumiemy szerzej. Dobr¹ form¹ postu mo¿e byæ twoje umar-
twienie, rezygnacja z czynnoœci przyjemnej, czasem mo¿e i do-
brej, w imiê uzyskania wiêkszego dobra, a przede wszystkim
rezygnacja ze z³ych przyzwyczajeñ, na³ogów, rezygnacja
z ogl¹dania filmów na rzecz lektury religijnej, poskramianie
jêzyka, okazywanie cierpliwoœci, tak¿e solidne wykonywanie
codziennych obowi¹zków, równie¿ ciche przyjmowanie bole-
snych doœwiadczeñ itp.

A wiêc Wielki Post – to czas umartwienia, wyrzeczenia,
opanowania. Przez takie praktyki pokutne mo¿na te¿ potwier-
dzaæ wyznanie œw. Piotra: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego
(Mt 16,16).

c) Ja³mu¿na

Gdy mowa o ja³mu¿nie, to zwykle myœlimy o  darze mate-
rialnym, szczególnie o darze pieniê¿nym. Nie jesteœmy w b³ê-



90

dzie, gdy tak rozumujemy, ale ja³mu¿nê mo¿emy pojmowaæ
szerzej. Ja³mu¿n¹ mog¹ byæ tak¿e dary natury duchowej. Lu-
dzie dziœ czekaj¹ na takie dary. Mo¿esz czêstowaæ drugich
dobrym, ¿yczliwym s³owem. To mo¿e byæ wielki dar. Mo¿esz
obdarzaæ drugich uœmiechem, dobrym humorem. Mo¿esz dzia-
³aæ nie przeciw, ale dla kogoœ. Zagl¹dnij dziœ do swego domu.
Nie mów, ¿e nie masz co daæ, bo jesteœ biedny. Masz wiele do
dania. Trzeba siê otworzyæ na drugich, staæ siê wra¿liwym na
ludzkie potrzeby. Masz do podzia³u wiele. Na pewno jest do
podzia³u twoje serce, by nie by³o tylko dla ciebie. Ludzie cze-
kaj¹ na twoje dobre s³owo. Przestaæ narzekaæ, lamentowaæ, ¿e
ciê¿ko, ¿e brak pieniêdzy. Nasi praojcowie mieli z pewnoœci¹
jeszcze wiêcej bolesnych doœwiadczeñ, a jakoœ przetrzymali.
Przemawiaj inaczej: bez narzekañ, bez pretensji, z wiêksz¹
¿yczliwoœci¹. Nigdy nie dzia³aj przeciw komuœ, ale zawsze
dla kogoœ, dla czyjegoœ dobra.

Przez ja³mu¿nê serca przed³u¿amy najlepiej wyznanie œw.
Piotra: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).

3. Przed nami czas Bo¿ego mi³osierdzia

Jesteœmy zatem w  czasie wielkiej modlitwy, wielkiego
postu i wielkiej ja³mu¿ny. Potwierdzajmy na skalê naszych
mo¿liwoœci Piotrowe wyznanie: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga
¿ywego (Mt 16,16) – potwierdzajmy w  nadchodz¹cym czasie
wielk¹ modlitw¹, wielkim postem i  wielk¹ ja³mu¿n¹. Potwier-
dzajmy, bo ju¿ drugiego takiego czasu nie bêdzie. Nie traæmy
wiêc okazji, nie traæmy czasu. Dobra, którego dziœ zabraknie,
bêdzie brakowaæ ca³¹ wiecznoœæ. Potwierdzajmy wiêc tak na-
prawdê naszym ca³ym ¿yciem to Piotrowe wyznanie: Ty jesteœ
Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16). Bêdzie to zarazem naj-
lepsza odpowiedŸ Bogu za dar Jego mi³osierdzia.
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Wraz ze œw. Piotrem przy Chrystusie

Sobota po I niedzieli Wielkiego Postu, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1997
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Aktualnoœæ ankietowania

Od pewnego ju¿ czasu sta³o siê w Polsce bardzo modne
ankietowanie, zasiêganie opinii spo³ecznej o naszym rz¹dzie,
prezydencie, Koœciele, wojsku, konstytucji itd. Informuj¹ nas
czêsto w „Wiadomoœciach” o wynikach badañ opinii publicz-
nej. Dowiadujemy siê, kto w opinii spo³eczeñstwa zyskuje
popularnoœæ, kto traci. Dla osób interesuj¹cych siê polityk¹
i ¿yciem spo³ecznym jest to mo¿e dosyæ atrakcyjne.

Opiniujemy tak¿e ludzi, który maj¹ pe³niæ jakiœ odpowie-
dzialny urz¹d. W Seminarium Duchownym np. opiniuje siê
dla Biskupa Ordynariusza poszczególnych kleryków jako kan-
dydatów do œwiêceñ kap³añskich.

Kiedyœ takie ankietowanie przeprowadzi³ tak¿e Jezus Chry-
stus odnoœnie do swojej osoby. Postawi³ uczniom dwa pyta-
nia: pierwsze: Za kogo ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³owieczego?
(Mt 16,13) i drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15).

2. Aktualnoœæ pytañ dotycz¹cych osoby Chrystusa

Pytania ankietowe, które postawi³ uczniom w okolicy Ce-
zarei Filipowej, sta³y siê ci¹gle aktualne. Towarzyszy³y one
zawsze Koœcio³owi. Na podstawie studiów historycznych mo-
glibyœmy odpowiedzieæ za kogo uznawali ludzie Chrystusa
w poszczególnych epokach dziejowych.

Pytania Chrystusa dotycz¹ce Jego osoby s¹ tak¿e aktualne
dziœ. Wspó³czesny œwiat wcale nie odrzuca tych pytañ. Daje
na nie odpowiedzi œwiadomie czy te¿ nieœwiadomie, odpowiada
w s³owach i w postawie ¿ycia. Spróbujmy mo¿e pogrupowaæ
dzisiejsze odpowiedzi na pytanie, kim jest dla dzisiejszego
œwiata Jezus Chrystus.
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Na podstawie obserwacji mo¿emy wyró¿niæ kilka grup lu-
dzi, maj¹cych ró¿ne odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa:

a) Wrogowie Chrystusa

Tych nigdy nie brakowa³o. S¹ i dzisiaj. Tocz¹ walkê z Chry-
stusem i Jego Koœcio³em. S¹ to np. ró¿nego rodzaju sataniœci.
S³yszymy o dewastacjach cmentarzy. Informuj¹ nas o zbioro-
wych samobójstwach, o sk³adaniu ofiar z ludzi. Znamy ate-
istów wojuj¹cych, którzy z wielk¹ determinacj¹ walcz¹ z tym,
co religijne. Walka z religi¹ by³a w programach systemów poli-
tycznych. Wielu nag³aœnia³o has³o, ¿e poradzimy sobie bez Boga.
Z r¹k takich ludzi zgin¹³ w 1984 roku ks. Jerzy Popie³uszko.

W pewnym s¹dzie zapytano m³odego ch³opca, dlaczego
zabi³ niewinnego cz³owieka. Ten odpowiedzia³, ¿e jest wol-
nym cz³owiekiem i zrobi³ to, co mu siê podoba³o.

b) Ludzie niezaanga¿owani religijnie

Wœród chrzeœcijan ¿yj¹ ludzie ochrzczeni, wybierzmowa-
ni. Jednak¿e ¿yj¹ tak, jakby Boga nie by³o. Prowadz¹ swoje
interesy. Bóg jest im zbêdny. Przypominaj¹ sobie o Nim, gdy
przyjdzie choroba, gdy coœ siê zdarzy, wobec czego s¹ bezsilni.

c) Przyjaciele Chrystusa

To s¹ ci, którzy i s³owem, i ¿yciem potwierdzaj¹ Piotrowe
wyznanie: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16). W
czo³ówce tych ludzi jest Jan Pawe³ II, Piotr naszych czasów.
Przypomnijmy, ¿e ju¿ w dzieñ inauguracji swego pontyfikatu,
w dniu 22 paŸdziernika 1978 roku, w homilii mszalnej na pla-
cu œw. Piotra mówi³, ¿e dziœ jako nastêpca œw. Piotra powtarza
przed ca³y œwiatem wobec Chrystusa: „Ty jesteœ Chrystus, Syn
Boga ¿ywego”. Od tamtego czasu potwierdza te s³owa, po-
wtarza to wyznanie s³owem i ¿yciem.

Piotr naszych czasów wype³nia tê misjê, któr¹ z³o¿y³ Chry-
stus w rêce œw. Piotra i jego nastêpców, aby umacniaæ braci
w wierze.
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Przyjedzie do nas Piotr naszych czasów, przyjedzie do swo-
jej Ojczyzny. Po raz drugi odwiedzi stolicê Dolnego Œl¹ska.
Czekamy na to wielkie wydarzenie. Przygotowujemy siê do
niego.

3. Potrzeba wypraszania dla œwiata Bo¿ego mi³osierdzia

Jesteœmy przy Chrystusie. Myœlimy o naszym Mistrzu to,
co myœla³ i wyzna³ œw. Piotr: Ty jesteœ Mesjasz Syn Boga ¿ywego
(Mt 16,16). Wo³amy do Chrystusa o umocnienie naszej wiary.
Modlimy siê tak¿e za tych, którzy z Nim walcz¹, którzy ode-
szli z zagrody ojcowskiej, którzy siê zapomnieli – aby Bóg
okaza³ im swoje mi³osierdzie.

Takie jest nasze zadanie jako czcicieli Bo¿ego mi³osierdzia.
Prosimy, aby Bóg wybaczy³ œwiatu nieprawoœci, aby ludzie
mogli powtarzaæ i s³owem, i ¿yciem Piotrowe wyznanie: „Tyœ
jest Chrystus, Syn Boga ¿ywego”.

Biskup Rzymu umacnia nasz¹ wiarê

Pi¹tek po I niedzieli Wielkiego Postu, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 2002
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Wyznanie Ksiêcia Aposto³ów

Mamy za sob¹ tydzieñ wielkopostnej drogi, któr¹ pod¹¿a-
my ku œwiêtom wielkanocnym. W wielkopostnym klimacie
zatrzymujemy siê dzisiaj przed osob¹ œw. Piotra, Ksiêcia Apo-
sto³ów. To on poprawnie odpowiedzia³ na pytanie Chrystusa:
A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15). OdpowiedŸ: Ty je-
steœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16), znalaz³a u Chry-
stusa pe³n¹ akceptacjê. Jezus uœwiadomi³ Piotrowi, ¿e wyzna-
nie to by³o owocem ³aski Bo¿ej: B³ogos³awiony jesteœ Szymo-
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nie, synu Jony. Albowiem cia³o i krew nie objawi³y ci tego,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17). Na tej wierze
aposto³a Piotra Chrystus zapowiedzia³ zbudowaæ swój Koœció³:
Otó¿ i Ja tobie powiadam: Ty jesteœ Piotr – Opoka, i na tej
Opoce zbudujê mój Koœció³, a bramy piekielne go nie prze-
mog¹. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek
zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie, a co rozwi¹¿esz
na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie (Mt 16,18-19).

ZapowiedŸ Chrystusa zosta³a spe³niona. Koœció³ Chrystu-
sowy wszed³ w historiê œwiata, a ka¿dorazowy nastêpca œw.
Piotra sta³ siê zwornikiem jego jednoœci. Dzisiejszy nastêpca
œw. Piotra, Jan Pawe³ II, ponawia przed œwiatem wyznanie
Ksiêcia Aposto³ów o Chrystusie, utwierdzaj¹c w ten sposób
nasz¹ wiarê.

Patrz¹c dziœ na Piotra naszych czasów, zauwa¿my, ¿e jest
on dziedzicem przymiotów tych aposto³ów, których imiona
nosi, a wiêc Aposto³a Jana i Aposto³a Paw³a.

2. Jan Pawe³ II – dziedzic aposto³ów, których imiona nosi

Jan Pawe³ II uobecnia charyzmat Aposto³a Jana. Jest zako-
chany w Bogu. Jest myœlicielem, filozofem, teologiem i mi-
stykiem w jednej osobie. Jest cz³owiekiem wielkiej modlitwy.
Jak rzadko kto wnika w tajemnicê Boga i cz³owieka. Rozwija
Janow¹ wizjê Boga, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹, Mi³osierdziem. Uczy-
ni³ to w encyklikach poœwiêconych osobom Boskim: Synowi
Bo¿emu (Redemptor hominis –1979), Bogu Ojcu (Dives in
misericordia – 1980) i Duchowi Œwiêtemu (Dominum et vivi-
ficantem – 1986). W Janowym stylu rozwija prawdê o godno-
œci cz³owieka, o jego dzieciêctwie Bo¿ym. Od pocz¹tku by³
przekonany, ¿e ¿ycie osobiste i spo³eczne (rodzinne, narodo-
we, miêdzynarodowe), gospodarcze i polityczne, a tak¿e ca³a
kultura (nauka, etyka, sztuka, religia) powinny siê opieraæ na
w³aœciwym, obiektywnym wizerunku cz³owieka, zaœ wszelkie
dewiacje, kryzysy s¹ konsekwencj¹ tzw. b³êdu antropologicz-
nego. Na wzór Aposto³a Jana obecny Papie¿ jest blisko Maryi.
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Syntetyczny zarys mariologii przed³o¿y³ ju¿ w pierwszej en-
cyklice Redemptor hominis. W koñcowym fragmencie tego
programowego dokumentu nazwa³ Papie¿ Maryjê „Matk¹ na-
szego zawierzenia” (RH, 22). Ów szkic mariologiczny roz-
win¹³ potem w encyklice Redemptoris Mater, og³oszonej 25
marca 1987 roku, na rozpoczêcie Roku Maryjnego. Ponadto
naukê o Matce Bo¿ej prezentowa³ Papie¿ w czasie podró¿y
apostolskich, zw³aszcza w czasie nawiedzania sanktuariów
maryjnych, tak¿e przy okazji uroczystoœci, œwi¹t i wspomnieñ
maryjnych, jak równie¿ podczas rozwa¿añ po³udniowych
w niedziele przed modlitw¹ Anio³ Pañski.

Papie¿ naœladuje tak¿e w swojej dzia³alnoœci apostolskiej
Aposto³a Paw³a. Jak kiedyœ Pawe³ z Tarsu poniós³ chrzeœci-
jañstwo w basen Morza Œródziemnego, odbywaj¹c liczne, pe³ne
przygód, podró¿e apostolskie, docieraj¹c z Ewangeli¹ nie tyl-
ko do ludzi prostych, ale i na ateñski Areopag, tak Jan Pawe³
II niesie dziœ chrzeœcijañstwo na wszystkie kontynenty œwiata
i staje z Ewangeli¹ nie tylko przed ludŸmi zwyczajnymi, pro-
stymi, ale i przed wspó³czesnym areopagiem – ludŸmi nauki,
kultury i polityki. Wystêpowa³ na forum ONZ, Parlamentu
Europejskiego, w parlamentach narodowych. Odby³ ju¿ pra-
wie 100 podró¿y apostolskich poza W³ochy. Owe pielgrzymki
przynios³y przebogate owoce w wymiarze indywidualnym
i spo³ecznym.

Do ulubionych gremiów, z którymi Papie¿ lubi siê spoty-
kaæ w czasie apostolskich pielgrzymek, nale¿¹ chorzy, ludzie
nauki i kultury oraz m³odzie¿. Jan Pawe³ II czêsto przypomina
chorym, ¿e s¹ oni bardzo wa¿n¹ cz¹stk¹ Koœcio³a, ¿e przez
³¹czenie swego cierpienia z cierpieniem Chrystusa mog¹ mieæ
udzia³ w zbawieniu œwiata. Tak¿e wa¿ne prawdy przekazuje
Jan Pawe³ II w czasie pielgrzymek ludziom nauki i kultury.
Przypomina im o respektowaniu zasad etycznych w nauce;
mówi o potrzebie promowania takich wartoœci, jak: prawda,
dobro, piêkno, œwiêtoœæ, godnoœæ cz³owieka, sprawiedliwoœæ,
pokój, mi³osierdzie itd. Osobliwym klimatem ciesz¹ siê spo-
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tkania Jana Paw³a II z m³odzie¿¹, te coroczne, odbywane od
lat w Niedzielê Palmow¹, oraz spotkania odbywane w czasie
pielgrzymek apostolskich.

Patrz¹c na niezmordowan¹ dzia³alnoœæ Jana Paw³a II, dziœ
ju¿ dotkniêtego widocznymi dolegliwoœciami fizycznymi, je-
steœmy zdecydowani powiedzieæ, ¿e ten wspó³czesny Aposto³
Narodów realizuje Paw³ow¹ dewizê: Wszystko mogê w Tym,
który mnie umacnia (Flp 4,13).

3. Piotr naszych czasów utwierdza nasz¹ wiarê

W dzia³alnoœci apostolskiej Jana Paw³a II widzimy tak¿e
uosobienie Aposto³a Piotra. Czy¿ ten Papie¿ nie odpowiada za
Piotrem codziennie: Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham
(J 21,16b)? Czy¿ nie widzimy, jak czêsto powtarza i przed³u-
¿a swoim s³owem i ca³¹ dzia³alnoœci¹ Piotrowe wyznanie: Pa-
nie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego
(J 6,68)?

Naœladujmy Piotra naszych czasów w dawaniu œwiadectwa
Chrystusowi. W duchu jego wskazañ prze¿ywajmy tegorocz-
ny Wielki Post, czas czterdziestodniowego przygotowania do
œwi¹t paschalnych. Niech Bóg mi³osierny nam w tym b³ogo-
s³awi.
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B.  Homilie marcowe

Zjednoczenie ludzkoœci
 jako cel œmierci Jezusa

Sobota po V niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 1986
Ez 37,21-28; J 11,45-57

1. Cele œmierci Jezusa

Stoimy u bram szczególnego tygodnia w roku. Nazywamy
go Wielkim Tygodniem. Jest to najwa¿niejszy tydzieñ w roku
kalendarzowym i koœcielnym. Wszystkie dni tego tygodnia na-
zywamy wielkimi. Bêdzie wiêc Wielki Poniedzia³ek, Wielki
Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota, wreszcie bêdzie Wiel-
ka Niedziela, czyli Niedziela Zmartwychwstania. Jutro, w Nie-
dzielê Palmow¹, prze¿ywaæ bêdziemy pami¹tkê uroczystego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy na œwiêta paschalne. Bêdziemy
tak¿e ws³uchiwaæ siê w opis Jego mêki. Opis mêki bêdzie jesz-
cze powtórzony w Wielki Pi¹tek, wed³ug Ewangelii œw. Jana.

Gdy patrzymy na krzy¿ Chrystusa i rozwa¿amy tajemnicê
Jego œmierci, warto przypomnieæ, jaki by³ cel œmierci Jezusa.
Z katechizmu wiemy, ¿e Jezus umar³ za nas, umar³ po to, by-
œmy mogli dost¹piæ odpuszczenia naszych grzechów. Pope³-
niaj¹c grzech œmiertelny, wydaliœmy na siebie samych wyrok
œmierci wiecznej. Dziêki œmierci Chrystusa wyroki te zosta³y
uchylone. Dziêki œmierci Jezusa zosta³o otwarte niebo dla lu-
dzi, którzy ¿yj¹ wed³ug Bo¿ego prawa i wierz¹ w odpuszcze-
nie grzechów, które pochodzi od Boga.

W dzisiejszej liturgii zosta³ uwydatniony jeszcze inny cel
œmierci Jezusa. Powiedzia³ o tym najwy¿szy kap³an Kajfasz,
chocia¿ nie by³ w pe³ni œwiadomy, ¿e wypowiada proroctwo:
Jezus mia³ umrzeæ za naród, a nie tylko za naród, ale tak¿e by
rozproszone dzieci Bo¿e zgromadziæ w jedno (J 11,51b-52).
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2. Jednoœæ w dobru jako nowe imiê mi³oœci

Znany myœliciel XX wieku, jezuita francuski o. Pierre Teil-
hard de Chardin, stworzy³ ciekaw¹ teoriê, dotycz¹c¹ œwiata
i cz³owieka, w której jest zawarta g³ówna teza, ¿e ca³y wszech-
œwiat zmierza do jednoœci. Wiemy dobrze, ¿e tej jednoœci ci¹-
gle brakuje. Nie ma jej w œwiecie roœlin i zwierz¹t, gdzie trwa
walka o przetrwanie. Nie ma jej tak¿e w œwiecie ludzi, w któ-
rym od niepamiêtnych czasów tocz¹ siê wojny, a ludzie tak
czêsto, nawet w swoich ma³ych œrodowiskach, takich jak ro-
dzina, bywaj¹ miêdzy sob¹ podzieleni.

Jezus Chrystus umar³, aby nas zjednoczyæ w jedn¹ rodzinê
dzieci Bo¿ych.

W parafii pw. œw. Jakuba i Krzysztofa we Wroc³awiu na Psim
Polu, w tamtejszej kaplicy parafialnej, na œcianie prezbiterium
namalowany jest krzy¿, pod którym stoi Aposto³ Andrzej, i pod
którym widnieje napis: Aby byli jedno (J 17,21a). Malowid³o
przypomina wszystkim gromadz¹cym siê w œwi¹tyni, jaki cel
mia³a œmieræ Chrystusa i jak¹ wymowê ma krzy¿.

Gdy to przypominamy, mo¿e nasun¹æ siê nam pytanie, dla-
czego tej jednoœci ci¹gle jeszcze nie ma. Gdy zastanowimy siê
nad tym problemem, to mo¿emy dojœæ do przekonania, ¿e Bóg
na si³ê nikogo nie chce zbawiaæ. Bóg szanuje nasz¹ wolnoœæ.
Zbawienie, mi³oœæ, dobroæ musz¹ byæ dobrowolne. Nie mo¿na
byæ dobrym z przymusu, nie mo¿na kochaæ z przymusu. Czyni-
my dobro albo pope³niamy uczynki z³e jako ludzie wolni.

W zwi¹zku z przypomnianym celem œmierci Jezusa na krzy-
¿u mo¿na powiedzieæ, ¿e ci wszyscy, którzy poszli za Jezusem
i stali siê jego uczniami, staraj¹ siê ¿yæ w jednoœci i zaprowa-
dzaj¹ jednoœæ w swoim œrodowisku.

Jaœniej ods³ania siê nam omawiany cel œmierci Chrystusa,
gdy myœlimy o czasach ostatecznych. Wszyscy zbawieni, zjed-
noczeni z Bogiem w wiecznoœci, bêd¹ zawdziêczaæ to zjedno-
czenie dzie³u zbawczemu Jezusa, przede wszystkim Jego œmier-
ci krzy¿owej.
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3. Nasza odpowiedŸ na Bo¿e wezwanie

Jak odpowiemy dziœ na Bo¿e przes³anie zawarte w s³owie
Bo¿ym? Myœlê, ¿e jedn¹ z form naszej odpowiedzi mo¿e byæ
staranie siê o zaprowadzanie jednoœci w ró¿nych dziedzinach
naszego ¿ycia. Najpierw jednoœci miêdzy Bogiem a nami. Wie-
my, ¿e tê jednoœæ odnawiamy i utrwalamy przez codzienn¹ mo-
dlitwê, przez chodzenie w obecnoœci Bo¿ej, przez codzienny
rachunek sumienia, przez uwa¿ne s³uchanie kazañ, przez czy-
tanie prasy katolickiej i ksi¹¿ek religijnych.

Drugim wa¿nym obszarem zaprowadzania jednoœci s¹ na-
sze œrodowiska rodzinne. Nie wolno mówiæ, ¿e ode mnie to
nic, albo prawie nic, nie zale¿y. Ka¿dy z nas mo¿e wiele czy-
niæ na rzecz jednoœci. Ta wielka jednoœæ w skali ca³ego œwiata
i w skali kontynentów sk³ada siê w³aœnie z tych jednoœci za-
prowadzanych w mniejszych grupach.

Jezus umar³, aby zgromadziæ rozproszone dzieci Bo¿e. By³
to przejaw Jego wielkiego mi³osierdzia. Chciejmy mieæ udzia³
w tym dziele jednoczenia œwiata i ludzi, a mo¿emy mieæ udzia³
– jeszcze raz powtórzmy – w tym dziele przez modlitwê, przez
budowanie jednoœci miêdzy ludŸmi, wœród których ¿yjemy.

Chrystus – Dawca ¿ywej wody

III niedziela Wielkiego Postu – 22 III 1987
Wj 17,3-7; Rz 5,1-2.5-8; J 4,5-42

1. Woda naturalna i woda ¿ywa

Ogniwem spinaj¹cym dzisiejsze czytania mszalne jest te-
mat wody. Woda by³a bardzo potrzebna narodowi wêdruj¹ce-
mu przez pustyniê do Ziemi Obiecanej. Moj¿esz, na rozkaz
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Boga, wydoby³ j¹ cudownie ze ska³y, by ugasiæ pragnienie ludu.
Do studni z wod¹ przyszed³ tak¿e Jezus. Spotka³ tu kobietê
z Samarii. Spotkanie przy wodzie naturalnej da³o Chrystuso-
wi sposobnoœæ do wypowiedzi na temat wody ¿ywej, „wody
wytryskuj¹cej ku ¿yciu wiecznemu”. Ta woda ¿ywa to dar
Bo¿y, to mi³oœæ Bo¿a rozlana w ludzkich sercach przez Ducha
Œwiêtego, który zosta³ nam dany – jak poucza dziœ œw. Pawe³.

Wodê znamy z codziennego ¿ycia. Wiemy, jak wa¿na jest
dla ¿ycia. Wody wszyscy potrzebujemy. Potrzebujemy jej do
mycia, do czyszczenia, do k¹pania. Potrzebujemy przede
wszystkim do picia, do gaszenia pragnienia i do podtrzymy-
wania ¿ycia biologicznego. Wody potrzebuj¹ wszystkie istoty
¿ywe: roœliny, ptaki, zwierzêta. Gdy brakuje wody, zamiera
¿ycie. Widzieliœmy z pewnoœci¹ niejeden raz wypalone pastwi-
ska, ³¹ki. Bez wody zielona ziemia zamienia siê w wyschniêty
step lub pustyniê. Woda zatem jest konieczna do ¿ycia. Jest
tak konieczna, jak konieczny jest chleb. St¹d mawiali nasi pra-
ojcowie: „Jak jest chleb i woda, to nie ma g³oda”.

Wodê wybra³ Chrystus jako materiê do œwiêtych czynnoœci
liturgicznych. Pos³ugujemy siê wod¹ przede wszystkim przy
udzielaniu sakramentu chrztu œw. Obmycie wod¹ w czasie
udzielania chrztu œw. jest znakiem obmycia duchowego z grze-
chu pierworodnego, którego dokonuje sam Bóg. Dlatego te¿
chrzest bywa nazywany k¹piel¹ odradzaj¹c¹.

Chrystus mówi nam dziœ o innej wodzie, o wodzie ¿ywej,
„wodzie wytryskuj¹cej ku ¿yciu wiecznemu”. Co to jest za
woda? gdzie jej szukaæ? do czego s³u¿y? Woda ¿ywa to dar
Bo¿y, czyli ³aska Bo¿a, niewidzialna pomoc Bo¿a, dawana
gratisowo cz³owiekowi. Woda ¿ywa to moc Ducha Œwiêtego
udzielana wierz¹cemu cz³owiekowi. Pochodzi ona od Chry-
stusa. On jest jej Ÿród³em, jest Ÿród³em nigdy niewysychaj¹-
cym. W³aœnie ta woda, pochodz¹ca od Chrystusa, jest potrzebna
ludziom do ¿ycia duchowego, tak jak woda zwyczajna koniecz-
na jest do ¿ycia biologicznego. Gdy nie ma wody naturalnej,
gin¹ roœliny, zwierzêta, a nawet i ludzie; gdy nie ma wody
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¿ywej, czyli Bo¿ej mocy, ³aski uœwiêcaj¹cej, ginie, zamiera
¿ycie Bo¿e, ¿ycie wiary w cz³owieku. Ta œmieræ duchowa mo¿e
byæ o wiele tragiczniejsza od tej pierwszej, fizycznej, bo mo¿-
na umrzeæ duchowo na wieki i na zawsze pozostaæ poza krê-
giem przyjació³ Boga.

2. Czas Wielkiego Postu – czasem obmycia i przyjmowa-
nia wody ¿ywej

Prze¿ywamy czas Wielkiego Postu. Patrzymy codziennie
na œwiat, który chce siê bogaciæ, œwiat, który zabiega o to, by
by³o co jeœæ i piæ. Pamiêtamy jednak o ostrze¿eniu Chrystusa,
skierowanym do nas na pocz¹tku czasu wielkopostnego: Nie
samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym s³owem, które po-
chodzi z ust Bo¿ych (Mt 4,4). Wierzymy Chrystusowi. Dlate-
go pytamy siê dzisiaj: jak to jest u nas z t¹ wod¹ ¿yw¹; czy jej
szukamy, czy j¹ pijemy?

Popatrz, ile ludzi umar³o dziœ duchowo i sta³o siê wyschniêt¹
pustyni¹. Wielu zapomnia³o o Bogu. Oddali³o siê od Niego,
albo w ogóle wykreœli³o Go z historii swego ¿ycia. W naszym
kraju uczêszcza regularnie do koœcio³a na Mszê œw. w niedziele
i œwiêta zaledwie 30 proc. ludzi. W ma³ych miejscowoœciach
ten procent jest wy¿szy, w du¿ych miastach – ni¿szy. Z tych
30 proc. tylko czêœæ przystêpuje do Komunii œw., a wiêc pije
wodê ¿yw¹ ze Ÿród³a, którym jest Chrystus. A co z reszt¹?
Dlaczego nie chc¹ przychodziæ do Ÿród³a wody ¿ywej? Prze-
cie¿ ludzie sami nie mog¹ siê zbawiæ. W³asnymi si³ami nie
pokonaj¹ z³a. Wszystkim nam jest potrzebny Bóg, który oka-
zuje nam swoj¹ mi³oœæ przez to, ¿e Chrystus umar³ za nas, gdy-
œmy byli jeszcze grzesznikami (Rz 5,8) – jak to dziœ przypo-
mnia³ œw. Pawe³.

3. Nasze wielkopostne zadania

W wielkopostnym czasie, gdy patrzymy na nasze grzeszne
¿ycie, chcemy przybli¿yæ siê do Chrystusa. Chcemy g³êbiej
prze¿ywaæ prawdê, ¿e On naprawdê umar³ za nas, ¿e w œmier-
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ci krzy¿owej naprawdê o nas chodzi³o, ¿e ten sam Chrystus
udziela nam dzisiaj Ducha Œwiêtego, ¿ywej wody. Tê wodê
dzisiaj Chrystus nazywa darem: O, gdybyœ zna³a dar Bo¿y i wie-
dzia³a, kim jest Ten, kto mówi: „Daj Mi siê napiæ”, prosi³abyœ
Go wówczas, a da³by ci ¿ywej wody (J 4,10). S³owa wypowie-
dziane do Samarytanki odnosz¹ siê do dzisiejszych ludzi, od-
nosz¹ siê tak¿e do nas. Czy naprawdê znamy ten dar Bo¿y?
czy wiemy, jak wielk¹ moc ma Chrystus dla nas? czy Go pro-
simy o ten dar Bo¿y, o tê wodê ¿yw¹? Oto pytania na Wielki
Post. Oto pytania na czas rekolekcji, na czas wielkopostnej
zadumy nad naszym ¿yciem. W pokorze przed Bogiem musi-
my wyznaæ, ¿e tak nam jeszcze daleko do odkrycia wartoœci
wody ¿ywej, której Chrystus nam u¿ycza. Ludzie, którzy nie
pij¹ wody ¿ywej, ludzie, którzy nie maj¹ w sobie Ducha Œwiê-
tego, bywaj¹ okropni dla drugich. I przeciwnie: im bardziej
jest siê dla Boga, im wiêcej czerpie siê z Jego mocy, tym wiê-
cej jest siê dla cz³owieka i tym zdolniejszym jest siê do kon-
kretnej s³u¿by ludziom.

Jezus czeka³ kiedyœ przy studni na niewiastê. Czeka³ nie
tylko po to, by da³a mu piæ, ale czeka³ po to, by jej powiedzieæ,
¿e jest grzeszna i ¿e w tej sytuacji potrzebna jest jej inna woda,
woda ¿ywa, woda Bo¿ego przebaczenia, woda nowego ¿ycia
w Duchu Œwiêtym, ¿ycia w Duchu i w prawdzie.

Oto dzisiaj Chrystus czeka na ciebie. Siedzi przy studni. T¹
studni¹ dziœ jest ten koœció³. T¹ studni¹ jest ten o³tarz. Jesteœ
pobrudzony ró¿nymi grzechami. Masz w sobie za ma³o Du-
cha Œwiêtego. Jezus chce ciê napoiæ œwiêt¹ wod¹, moc¹ Du-
cha Œwiêtego, wod¹ swego mi³osierdzia i przebaczenia. On
chce zreformowaæ twoje serce. Zauwa¿, On jest jedynym re-
formatorem œwiata, który zabra³ siê za reformê ludzkiego ser-
ca, wnêtrza. Tam, w sercu, jest Ÿród³o wszystkiego, Ÿród³o do-
bra i z³a. Tam jest miejsce, które Bóg zarezerwowa³ dla siebie.
A oto cz³owiek czêsto Boga stamt¹d wypêdza. £udzi siê, ¿e
szczêœcie znajdzie poza Bogiem. Jest to najwiêksze z³udzenie,
które ludziom towarzyszy³o i które ci¹gle – za spraw¹ szatana
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– powraca do ludzi. Czy zatem mieszka w tobie Bóg, czy miesz-
ka Duch Œwiêty? Jeœli nie, to dlaczego czekasz, na co cze-
kasz? Œwiat ci nie pomo¿e, ludzie te¿ nie we wszystkim mog¹
ci pomóc. Dlaczego zapomnia³eœ o Bogu, który jest pierwszym
Lekarzem cz³owieka? Dla ciebie ma te¿ najlepsze leki, najlep-
sze leki na twoje choroby. Tym najlepszym lekiem jest przede
wszystkim woda ¿ywa, moc Ducha Œwiêtego, dawana wszyst-
kim, którzy o ni¹ prosz¹. Dlatego nie chodŸ brudny, nie zasta-
nawiaj siê d³u¿ej, kto i jak ci mo¿e pomoc. Twoja pomoc
w imieniu Pana, twoje ocalenie i twoja szczêœliwa przysz³oœæ
jest przy Chrystusie, który udziela swoim wyznawcom, wody
¿ywej, wody tryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu.

Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem

Czwartek po III niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 1990
Jr 7,23-28; £k 11,14-23

1. S³owo Bo¿e w Wielkim Poœcie

S³yszeliœmy z pewnoœci¹ na pocz¹tku Wielkiego Postu,
¿e czas przygotowania do œwi¹t wielkanocnych jest okresem
uczynków pokutnych, wœród których znajduj¹ siê: modlitwa,
post i ja³mu¿na. S³uchaj¹c dzisiejszej liturgii s³owa, mo¿e-
my dodaæ, i¿ czas Wielkiego Postu jest tak¿e czasem s³ucha-
nia i rozwa¿ania s³owa Bo¿ego. To zadanie jest podejmowa-
ne nie tylko podczas rekolekcji wielkopostnych, które po-
winniœmy odprawiæ, ale w czasie ca³ej wielkopostnej drogi
winniœmy medytowaæ nad s³owem Bozym. Dzisiaj ta medy-
tacja bywa utrudniona, gdy¿ Bo¿e s³owo jest zag³uszane prze
s³owo ludzkie. To ostatnie dochodzi do nas ze wszystkich
stron: z radia, telewizji, prasy.
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Œpiewaliœmy przed chwil¹ werset: Kiedy Bóg mówi, nie
gardŸ Jego s³owem.

Pochylmy siê zatem nad dzisiaj us³yszanym Bo¿ym s³owem.

2. Niewiernoœæ cz³owieka wobec Boga

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Pan Bóg skar¿y siê na
ludzi: Da³em im przykazanie: S³uchajcie g³osu mojego, a bêdê
wam Bogiem, wy zaœ bêdziecie Mi narodem. ChodŸcie ka¿d¹
drog¹, któr¹ wam rozka¿ê, aby siê wam dobrze powodzi³o. Ale
nie us³uchali ani nie chcieli s³uchaæ i poszli wed³ug zatwar-
dzia³ego serca; odwrócili siê plecami, a nie twarz¹ (Jr  7,23-24).

Za tê niewiernoœæ naród by³ potem ukarany. Kara nie by³a
odwetem, zemst¹ ze strony Pana Boga, ale by³a sposobem przy-
wo³ania ludzi do zachowywania Bo¿ego prawa. Przykazania
Bo¿e zaœ zosta³y dane ludzkoœci, by na ziemi ludzie mogli osi¹-
gn¹æ cel swego ¿ycia, by mogli wygraæ ¿ycie doczesne i trafiæ
do szczêœliwej wiecznoœci.

W Ewangelii spotykamy Chrystusa wyrzucaj¹cego z³e du-
chy. By³o to niesienie ludziom pomocy, uwalnianie ich z nie-
woli. Wrogom Jezusa nie podoba³a siê ta czynnoœæ, dlatego
pos¹dzali Jezusa, ¿e wyrzuca z³e duchy przez Belzebuba. Na
koniec Chrystus wyg³osi³ wa¿n¹ sentencjê: Kto nie jest ze Mn¹,
jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mn¹, rozprasza (£k
11,23). Nie wystarczy nie byæ z Jezusem, lekcewa¿yæ Go czy
tak siê zachowywaæ, jakby Go nie by³o. Kto przyjmuje tak¹
postawê, ten jest przeciwko Chrystusowi. Podobnie, jeœli ktoœ
nie wspó³dzia³a z Chrystusem, nie gromadzi przy nim ludzi,
ten rozprasza, czyli postêpuje równie¿ przeciw Chrystusowi.

3. Otwierajmy siê na Pana Boga – zachowujmy Jego s³owo

Kiedy Bóg mówi, nie gardŸ Jego s³owem. Niech te s³owa
dzisiejszej liturgii zapadn¹ nam w serca. B¹dŸmy wyczuleni
na Bo¿e s³owo. Musimy nastawiæ nasz¹ antenê na fale, na któ-
rych nadaje Bóg. Œpiewaj¹ dzisiaj m³odzi w jednej z wspó³-
czesnych pieœni: „Jego s³owo zawsze trwa, wieczn¹ prawdê
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w sobie ma. Chcemy zg³êbiaæ s³owa treœæ, braciom je rado-
œnie nieœæ. Chcemy nim na co dzieñ ¿yæ i w przyjaŸni z Bo-
giem byæ”. Na wielkopostnej drodze b¹dŸmy otwarci na dar
Bo¿ego s³owa, które jest dla nas œwiat³em. To s³owo przyjmuj-
my, rozwa¿ajmy w sercu i wype³niajmy w ¿yciu. Nikt jeszcze
nie ¿a³owa³, ¿e by³ pos³uszny Bogu. Kto s³ucha Pana Boga, kto
nie gardzi Jego s³owem, ale je przyjmuje i wype³nia, ten jest
b³ogos³awiony w oczach Pana. Czêsto powtarzajmy wobec Chry-
stusa, który jest naszym nauczycielem: Jezu, ufam Tobie!

Jako uczestnicy comiesiêcznej liturgii, pouczani przez Bo¿e
s³owo, pytajmy siê: Co mo¿emy uczyniæ dla Chrystusa?
W czym powinno siê wyraziæ nasze wielkopostne nawrócenie?

Bóg nam nie posk¹pi pomocy. Dlatego uwa¿nie s³uchajmy
g³osu Pañskiego i w³¹czajmy siê w dzie³o ewangelizacji œwia-
ta. Czujmy siê zawsze po stronie Chrystusa, który nas dzisiaj
przestrzega przed biernoœci¹: Kto nie jest ze Mn¹, jest prze-
ciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mn¹, rozprasza (£k 11,23).

Wezwani do nawracania siê

III niedziela Wielkiego Postu – 22 III 1992
Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; £k 13,1-9

1. Ponowne wezwanie do nawrócenia

Mamy za sob¹ jedn¹ trzeci¹ wielkopostnej drogi ku œwiê-
tom wielkanocnym. Przybywa nam œwiat³a dziennego i ciep³a
nadchodz¹cej wiosny. W liturgii Koœcio³a wzmaga siê nawo-
³ywanie do nawrócenia. Na naszym dzisiejszym spotkaniu
z Bogiem to wezwanie do nawrócenia powraca ze szczególn¹
si³¹. W Ewangelii Jezus wspomina dwa tragiczne zdarzenia
i dwa razy powtarza ostrze¿enie: jeœli siê nie nawrócicie, wszy-
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scy tak samo zginiecie (£k 13,5). Te ostrze¿enia by³y podykto-
wane Jego mi³oœci¹ do ludzi. Niebezpieczeñstwo œmierci, i to
wiecznej, grozi tym, którzy trwaj¹ w grzechach i nie myœl¹
o nawróceniu.

W czasie rekolekcji wielkopostnych w niektórych parafiach
nasi wierni œpiewaj¹ takie oto s³owa:

Nie zamykajmy serc,
Zbawienia nadszed³ czas,
Gdy Chrystus wzywa nas,
Mo¿e ostatni raz.

W tym, zazwyczaj wielokrotnie powtarzanym, trochê me-
lancholijnym refrenie zawarte jest ostrze¿enie przed niewra¿-
liwoœci¹ na Bo¿e zaproszenie do przemiany serca i ca³ego
¿ycia. Trzeba byæ bardzo zatwardzia³ym, by przejœæ obojêtnie
wobec tych wielkopostnych wezwañ do nawrócenia.

Pan Bóg nie przestaje nas przestrzegaæ przed zgubnymi
konsekwencjami niewra¿liwoœci wobec Jego wezwañ.

2. Ostrze¿enia Bo¿e w naszym ¿yciu

Historia ludzkiego ¿ycia mo¿e byæ rozpatrywana pod k¹-
tem ostrze¿eñ Boga i reakcji cz³owieka. Bóg dawa³ czêsto znaki
swojej obecnoœci i swego dzia³ania. Wypada nam w tej reflek-
sji powróciæ do bardzo wymownego wydarzenia, jakie siê ro-
zegra³o na pustyni w pobli¿u góry Horeb, o którym s³yszeli-
œmy dziœ w pierwszym czytaniu. Bóg objawia siê Moj¿eszowi
w gorej¹cym krzewie. Chwila to szczególna. Moj¿esz zdej-
muje sanda³y, gdy¿ miejsce, na którym stoi, jest ziemi¹ œwiêt¹,
jest miejscem zjawienia siê samego Boga. Bóg przedstawia
siê Moj¿eszowi, odkrywa swoje imiê i ods³ania przed nim
swoje plany. Pragnie wyprowadziæ uciskany, wybrany przez
siebie naród z niewoli Egipcjan. Moj¿esz otrzyma tu specjaln¹
misjê. Z wybrañstwa Boga stanie siê przywódc¹ wyzwalane-
go narodu. Stanie siê znakiem zapowiadaj¹cym nadejœcie in-
nego, doskonalszego Wybawcy, jakim bêdzie Mesjasz, Syn
Bo¿y. Œw. Pawe³, komentuj¹c w 1 Liœcie do Koryntian ten



107

zbawczy czyn Boga, dokonany poprzez Moj¿esza, wspomina
tak¿e o niewiernoœci narodu i o konsekwencjach tej niewier-
noœci. Przestrzega swoich adresatów przed powtarzaniem z³ych
czynów: Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali
wytraceni przez dokonuj¹cego zag³ady (1 Kor 10,10).

Ostrze¿enia Bo¿e trwaj¹, s¹ powtarzane. Trzeba byæ œlep-
cem, ¿eby nie zauwa¿yæ ich w naszym ¿yciu.

Ojciec Martynian Darzycki, bernardyn, jeden z filarów
Koœcio³a katolickiego na Ukrainie po drugiej wojnie œwiato-
wej, wiêzieñ ³agrów sowieckich, w swoich wspomnieniach
z pracy kap³añskiej na terenach dawnej Rzeczypospolitej sk³ada
jasne œwiadectwo o dzia³aniu Boga w jego ¿yciu. Uznaje, ¿e
droga ¿ycia us³ana nie tylko ró¿ami, ale tak¿e kolcami i cier-
niami jest wielkim pasmem cudów, sprawionych przez Bo¿¹
Opatrznoœæ. Na spotkaniu z alumnami Wy¿szego Seminarium
Duchownego we Wroc³awiu w dniu 1 marca 1996 r. wspo-
mnia³ o szczególnym doœwiadczeniu Boga, jakie mia³ na Ko-
³ymie w kopalni z³ota. Pewnego razu, bêd¹c u kresu wytrzy-
ma³oœci, prowadzi³ w kopalni z³ota rozmowê z azjatyckim
wiêŸniem, niechrzeœcijaninem. Ów towarzysz niedoli chcia³
go podtrzymaæ na duchu, zachêcaj¹c do wytrwania. W czasie
tej rozmowy obydwaj doœwiadczyli wewnêtrznego g³osu, by
przesun¹æ siê nieco dalej wzd³u¿ podziemnego korytarza. Po-
deszli do przodu kilkanaœcie metrów. Wtedy na miejsce, gdzie
stali przed chwil¹, spad³a z sufitu wielka bry³a ziemi i zasypa-
³a ca³y korytarz. Gdyby tam zostali, na pewno by zginêli. Oj-
ciec Martynian jest przeœwiadczony, ¿e by³ manewr Bo¿ego
dzia³ania. Z³¹czy³ to doœwiadczenie z realizacj¹ swego powo-
³ania. Przyj¹³ je jako ostrze¿enie Bo¿e i zarazem jako zapew-
nienie o Bo¿ej Opatrznoœci.

Bóg i ciebie ostrzega³ w twoim ¿yciu. Czy wiesz, kiedy to
by³o? Czy odczyta³eœ poprawnie Jego mowê? Czêsto jest to
mowa poprzez wydarzenia, które rozgrywaj¹ siê wokó³ cie-
bie, w których niekiedy uczestniczysz. Z pewnoœci¹ w tej mo-
wie Boga jest tak¿e wiele ostrze¿eñ i wezwañ.
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Trzeba siê dziœ zastanowiæ, jaka jest nasza reakcja na te
ró¿ne Bo¿e ostrze¿enia. Nale¿y tak¿e rozwa¿yæ, jaka jest na-
sza reakcja na wielkopostne, w tym i dzisiejsze wezwanie do
nawrócenia.

3. Bóg daje nam jeszcze szansê

Oto Bóg staje dziœ przed tob¹. Zosta³eœ zasadzony w ogro-
dzie œwiata, jak drzewo figowe w winnicy. Gospodarz przy-
chodzi od czasu do czasu, by zobaczyæ, jakie owoce przynosz¹
zasadzone drzewa. Bóg ju¿ od lat szuka owoców na drzewie
twego ¿ycia. Pamiêtasz, ¿e ogrodnikowi kaza³ wycinaæ drze-
wa ja³owe. Co jest z twoim drzewem? czy przynosi ono owo-
ce? W dzisiejsz¹ niedzielê pytanie brzmi, czy widoczne s¹
w twoim ¿yciu owoce nawrócenia. I co bêdzie, gdy Bóg tych
owoców dziœ nie znajdzie? Nie przejmujesz siê tym? nie lê-
kasz siê? Zapomnia³eœ o s³owach: lecz jeœli siê nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie (£k 13,3). Jeœli ta groŸba dot¹d
nie spe³ni³a siê, to mo¿e dlatego, ¿e prosi³ za tob¹ twój ogrod-
nik – Chrystus, który za ciebie wycierpia³ rany. Mo¿e musia³
ju¿ wiele razy prosiæ: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja
okopiê je i ob³o¿ê nawozem; mo¿e wyda owoc. A jeœli nie,
w przysz³oœci mo¿esz je wyci¹æ (£k 13,8-9). A wiêc jeszcze
jest szansa, jeszcze nie wszystko stracone. Chcesz siê urato-
waæ przed wyciêciem? chcesz unikn¹æ œmierci wiecznej? De-
cyzja nale¿y do ciebie.

Powtórzmy na zakoñczenie jeszcze raz s³owa Bo¿e i s³owa
ludzkie: lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginie-
cie (£k 13,3); Obyœcie us³yszeli dzisiaj g³os Jego: „Nie za-
twardzajcie serc waszych” (Ps 95,7b-8a) oraz:

Nie zamykajmy serc,
Zbawienia nadszed³ czas,
Gdy Chrytus wzywa nas,
Mo¿e ostatni raz...
Mo¿e ostatni raz...
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Wiara w moc zbawcz¹ Chrystusa

Poniedzia³ek po IV niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 1993
Iz 65,17-21; J 4,43-54

1. Zdani na trudne doœwiadczenia

Rozpocznijmy nasz¹ refleksjê od stwierdzenia, i¿ w naszym
ziemskim ¿yciu doœwiadczamy przeró¿nych ograniczeñ. Nie
jesteœmy samowystarczalni. Potrzebujemy pomocy drugich.
Natrafiamy na trudnoœci, których sami nie potrafimy pokonaæ.
Dlatego te¿ zwracamy siê do drugich z ró¿nymi proœbami. Taki
jest ju¿ ten nasz ziemski los. Nasze niedomagania i ogranicze-
nia jawi¹ siê na ró¿nych p³aszczyznach. Brakuje nam czasem
pieniêdzy albo innych potrzebnych rzeczy do ¿ycia. Niektó-
rym ludziom na ziemi brakuje chleba powszedniego. S³yszy-
my, ¿e ci¹gle ludzie umieraj¹ z g³odu. Mamy k³opoty zdro-
wotne. Przeœladuj¹ nas ró¿ne choroby. St¹d te¿ czasem musimy
udaæ siê do lekarza. Niekiedy musimy poddaæ siê leczeniu szpi-
talnemu. Czasem te¿ przechodzimy przez operacje.

Od ograniczeñ i braków nie jest wolne tak¿e nasze ¿ycie
moralno-duchowe. Niekiedy nie mo¿emy sobie poradziæ z po-
kusami, ze z³ymi przyzwyczajeniami. Czasem po dobrze od-
prawionych rekolekcjach podejmujemy radykalne postanowie-
nia i doœwiadczamy nowych ograniczeñ i s³aboœci, gdy nie
potrafimy ich wype³niæ.

Doznajemy zatem przeró¿nych ograniczeñ w ró¿nych dzie-
dzinach naszego ¿ycia

2. Ewangeliczne uzdrowienie

Cz³owieka, który doœwiadczy³ dotkliwej potrzeby, spoty-
kamy w dzisiejszej Ewangelii. By³ to pewien urzêdnik kró-
lewski, który mia³ chorego syna. Widaæ nie mogli mu pomóc
lekarze, dlatego przyszed³ do Jezusa, gdy¿ wiele s³ysza³ o Je-
go cudownej dzia³alnoœci. Przyszed³ z konkretna proœb¹: Pa-
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nie, przyjdŸ, zanim umrze moje dziecko (J 4,49b). Jezus nie
zamierza³ iœæ do chorego dziecka, ale nie odrzuci³ proœby urzêd-
nika królewskiego. Powiedzia³ do niego krótko: IdŸ, syn twój
¿yje (J 4,50a). Zmartwiony ojciec nie podj¹³ dyskusji. Zacho-
wa³ siê znakomicie. Uwierzy³ s³owu Jezusa, zawróci³ do domu
i nie zawiód³ siê. Gdy by³ blisko swojej rodzinnej posiad³osci,
dotar³a do niego radosna wiadomoœæ od jego s³ug, ¿e syn zo-
sta³ uzdrowiony. Zapyta³ jeszcze, o której godzinie siê to doko-
na³o. Gdy mu powiedzieli godzinê uzdrowienia, uœwiadomi³ so-
bie, ¿e by³a to godzina, o której Jezus mu powiedzia³: Syn twój
¿yje.

To zachowanie siê urzêdnika królewskiego wobec Chry-
stusa jest przyk³adem zawierzenia. Mo¿na sobie na tym przy-
k³adzie uœwiadomiæ, czym jest wiara. Z opisanego zdarzenia
wynika jasno, ¿e jest ona przede wszystkim zawierzeniem s³o-
wu Chrystusa, zaufaniem do Pana Boga.

3. Chrystus naszym najlepszym uzdrowicielem

Dzisiejszy ewangeliczny epizod nak³ania nas do zawierze-
nia Chrystusowi. On jest naszym najlepszym uzdrowicielem.
W Jego s³owach i czynach objawi³o siê najbardziej Bo¿e mi-
³osierdzie wobec œwiata, wobec wszystkich nas. Wszystkie jego
cuda, zanotowane w Ewangeliach, s¹ przejawem Bo¿ego mi-
³osierdzia.

Nie szukajmy zatem innych cudotwórców i uzdrowicieli.
W czasie wielkopostnym pamiêtajmy, kto nas mo¿e uwalniaæ
z naszych s³aboœci i duchowych, i fizycznych. Przystêpujmy
do Chrystusa w postawie ewangelicznego urzêdnika królew-
skiego, a wiêc w postawie wiary. Warto zaufaæ Bogu, mimo i¿
czasem nie jesteœmy natychmiast wys³uchiwani. Niekiedy Bóg
udziela nam potrzebnej ³aski na innej drodze, ani¿eli my sobie
to wyobra¿amy. Dlatego w ka¿dej sytuacji nale¿y zaufaæ s³o-
wu Chrystusa.

Warto w tym miejscu przypomnieæ jeszcze inne zdarzenie
ewangeliczne, które wskazuje na zawierzenie Chrystusowi. Oto
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niewiasta, która dwanaœcie lat cierpia³a na krwotok, podesz³a
z ty³u do Jezusa i dotknê³a siê frêdzli Jego p³aszcza. Wierzy³a,
¿e gdy siê Go dotknie, to bêdzie zdrowa. Jezus obróci³ siê i po-
wiedzia³ do niej: Ufaj, córko! Twoja wiara ciê ocali³a (Mt 9,22).

Niewiasta dozna³a laski uzdrowienia. Warunkiem tego
uzdrowienia – zauwa¿my – by³a jej wiara, wyra¿aj¹ca siê w za-
ufaniu do Chrystusa.

Módlmy siê dzisiaj, w czasie tej Eucharystii, aby dzisiejsi
ludzie odnaleŸli w Chrystusie swego uzdrowiciela, aby do-
œwiadczyli Bo¿ego mi³osierdzia, które przyniós³ na ziemiê Je-
zus Chrystus. Jesteœmy ju¿ za po³ow¹ Wielkiego Postu. Œwiê-
ta wielkanocne siê przybli¿aj¹. Dlatego spieszmy siê do Chry-
stusa z naszymi potrzebami. Przedstawiajmy Mu nasze proœ-
by. Niech Jego mi³osierdzie ogarnie nas na nowo i nich siê
udzieli ca³emu Koœcio³owi i œwiatu.

Wiernoœæ przykazaniom Bo¿ym

Œroda po III niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 1995
Pwt 4,1.5-9; Mt 5,17-19

1. Wezwanie do zachowania przykazañ

Czas Wielkiego Postu to czas powrotu do Bo¿ych przyka-
zañ. Ju¿ w drugi dzieñ Wielkiego Postu, w czwartek po Œro-
dzie Popielcowej, s³yszeliœmy s³owa skierowane do ludzi przez
Moj¿esza: K³adê dziœ przed tob¹ ¿ycie i szczêœcie, œmieræ i nie-
szczêœcie. Ja dziœ nakazujê ci kochaæ twego Boga, Pana, i cho-
dziæ Jego drogami, pe³ni¹c Jego nakazy, polecenia i przyka-
zania, abyœ ¿y³ i mno¿y³ siê, a twój Bóg, Pan, bêdzie ci b³ogo-
s³awi³ […]. Wybierajcie wiêc ¿ycie, abyœcie ¿yli wy i wasze
potomstwo, mi³uj¹c Boga swego, Pana, s³uchaj¹c Jego g³osu,
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lgn¹c do Niego (Pwt 30,15-16.19b-20a). Podobne wezwanie
kieruje Bóg dzisiaj do nas: S³uchaj praw i nakazów, które uczê
was wype³niaæ, abyœcie ¿yli i doszli do posiadania ziemi, któr¹
wam daje Pan, Bóg waszych ojców […]. Strze¿cie ich i wype³-
niajcie je, bo one s¹ wasz¹ m¹droœci¹ i umiejêtnoœci¹ w oczach
narodów (Pwt 4,1.6).

Potrzebê zachowania Bo¿ych przykazañ potwierdza Chry-
stus: Nie s¹dŸcie, ¿e przyszed³em znieœæ Prawo i Proroków.
Nie przyszed³em znieœæ, ale wype³niæ (Mt 5,17).

2. Konsekwencje zachowania i niezachowania Bo¿ych przy-
kazañ

Gdy mówimy o przykazaniach, warto siê zastanowiæ, jakie
s¹ konsekwencje zachowania i niezachowania Bo¿ych przy-
kazañ. ¯ycie potwierdza ci¹gle na nowo prawdê s³ów Pana
Boga. Bóg ju¿ na pocz¹tku, przy prezentacji Dekalogu oznaj-
mi³, ¿e ci, którzy bêd¹ zachowywaæ przykazania, otrzymaj¹
¿ycie, szczêœcie i b³ogos³awieñstwo. Faktycznie, mo¿emy po-
wiedzieæ, ¿e nikt jeszcze nie ¿a³owa³, ¿e zachowywa³ Bo¿e
przykazania, ¿e s³ucha³ Pana Boga. Ka¿de przykazanie stoi na
stra¿y jakiejœ wartoœci, jakiegoœ dobra. Ludzie zachowuj¹cy
przykazania, co jest równoznaczne z ¿yciem wed³ug w³asne-
go sumienia, odznaczaj¹ siê wewnêtrznym pokojem, auten-
tyczna radoœci¹. Mówi¹c jêzykiem psychologii, dostêpuj¹
wewnêtrznej satysfakcji i zadowolenia. I przeciwnie, gdy pa-
trzymy na tych, którzy odwracaj¹ siê od Bo¿ych przykazañ,
widzimy, ¿e wczeœniej czy póŸniej dochodz¹ oni do frustracji,
niepokoju, rozdra¿nienia.

Przypomnij sobie, jak siê czu³eœ, gdy na twoim sumieniu
ci¹¿y³ grzech, gdy pope³ni³eœ czyn niezgodny z twoim sumie-
niem. By³eœ niespokojny. Pojawi³y siê wyrzuty sumienia, któ-
rych nie da³o siê niczym zag³uszyæ.

W jednej z powieœci Albert Camus opisuje historiê topi¹-
cej siê dziewczyny. Przechodzi obok cz³owiek. Widzi, co siê
dzieje. Sumienie mówi mu: „Skocz i ratuj”. Ale ów mê¿czy-
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zna nie poszed³ za g³osem sumienia. Zacisn¹³ zêby i poszed³
dalej. Nie zazna³ jednak po tym doœwiadczeniu spokoju su-
mienia. W koñcu przyszed³ na miejsce, gdzie nie udzieli³ po-
mocy i powiedzia³: „Dziewczyno, skocz jeszcze raz do wody,
a bêdê ciê ratowa³; uratujê ciebie i siebie”.

Warto zatem zawsze s³uchaæ Pana Boga w g³osie naszego
sumienia i byæ pos³usznym Jego przykazaniom. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e wszelkie z³o na œwiecie jawi siê tam, gdzie ludzie nie
s³uchaj¹ Pana Boga.

3. Zachowanie przykazañ odpowiedzi¹ na Bo¿e mi³osierdzie

Przekonajmy siê na nowo do Bo¿ych przykazañ, i to do
wszystkich. Tu nie wolno stosowaæ selekcji. Znamy ludzi, któ-
rzy, owszem, zachowuj¹ chêtnie, ale tylko niektóre przykaza-
nia. To nie rozwi¹zuje problemu. Winniœmy wszystkie przy-
kazania zachowywaæ. Jest prawd¹, ¿e z niektórymi przykaza-
niami mamy k³opoty, przynajmniej na niektórych etapach czy
w sytuacjach naszego ¿ycia. Jednak¿e warto pamiêtaæ, ¿e
wszystkie przykazania s¹ dane dla naszego dobra. Poprzez
wiernoœæ Bo¿ym przykazaniom dajemy odpowiedŸ na Bo¿e
mi³osierdzie. Nasza wiernoœæ Bogu jest najlepsz¹ odpowie-
dzi¹ na Jego mi³oœæ i mi³osierdzie. Bolejemy nad tym, ¿e ci¹-
gle s¹ ludzie, którzy próbuj¹ siê wyzwoliæ spod Bo¿ego pra-
wa. Dekalog uwa¿aj¹ za prze¿ytek.

W wielkopostnym czasie módlmy siê o to, by dzisiejsi lu-
dzie mieli respekt dla Pana Boga, by zachowywali Jego pra-
wo. Nie ma bowiem tu, na ziemi, innej drogi do szczêœcia,
drogi do wygrania ¿ycia ziemskiego i wiecznego, jak tylko
droga Bo¿ych przykazañ.
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Bóg zawsze bliski dla skruszonych w sercu

Pi¹tek po IV niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 1996
Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30

1. Pi¹tek wspomnieniem œmierci Chrystusa na krzy¿u

Prze¿ywamy kolejny pi¹tek Wielkiego Postu. Za dwa ty-
godnie bêdzie Wielki Pi¹tek, dzieñ poœwiêcony pamiêci œmierci
Jezusa na krzy¿u. Bêdziemy wtedy adorowaæ krzy¿ Chrystu-
sa, znak naszego zbawienia. W krzy¿owej œmierci Jezusa ujaw-
ni³o siê Bo¿e mi³osierdzie wobec œwiata.

Przypomnijmy, ¿e krzy¿ w czasach pogañskich by³ narzê-
dziem zbrodni, by³ po prostu szubienic¹. Na krzy¿u wykony-
wano wyroki œmierci na przestêpcach. Krzy¿ zmieni³ swoje
znaczenie, z chwil¹ gdy powieszono na nim Syna Bo¿ego.
Odt¹d sta³ siê znakiem zbawienia, najœwiêtszym przedmiotem
czczonym przez wyznawców Chrystusa.

W ka¿dy pi¹tek, szczególnie zaœ w pi¹tki Wielkiego Postu
uœwiadamiamy sobie, ¿e zbawienie przysz³o przez krzy¿. Na
krzy¿u zosta³ pokonany szatan. W prefacji o krzy¿u œwiêtym
mówimy s³owa: „Na drzewie rajskim œmieræ wziê³a pocz¹tek,
na drzewie krzy¿a powsta³o nowe ¿ycie. A szatan, który na
drzewie zwyciê¿y³, na drzewie równie¿ zosta³ pokonany przez
Chrystusa, naszego Pana”.

Mówimy, ¿e krzy¿ jest znakiem mi³oœci. Jest znakiem mi-
³oœci Boga do cz³owieka. Jezus tak ukocha³ ludzi, ¿e odda³ za
nich swoje ¿ycie. Oddanie ¿ycia by³o najwiêkszym wyrazem
Jego mi³oœci do ka¿dego z nas. Sam kiedyœ mówi³: Nikt nie
ma wiêkszej mi³osci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przy-
jació³ swoich (J 15,13).

S³usznie mo¿emy powiedzieæ, ¿e œmieræ Jezusa na krzy¿u
by³a najwy¿szym wyrazem Jego mi³oœci do nas i przejawem
Jego najwiêkszego mi³osierdzia.



115

Snuj¹c te refleksje, powróæmy do s³owa Bo¿ego, og³oszo-
nego dzisiaj.

2. Tajemnica ludzkiej nieprawoœci

W pierwszy czytaniu jest mowa o spisku przeciw sprawie-
dliwemu: Zróbmy zasadzkê na sprawiedliwego, bo nam nie-
wygodny: sprzeciwia siê naszym sprawom, zarzuca nam ³ama-
nie prawa, wypomina nam b³êdy naszych obyczajów. Che³pi
siê, ¿e zna Boga, zwie siê dzieckiem Pañskim (Mdr 1,12-13).
Tekst pochodzi ze Starego Testamentu, a dotyczy osoby Me-
sjasza, Jezusa Chrystusa. To On zosta³ oskar¿ony o to, ¿e upo-
mina ludzi, ¿e wyrzuca im ob³udê i faryzeizm. Przez to sta³ siê
bardzo niewygodny dla tych, którzy religijnoœæ traktowali po-
wierzchownie. Dlatego zrodzi³a siê opozycja przeciw Niemu.
Zarzucano Jezusowi i to, ¿e prezentowa³ siê jako wys³annik
Boga: I Mnie znacie, i wiecie, sk¹d jestem. Ja jednak nie przy-
szed³em sam od siebie, lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie
pos³a³, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem
i On Mnie pos³a³ (J 7,28b-29). S³owa te musia³y rozdra¿niæ
¯ydów, dlatego uknuli na niego spisek, „spisek przeciw Spra-
wiedliwemu”. Spisek ten zakoñczy³ siê œmierci¹ krzy¿ow¹.

Mo¿na siê zastanawiaæ, sk¹d siê bierze taka postawa, gdzie
ma swe Ÿród³o tajemnica ludzkiej nieprawoœci. Z pewnoœci¹
w ludzkim sercu zranionym grzechem pierworodnym. Jest tu
potrzebne Bo¿e mi³osierdzie, ¿eby wyprowadziæ cz³owieka
z grzechu i z winy za tego rodzaju postêpowanie.

3. Nasza postawa wobec ludzkiej nieprawoœci i wobec krzy-
¿a Chrystusa

W czasie nabo¿eñstwa Drogi krzy¿owej zwykle ka¿d¹ sta-
cjê rozpoczynamy od s³ów: „K³aniamy Ci siê, Panie, Jezu
Chryste, i b³ogos³awimy Tobie, ¿eœ przez krzy¿ i mêkê swoj¹
œwiat odkupiæ raczy³”. W s³owach tych wyra¿amy wobec Chry-
stusa wdziêcznoœæ i uwielbienie za Jego dzie³o zbawienia wo-
bec nas, dokonane na krzy¿u.
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Przed³u¿ajmy tê wdziêcznoœæ wobec Chrystusa, przed³u-
¿ajmy czeœæ wobec Jego krzy¿a na ca³e nasze ¿ycie, gdy¿ zba-
wienie – jak g³osi pieœñ – przysz³o przez krzy¿. Wspominaj¹c
dzisiejsze czytania, zachowujmy cierpliwoœæ wobec z³a, wo-
bec ludzkiej nieprawoœci. Niech to nas nie przera¿a, mimo i¿
rozmiary z³a s¹ tak du¿e i g³upota ludzka siêga tak daleko.
Zwyciêstwo nale¿y do Tego, który za nas wycierpia³ rany i któ-
ry zawis³ za nas na drzewie krzy¿a. Czasem na to zwyciêstwo
musimy d³ugo czekaæ. Bywamy wtedy niecierpliwi. Czasem
nawet jawi¹ siê nam w¹tpliwoœci, czy nadal warto siê modliæ.
Bóg jest cierpliwy wobec z³a, wobec nieprawoœci.

Nie przestawajmy zatem prosiæ mi³osiernego Boga o na-
wrócenie grzeszników, o mi³osierdzie nad ca³ym œwiatem.
Z wielka czci¹ i mi³oœci¹ powtarzajmy codziennie, zw³aszcza
w godzinie œmierci Chrystusa na krzy¿u, s³owa Koronki: „Dla
Jego bolesnej mêki miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.

Wracamy do Ojca

IV niedziela Wielkiego Postu – 22 III 1998
Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; £k 15,1-3.11-32

1. Pó³metek Wielkiego Postu

Jesteœmy na pó³metku czasu przygotowania do œwi¹t wiel-
kanocnych. W przyrodzie wyczekujemy s³oñca i ciep³a wio-
sennego. Czekamy na kwiaty i zieleñ, na poranny œpiew pta-
ków. Sprzykrzy³y siê nam bowiem dolegliwoœci odchodz¹cej
zimy. W liturgii wielkopostnej znowu powraca wezwanie do
nawrócenia, do przybli¿enia siê do Pana Boga. To nawo³ywa-
nie liturgii nie ustaje, ale jakby przybiera³o na sile. Aposto³
Pawe³ dziœ przypomina: Albowiem w Chrystusie Bóg pojedna³
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ze sob¹ œwiat, nie poczytuj¹c ludziom ich grzechów, nam zaœ
przekazuj¹c s³owo jednania […]. W imiê Chrystusa prosimy:
pojednajcie siê z Bogiem (2 Kor 5,19.20b). W Ewangelii zaœ
Chrystus ods³ania nam oblicze Boga Ojca, do którego mamy
powróciæ czy te¿ przybli¿yæ siê. Ewangeliczna przypowieœæ jest
nazywana przez niektórych egzegetów „Ewangeli¹ w Ewange-
lii”. Powróæmy raz jeszcze do jej treœci, do jej przes³ania.

2. Przypowieœæ o mi³osiernym ojcu i synu marnotrawnym

Ojciec ma dwóch synów. Pewnego razu m³odszy pomy-
œla³, jak tu nudno u ojca, tyle pracy, ograniczeñ, monotonia.
Przecie¿ istnieje inny œwiat, gdzie siê ludzie bawi¹, gdzie nie
ma ograniczeñ, gdzie nie ma zakazów i nakazów, gdzie jest
wiêcej wolnoœci. Przychodzi pokusa: mo¿e by tak odejœæ. I na-
stêpuje decyzja: Ojcze, daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie
przypada (£k 15,12). Ojciec szanuje wolê i prawo syna. Dzie-
li maj¹tek miêdzy synów. M³odszy zabiera swoj¹ czêœæ i rusza
w sin¹ dal, w krainê szczêœcia – jak mniema. Ojciec ¿egna go
z wielkim bólem. Wie bowiem, co siê z synem stanie. Syn trwo-
ni maj¹tek. Póki s¹ pieni¹dze, jakoœ wytrzymuje. Gdy siê po-
kazuje dno sakiewki, zaczynaj¹ siê problemy. By nie zgin¹æ,
podejmuje pracê u gospodarza przy œwiniach. Upada tak ni-
sko, ¿e podbiera im nawet jedzenie. I oto przychodzi nowa
refleksja: co ja zrobi³em, ile to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pój-
dê do mego ojca, i powiem mu: „Ojcze , zgrzeszy³em przeciw
Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê
twoim synem: uczyñ mnie choæby jednym z najemników” (£k
15,17-19). Tymczasem ojciec codziennie wychodzi³ przed dom.
Przyk³ada³ rêkê do czo³a i wypatrywa³, czy syn nie wraca.
I pewnego razu dojrza³ wracaj¹cego, zniszczonego rozpustnym
¿yciem syna. Co zrobi³? Nie chwyci³ za kij ani za pa³kê, ale
wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprzeciw niego, rzuci³ mu siê
na szyjê i uca³owa³ go (£k 15,20b). Kaza³ przynieœæ najlepsz¹
sukniê, daæ mu pierœcieñ na rêkê i sanda³y na nogi. Kaza³ za-
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biæ utuczone cielê, wyprawiæ ucztê i bawiæ siê, poniewa¿ ten
syn mój by³ umar³y, a znów o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê (£k
15, 24) i wezwa³ wszystkich do wielkiej radoœci.

Historia zawarta w tej przypowieœci jest w jakiejœ mierze
nasz¹ histori¹. Jest histori¹ twoich odejœæ od Boga i twoich
powrotów do Niego. Warto siê zastanowiæ, jak tê przypowieœæ
mo¿emy zaaplikowaæ do siebie, w jakiej relacji pozostajemy
do jej bohaterów.

3. W obliczu bohaterów przypowieœci

a) Ojciec

Jest ukazany w tej przypowieœci jako ojciec szanuj¹cy wol-
noœæ cz³owieka i jako ojciec ogromnego, niepojêtego wprost
mi³osierdzia. Najpierw jawi siê nam jako ktoœ, kto szanuje pra-
wo i wolê swego m³odszego syna. Gdy ten za¿¹da³ czêœci ma-
j¹tku, która mu siê nale¿a³a, ojciec nie protestowa³, nie dyskuto-
wa³, nie przekonywa³, mimo ¿e przewidywa³, ¿e syn ten maj¹-
tek zmarnuje. Spe³niaj¹c proœbê syna, podzieli³ maj¹tek miêdzy
synów. Niech chcia³ syna m³odszego si³¹ trzymaæ przy sobie.

Popatrz, jaki jest twój Bóg. Na tyle ci ju¿ w ¿yciu pozwoli³.
Gdy odchodzi³eœ od Jego przykazañ, gdy dzia³a³eœ wbrew twe-
mu sumieniu, nie zatrzyma³ ciê si³¹. Pozwoli³ zejœæ na drogê
z³a. Uszanowa³ twoj¹ wolnoœæ. Dnia 20 marca 1998 r S¹d Wo-
jewódzki w Warszawie wyda³ wyrok na troje maturzystów
(dwóch ch³opców i dziewczynê), którzy w styczniu 1996 r.
w bestialski sposób zamordowali 21-letni¹ Jolantê Brzozowsk¹.
Bóg dopuszcza nawet takie z³o, bo szanuje wolnoœæ cz³owieka.

Drugi szczególny przymiot ojca, ods³oniêty w przypowie-
œci, to rys mi³osierdzia. Jest on ods³oniêty w chwili powrotu
syna marnotrawnego. Ojciec, gdy zobaczy³ wracaj¹cego, znisz-
czonego ¿yciem syna, wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³ naprze-
ciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i uca³owa³ go (£k 15,20b).

Dlaczego zapominasz, w jakiego Boga wierzysz? On przede
wszystkim na ciebie cierpliwie czeka, czeka na twój powrót,
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czeka na twoje opamiêtanie, czeka, a¿ sam dojdziesz do wnio-
sku, ¿e poza zagrod¹ ojcowsk¹ cz³owiek traci swoj¹ godnoœæ
i doœwiadcza z³udnego szczêœcia. Zrozumia³ to dobrze œw.
Augustyn, który powiedzia³: Stworzy³eœ nas Bo¿e dla siebie
i niespokojne jest serce nasze, dopókinie spocznie w Tobie.

Je¿eli jeszcze nie wróci³eœ, jeœli nie zamierzasz jeszcze
wróciæ, Bóg bêdzie nadal cierpliwie czeka³. Nie odk³adaj jed-
nak powrotu. Ka¿dy dzieñ spêdzony poza Bogiem to stracony
czas.

b) Marnotrawny syn

Jest obrazem ka¿dego z nas. To my ulegamy raz po raz ró¿-
nym pokusom. To my odchodzimy z zagrody ojcowskiej i wte-
dy mo¿na siê przekonaæ, jak bezsensowne jest ¿ycie poza Bo-
giem. Prze¿ycia syna marnotrawnego wskazuj¹ na konsekwen-
cje grzechu. Potwierdzaj¹ prawid³owoœæ, ¿e grzech zawsze
niszczy cz³owieka.

Zauwa¿, wmawiaj¹ ci dzisiaj, ¿e nie masz grzechu, ¿e po-
czucie grzechu jest neuroz¹, ¿e jesteœ w porz¹dku. Po co siê
stresowaæ, zastanawiaæ siê nad w³asnymi b³êdami? Nie ulegaj
takiej pokusie. Chcê ci dziœ powiedzieæ, ¿e jesteœ w jakimœ
stopniu synem marnotrawnym, ¿e odchodzisz od zagrody oj-
cowskiej. Tylko Maryja nie odesz³a, nie pope³ni³a bowiem ¿ad-
nego grzechu. Dlatego ¿yj w prawdzie. Nie daj siê manipulo-
waæ. Umiej siê przyznaæ do odejœcia, do grzechu, i umiej wy-
znaæ swój grzech, tak jak uczyni³ to syn marnotrawny: Ojcze,
zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie (£k 15,21).

c) Starszy syn

Przygl¹daj¹c siê naszemu ¿yciu, musimy stwierdziæ, ¿e
idziemy nie tylko drog¹ syna marnotrawnego, ale czasem przyj-
mujemy tak¿e postawê syna starszego. Budzi siê w nas za-
zdroœæ, gdy innym wyœwiadczane jest mi³osierdzie, gdy in-
nym – mo¿e wbrew zasadzie sprawiedliwoœci – przydzielane
jest jakieœ dobro, ¿e innym ³atwiej siê ¿yje, ¿e nie maj¹ tyle
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problemów, co my. Starszy syn to przyk³ad zazdroœci i zawi-
œci. Nie potrafi³ siê prze³amaæ. Zwróci³ sie z wyrzutem do ojca:
Oto tyle lat ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego rozka-
zu; ale mnie nie da³eœ nigdy koŸlêcia, ¿ebym siê zabawi³ z przy-
jació³mi (£k 15,29). Ojciec próbowa³ mu wyt³umaczyæ: Moje
dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie i wszystko moje do ciebie
nale¿y (£k 15,31). Syn jednak nie przyj¹³ tego t³umaczenia.
Pozosta³ w swojej zazdroœci. Zazdroœæ zaœ to najg³upszy grzech.
Nie ma z niego bowiem najmniejszej korzyœci: ani material-
nej, ani duchowej.

Postawê starszego brata, pe³n¹ zazdroœci i zawiœci, zilustro-
wa³ Fiodor Dostojewski w powieœci Bracia Karamazow. Opo-
wiada w niej m.in. o œmierci bardzo z³ej kobiety. Za swego
ziemskiego ¿ycia nie spe³ni³a ¿adnego dobrego czynu. Diab³y
rzucaj¹ jej duszê w morze ognia. Jej Anio³ Stró¿ usi³uje sobie
przypomnieæ, czy jednak nie by³o w jej ¿yciu jakiegoœ dobre-
go uczynku. I przypomina Bogu, ¿e kiedyœ ze swego ogródka
rzuci³a przechodz¹cej ¿ebraczce ma³¹ cebulkê z zielon¹
³ody¿k¹. Anio³ trzyma tê cebulkê i ka¿e siê jej uchwyciæ tej
potêpionej kobiecie. Za ³ody¿kê tej cebulki ci¹gnie j¹ do góry.
Ale oto tak¿e kilku grzeszników usi³uje siê do niej do³¹czyæ.
Z³a kobieta odtr¹ca ich jednak nogami. £ody¿ka urywa siê i ona
tak¿e wpada z powrotem w morze ognia. Anio³ Stró¿ zaczyna
p³akaæ. Nie uda³o siê pomóc zazdrosnej podopiecznej.

Dlaczego zazdroœcisz innym? Dlaczego siê z³oœcisz i ga-
dasz, ¿e inni to szczêœciarze, ¿e bogatemu to nawet diabe³ dziec-
ko zako³ysze, a tobie zawsze wiatr w oczy, ¿e ty zawsze masz
pod górkê? Umiej siê cieszyæ z dobra, które siê wokó³ ciebie
staje. Nie zazdroœæ, gdy widzisz, ¿e kolega jeŸdzi lepszym sa-
mochodem, ¿e kole¿anka ma lepsze futro, ¿e tamten to chyba
zdrowo podp³aci³, ¿e go przyjêli do pracy, ¿e kolega otrzyma³
szybciej tytu³ profesorski.

Niedawno ¿ali³ mi siê wiejski gospodarz. Mówi³: jak sobie
dajesz radê i do czegoœ dochodzisz, to inni bardzo ci zazdroszcz¹,
odwracaj¹ siê od ciebie. A jeœli sobie nie dajesz rady i wszystko
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idzie jak po grudzie, to rzadko kto ci pomo¿e. Wygl¹da wtedy
na to, ¿e Ewangeliê niektórzy wyznaj¹ tylko w koœciele.

Co masz w sobie z syna marnotrawnego, a co z jego star-
szego brata? Jeœli jesteœ synem marnotrawnym, to wróæ do Pana
Boga. Pamiêtasz te s³owa, które s¹ œpiewane w pieœni o synu
marnotrawnym: Wróæ synu, wróæ z daleka. wróæ synu, Ojciec
czeka. Jeœli nie odszed³eœ daleko, a wiesz, ¿e inni odeszli dalej
od ciebie i nie zamierzaj¹ wróciæ, to niech ciê to boli. Proœ
pokornie, by siê nie spóŸnili, bo to spóŸnienie mo¿e koszto-
waæ ca³¹ wiecznoœæ. Jeœli zaœ odkryjesz w sobie rysy syna star-
szego, jeœli ogarnia ciê pusta zazdroœæ, a mo¿e i zawiœæ, gdy
widzisz dobro czy majêtnoœæ w cudzym domu, to pos³uchaj
tak¿e, co mówi ojciec: Moje dziecko, ty zawsze jesteœ przy mnie
i wszystko moje do ciebie nale¿y (£k 15,31).

Jakkolwiek jest, zabierzmy na drogê, która jest przed nami,
dwa zdania dziœ og³oszone w liturgii: W imiê Chrystusa prosi-
my: pojednajcie siê z Bogiem (2 Kor 5,20b); oraz Zabiorê siê
i pójdê do mego ojca, i powiem mu: „Ojcze zgrzeszy³em prze-
ciw Bogu i wzglêdem ciebie” (£k 15,18).

Mi³osierdzie objawiaj¹ce siê w s³u¿bie

Œroda po II niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 2000
Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

1. Naturalne pragnienie wielkoœci

Jednym ze znamion ¿ycia wielu ludzi jest pragnienie wiel-
koœci i troska o doczesny dobrobyt. Wielu ludzi, zw³aszcza
m³odych, marzy o wielkoœci, o s³awie. Po prostu chce w ¿yciu
kimœ byæ, chce coœ osi¹gn¹æ. Jedni marz¹ o s³awie piosenka-
rza, sportowca, polityka, dziennikarza, naukowca. Inni d¹¿¹
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za wszelk¹ cenê do w³adzy. Lubi¹ wydawaæ polecenia i mieæ
pod sob¹ podw³adnych. Lubi¹ znajdowaæ siê na pierwszych
stronicach gazet, pokazywaæ siê w telewizji. Jeszcze inni za-
biegaj¹ o dobra materialne. Chc¹ siê czegoœ dorobiæ. Chc¹ mieæ
³adne mieszkanie, odpowiedni samochód i zabezpieczenie na
nastepne lata ¿ycia. Wielu zabiega o zdobycie mienia dla swo-
ich dzieci.

Przyk³adem takiego zapobiegliwego cz³owieka by³a matka
synów Zebedeusza. W zatroskaniu matczynym o swoich sy-
nów podesz³a do Jezusa i skierowa³a proœbê: Powiedz, ¿eby ci
dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po pra-
wej, a drugi po lewej Twej stronie (Mt 20,21). Proœba zatem
by³a przyziemna. Matka by³a zatroskana o pomyœlnoœæ do-
czesn¹ dla swoich dzieci. Mia³a te¿ obiegowe spojrzenie na
Jezusa. S¹dzi³a, ¿e On jest powo³any, by naród doprowadziæ
do pomyœlnoœci doczesnej. Jej proœba wskazuje, ¿e mia³a bar-
dzo przyziemne pojêcie Mesjasza. Skierowana proœba sta³a siê
dla Jezusa okazj¹ do przypomnienia, ¿e Jego wielkoœæ ujawni
siê w Jego cierpieniu, œmierci krzy¿owej i zmartwychwstaniu.
Przy tej okazji da³ te¿ pouczenie o w³aœciwej drodze do wiel-
koœci, do pierwszeñstwa. Wiedzie ona przez bezinteresown¹
s³u¿bê.

2. Pierwszeñstwo przez s³u¿bê

Przypomnijmy ten wspania³y tekst, o którym nam nigdy nie
wolno zapomnieæ: Wiecie, ¿e w³adcy narodów uciskaj¹ je,
a wielcy daj¹ im odczuæ w³adzê. Nie tak bêdzie u was. Lecz
kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê wielkim, niech bêdzie wa-
szym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech
bêdzie waszym niewolnikiem. Na wzór Syna Cz³owieczego, któ-
ry nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje
¿ycie na okup za wielu (Mt 20,25-28). W s³owach tych Chry-
stus najpierw wskazuje na œwiatowy sposób szukania wielko-
œci. Tej wielkoœci ludzie tego œwiata szukaj¹ czêsto na drodze
uciskania drugich, sprawowania nad nimi w³adzy. Warto siê
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zastanowiæ, czy przypadkiem i w nasze postêpowanie nie za-
krada siê ta postawa. Czy¿ nie doœwiadczamy, jak niekiedy
³atwo nam rozkazywaæ, wydawaæ polecenia? Denerwujemy
siê wówczas, gdy ktoœ nie chce wykonywaæ naszych poleceñ,
gdy nam narzuca swoje zdanie. Jak¿e du¿o jest na œwiecie tych,
którzy chc¹ narzucaæ drugim swoj¹ wolê, którzy chc¹ rz¹dziæ,
rozkazywaæ, polecaæ, a nie s³uchaæ i s³u¿yæ. Jezus przypomi-
na, ¿e w Jego szkole, wœród Jego uczniów powinny obowi¹-
zywaæ inne zasady. Ten staje siê wielki, kto s³u¿y, ten jest pierw-
szy, kto staje siê niewolnikiem bliŸniego.

Jezus da³ nam przyk³ad takiej postawy. Sta³ siê s³ug¹ wszyst-
kich. O nim napisa³ œw. Pawe³ w Liœcie do Filipian: On istnie-
j¹c w postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze sposobnoœci, aby na równi
byæ z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ
s³ugi, stawszy siê podobny do ludzi. A w zewnêtrznym przeja-
wie uznany za cz³owieka, uni¿y³ samego siebie, stawszy siê
pos³usznym a¿ do œmierci – i to œmierci krzy¿owej (Flp 2,6-8).
W takiej oto postawie Chrystus objawi³ nam Bo¿e mi³osier-
dzie. Bóg mi³osierny nie króluje, ale s³u¿y.

3. Jako s³udzy Boga i ludzi

Przyjmijmy dziœ z radoœci¹ to Bo¿e pouczenie. Usi³ujmy
zdobywaæ nasz¹ wielkoœæ przez s³u¿bê. Musimy tu pokonaæ
wiele wewnêtrznych przeszkód, gdy¿ jest w nas zakodowana
inna tendencja, w³aœnie tendencja do rozkazywania, do narzu-
cania naszej woli, a nie do s³u¿enia, nie do wype³niania woli
naszych bliŸnich.

Matko, czy mo¿esz siê nazwaæ s³u¿ebnic¹ swoich dzieci?
¯ono, czy jesteœ s³u¿ebnic¹ twego mê¿a, schorowanego ojca,
matki staruszki? Ojcze, czy umiesz s³u¿yæ? Mê¿u, czy mo¿esz
siê nazwaæ s³ug¹ swojej ¿ony? Czy nie uwa¿asz, ¿e masz za-
wsze racjê, ¿e wiêcej wiesz, ¿e wszystko lepiej potrafisz? Pa-
miêtaj, ilekroæ rozkazujesz, mo¿esz byæ wtedy ma³ym. Nato-
miast jeœli s³u¿ysz drugiemu w mi³oœci, bezinteresownie, to
jesteœ wielki, to rozumiesz, o co chodzi w chrzeœcijañstwie.
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Módlmy siê dziœ o tak¹ postawê, postawê s³u¿by, która jest
zarazem postaw¹ mi³osierdzia. Niech Chrystus, S³uga nas
wszystkich, umocni nas dziœ swoim Najœwiêtszym Cia³em do
podejmowania ci¹gle na nowo s³u¿by w Jego stylu.

Bóg nasz¹ moc¹ w cierpieniu

Pi¹tek po V niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 2002
Jr 20,10-13; J 10,31-42

1. S³owo Bo¿e na wielkopostnej drodze

Przybli¿amy siê do Wielkiego Tygodnia. U kresu wielko-
postnej, pokutnej drogi warto ogl¹dn¹æ siê wstecz. Nasza dro-
ga pokutna ku œwiêtom wielkanocnym rozpoczê³a siê w Œrodê
Popielcow¹. Gdy otrzymywaliœmy popió³ na nasze g³owy, s³y-
szeliœmy s³owa: „Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê” albo
„Pamiêtaj cz³owiecze, ¿e jesteœ prochem i w proch siê obró-
cisz”. W Ewangelii tego dnia Chrystus wezwa³ nas do pe³nie-
nia uczynków pokutnych: modlitwy, postu i ja³mu¿ny. Czas
Wielkiego Postu mia³ byæ czasem wielkiej modlitwy. Chodzi-
³o o to, byœmy wiêcej czasu poœwiêcali na codzienn¹ rozmo-
wê z Bogiem. Przecie¿ to takie wa¿ne! Jeœli mamy byæ na wieki
z Panem Bogiem, trzeba ju¿ na ziemi przyzwyczajaæ siê do
Niego. To przyzwyczajanie siê do Niego – to przede wszyst-
kim chwile naszej modlitwy. Czas Wielkiego Postu mia³ byæ
te¿ okresem wielkiego umartwienia, wyrzeczenia, samozapar-
cia. Chrystus wzywa³ nas do wyrzeczenia, w imiê osi¹gniêcia
wy¿szych wartoœci. Czas Wielkiego Postu mia³ byæ te¿ cza-
sem wielkiej ja³mu¿ny, dzielenia siê z drugimi dobrym s³o-
wem i sercem, mieniem duchowym i materialnym. Dziœ, nie-
mal¿e na mecie czasu wielkopostnego, warto siê zastanowiæ,
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w jakim stopniu odpowiedzieliœmy w minionych dniach na
pocz¹tkowy apel Chrystusa, jak wygl¹daj¹ te trzy rodzaje czy-
nów pokutnych w tegorocznym Wielkim Poœcie.

Zaraz po wielkopostnym starcie nast¹pi³a I niedziela Wiel-
kiego Postu. Patrzyliœmy na Chrystusa, zwyciê¿aj¹cego pokusy
szatana. Otrzymaliœmy wezwanie do walki ze z³ym duchem.
W drug¹ niedzielê stanêliœmy przed tajemnic¹ przemienienia
Pañskiego na górze Tabor. W scenie przemienienia wa¿ne by³y
s³owa, które Bóg Ojciec wypowiedzia³ do Aposto³ów o prze-
mienionym Chrystusie: To jest mój Syn umi³owany, w którym
mam upodobanie, Jego s³uchajcie (Mt 17,5). Zosta³o nam przy-
pomniane, ¿e warto s³uchaæ Chrystusa, ¿e kto s³ucha Jego wska-
zañ i Go naœladuje, ten wygrywa wiecznoœæ i doczesnoœæ. Trze-
cia wielkopostna niedziela przybli¿y³a nam spotkanie Chrystu-
sa z Samarytank¹ przy studni Jakubowej. Niewiasta us³ysza³a
tam o wodzie ¿ywej, która jest potrzebna cz³owiekowi, by móg³
¿yæ w prawdzie i mi³oœci. W czwart¹ wielkopostn¹ niedzielê s³u-
chaliœmy orêdzia ewangelicznego, mówi¹cego o uzdrowieniu
niewidomego. Chrystus przywróci³ niewidomemu wzrok, by
móg³ widzieæ œwiat osób i rzeczy, ale obdarzy³ go tak¿e wzro-
kiem duchowym, by móg³ ujrzeæ wiar¹ rzeczywistoœæ niewi-
dzialn¹ dla oka biologicznego. Uzdrowiony uwierzy³ w bóstwo
Chrystusa. By³ to nowy, duchowy wzrok, którego my tak¿e po-
trzebujemy. I wreszcie ostatnia, pi¹ta niedziela czterdziestodnio-
wego przygotowania w swoim przes³aniu ewangelicznym przy-
bli¿y³a nam cud wskrzeszenia £azarza. Jezus przez ten czyn nie
tylko wykaza³, ¿e ma w³adzê nad ¿yciem i œmierci¹, ale wezwa³
nas do ¿ycia w przyjaŸni z Bogiem. Winniœmy ci¹gle przecho-
dziæ ze œmierci do ¿ycia, z ¿ycia w grzechu do ¿ycia w ³asce.

2. S³owo Bo¿e dzisiejszej liturgii

Dziœ w liturgii s³owa pokazany jest prorok Jeremiasz i sam
Chrystus w sytuacji cierpienia, przeœladowania. Prorok Jere-
miasz znajduje si³ê do wytrwania w Bogu: Ale Pan jest przy
mnie jako potê¿ny mocarz; dlatego moi przeœladowcy ustan¹
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i nie zwyciê¿¹. Bêd¹ bardzo zawstydzeniu swoj¹ pora¿k¹, okryci
wieczn¹ i niezapomnian¹ hañb¹ […]. Panie […], Tobie po-
wierzy³em sw¹ sprawê (Jr 20,11-12).

W sytuacji odrzucenia znajduje siê tak¿e Chrystus: ¯ydzi
porwali kamienie, aby Jezusa ukamienowaæ. Odpowiedzia³ im
Jezus: „Ukaza³em wam wiele dobrych czynów pochodz¹cych
od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienowaæ?”
(J 10,31-32).

Obydwaj bohaterowie doznawali cierpieñ, zniewagi ze stro-
ny swoich adwersarzy, obydwaj zawierzyli Temu, którego wolê
wype³niali.

3. Bóg nasz¹ si³¹ w cierpieniu

Gdy stoimy u bram œwi¹t paschalnych, dziêkujmy Bogu za
czas, który mamy za sob¹. Rozwa¿my: Jak wygl¹da³a przeby-
ta droga przed Bogiem, czy by³a wype³niona uczynkami po-
kutnymi? Jeszcze jest szansa, by w koñcowych dniach Wiel-
kiego Postu pomno¿yæ dobro, p³yn¹ce ze spe³niania uczyn-
ków pokutnych. Rozwa¿my tak¿e: Kto jest si³¹ w naszym cier-
pieniu, u kogo szukamy wsparcia? A przyznaæ musimy, ¿e nie
brakuje nam trudnych doœwiadczeñ. Byæ mo¿e, ¿e w naszym
otoczeniu s¹ ludzie, którzy s¹ nam nie¿yczliwi, którzy s¹ dla
nas ¿yciowym ciê¿arem, krzy¿em.

Gdy Jezus przyjdzie dziœ w Komunii œw., wypowiedzmy
przed Nim s³owo „przepraszam”. Mo¿e niezbyt gorliwie od-
powiedzieliœmy na Jego apel na drodze wielkopostnej. Pro-
œmy tak¿e, byœmy doœwiadczyli Jego mi³oœci i mocy Ducha
w prze¿ywaniu Jego Paschy, w prze¿ywaniu nadchodz¹cych
œwi¹t. Proœmy, by Jego mi³osierdzie ogarnê³o nas samych, ca³y
Koœció³ i ca³¹ ludzkoœæ.
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Chrystus naszym œwiat³em i uzdrowicielem

Poniedzia³ek po IV niedzieli Wielkiego Postu – 22 III 2004
Mi 7,7-9; J 9,1-41

1. Œwiat³o fizyczne i œwiat³o duchowe

Dzisiejsza liturgia podejmuje temat œwiat³a. Jest œwiat³o fi-
zyczne, doœwiadczane przez nas w przyrodzie, i jest œwiat³o
duchowe, które pochodzi od Boga i dotyczy naszego intelektu
i serca, a wiêc naszego ducha.

Zatrzymajmy siê najpierw na chwilê nad znaczeniem œwia-
t³a fizycznego. Wiemy z codziennego ¿ycia, ¿e œwiat³o pozwala
nam widzieæ i niesie nam ciep³o. Bez œwiat³a nawet najlepsze
oczy niczego nie dojrz¹. Byæ mo¿e, ¿e posiadamy doœwiad-
czenie ciemnoœci fizycznej, gdy kiedyœ wy³¹czono nam wie-
czorem œwiat³o. Czuliœmy siê wówczas Ÿle, bo ciemnoœæ bywa
sprzymierzeñcem z³a. St¹d te¿ boimy siê chodziæ ciemnymi
ulicami. Œwiat³o jest warunkiem ¿ycia w przyrodzie. Œwiat³o
nas oœwieca, umo¿liwia widzenie i œwiat³o nas ogrzewa, daje
nam ciep³o. W cieple rozwija siê ¿ycie. Oczekujemy teraz wio-
sennego s³oñca, które przyniesie nam ciep³o i umo¿liwi odro-
dzenie ¿ycia w przyrodzie.

Jest tak¿e œwiat³o duchowe, które pozwala nam widzieæ
œwiat nadprzyrodzony. Jest to œwiat³o wiary. To œwiat³o du-
chowe ogrzewa tak¿e nasze serca; daje nam ciep³o duchowe

2. Chrystus – œwiat³oœæ dla wzroku wiary

Jezus, przechodz¹c, ujrza³ cz³owieka niewidomego od uro-
dzenia. Zatrzyma³ siê przed nim. Na³o¿y³ mu na oczy b³oto ze
œliny i poleci³ obmyæ siê w sadzawce Siloe. On poszed³, obmy³
siê i wróci³, widz¹c. Jezus otworzy³ niewidomemu od urodze-
nia oczy na ten doczesny œwiat, przywróci³ mu fizyczne wi-
dzenie. Uzdrowiony odszed³ radosny do swojej rodziny i s¹-
siadów. Po jakimœ czasie, Jezus spotka³ tego cz³owieka po-
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nownie i zapyta³ go: Czy ty wierzysz w Syna Cz³owieczego?
On odpowiedzia³: „A któ¿ to jest, Panie, abym w Niego uwie-
rzy³?”. Rzek³ do niego Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz
i który mówi do ciebie”. On zaœ odpowiedzia³: „Wierzê, Pa-
nie!”, i odda³ Mu pok³on (J 9,35-38). By³o to ju¿ nie fizyczne,
ale duchowe przejrzenie – ujrzenie w Chrystusie najwy¿szej
wartoœci, odkrycie w Nim Boga. Uzdrowiony zyska³ nowy, du-
chowy wzrok, oczy serca, oczy wiary, dojrzenie wartoœci nie-
widzialnej dla fizycznego oka. Wierzê, Panie!

3. Troska o duchow¹ œwiat³oœæ i duchowy wzrok

Przenieœmy siê do teraŸniejszoœci, do naszego obecnego
¿ycia. Wielu ludzi pozbawionych jest dzisiaj duchowego wzro-
ku, oczu wiary. Nie wszyscy przecie¿ wierz¹ w Boga. Nie
wszyscy wierz¹ w Chrystusa. Nie wszyscy przyjmuj¹ Jego
naukê za program ¿ycia. Nie wszyscy wierz¹ w ¿ycie wiecz-
ne. Nie maj¹ oczu wiary, oczu, które siêgaj¹ poza ten widzial-
ny œwiat. Mieliœmy tak wielu duchowych œlepców w XX wie-
ku, ateistów, agnostyków. S¹ i dzisiaj obecni w ¿yciu publicz-
nym.

Kiedyœ Chrystus, gdy mia³ umrzeæ na krzy¿u – w czasie
pojmania w Ogrodzie Oliwnym mówi³ do tych, którzy przy-
szli go uj¹æ: Wyszliœcie z mieczami i kijami jak na zbójcê […],
lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemnoœci (£k 22,
52b-53). By³a to straszna noc duchowa, w której ludzie przy-
bili do krzy¿a Syna Bo¿ego. Jest zatem naprawdê ciemnoœæ
duchowa, ciemnoœæ, która okrywa umys³y i serca. Tej ciem-
noœci nie ma w œwiecie zwierzêcym. Wystêpuje ona tylko wœród
ludzi. Cz³owiek dotkniêty t¹ ciemnoœci¹ nie wie, po co ¿yje;
sk¹d wyszed³; dok¹d zmierza; dlaczego cierpi; dlaczego umiera;
dlaczego winien czyniæ dobrze. Cz³owiek ogarniêty t¹ ciem-
noœci¹ pope³nia z³o. Trzeba siê zatem przebijaæ do œwiat³a du-
chowego. Jest nim sam Chrystus. Przecie¿ sam o sobie powie-
dzia³: Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata, kto idzie za Mn¹, bêdzie
mia³ œwiat³o ¿ycia (J 8,12b).
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Tak jak nasze fizyczne oczy nie mog¹ widzieæ bez œwiat³a
fizycznego, naturalnego czy sztucznego, tak nie jest mo¿liwe
widzenie duchowe, widzenie oczyma wiary, bez œwiat³a, któ-
rym jest Chrystus. On jest prawdziw¹ œwiat³oœci¹, która oœwieca
drogi ¿ycia poszczególnym ludziom i narodom. On jest jedy-
nym reformatorem œwiata, który zabra³ siê za reformê ludzkie-
go serca. On mówi³, ¿e nale¿y zmieniaæ ludzkie serce, bo w nim
rodzi siê dobro albo z³o. Z³a nie ma w materii. Nawet karabin
maszynowy, bomba atomowa, inne narzêdzia zbrodni nie
wiedz¹, ¿e zosta³y wyprodukowane do niszczenia. Cz³owiek
tylko to wie. I dlatego jego serce trzeba zmieniaæ.

Proœmy mi³osiernego Pana, który jest nasz¹ œwiat³oœci¹,
umo¿liwiaj¹c¹ nam widzenie œwiata nadprzyrodzonego, pro-
œmy o lepszy wzrok wiary dla siebie i dla tych, którzy ten du-
chowy wzrok utracili, aby przejrzeli i chwali razem z nami Pana
Boga.
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III. MI£OSIERDZIE BO¯E OBJAWIONE
W ZMARTWYCHWSTANIU

CHRYSTUSA

A. Homilie kwietniowe

Pod lask¹ Dobrego Pasterza

Wtorek po IV niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1986
Dz 11,19-26; J 10,22-30

1. W Chrystusowej owczarni

Weszliœmy w³aœnie w drug¹ czêœæ okresu wielkanocnego.
Przez pierwsze trzy niedziele wielkanocne by³y nam przybli-
¿ane chrystofanie, czyli pojawienia siê Chrystusa zmartwych-
wsta³ego. Czwarta niedziela wielkanocna, któr¹ mamy za sob¹,
jest nazywana Niedziel¹ Dobrego Pasterza, bowiem czytamy
wtedy fragment Ewangelii, w którym Chrystus nazywa siê
Dobrym Pasterzem. Tradycyjnie ju¿ modlimy siê w tê niedzielê
o powo³ania kap³añskie i zakonne. Nasi klerycy wyje¿d¿aj¹ na
parafie, by modliæ siê z ludŸmi o powo³ania, by wyg³aszaæ ho-
milie i przeprowadziæ spotkania z dzieæmi i z m³odzie¿¹ na
temat powo³añ do s³u¿by Bo¿ej. Klimat powo³aniowy przed-
³u¿a siê z niedzieli na ca³y tydzieñ. Zatem jesteœmy w Tygo-
dniu Modlitw o Powo³ania do s³u¿by Bo¿ej. W Ewangelii Chry-
stus mówi o nas jako o swoich owcach. Wyznaje swoj¹ mi³oœæ
do nas. Przypomnijmy Jego s³owa: Moje owce s³uchaj¹ moje-
go g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wiecz-
ne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki (J
10,27-28).

W niniejszych s³owach Chrystus przedstawia zwi¹zek, jaki
zachodzi miêdzy Nim, jako Pasterzem, a nami, jako Jego owca-
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mi. Chrystus stwierdza, ¿e owce, które do Niego nale¿¹, s³u-
chaj¹ Jego g³osu. Stwierdzenie to ka¿e nam zastanowiæ siê nad
naszym stosunkiem do Chrystusa, nad naszym respektem dla
Jego g³osu, czyli dla Jego nauki. Byæ mo¿e, ¿e niektórzy chrze-
œcijanie, a mo¿e i niektórzy z nas, nie powinni siê nazywaæ
owcami Chrystusa. Dzieje siê to wtedy, gdy lekcewa¿ymy g³os
Dobrego Pasterza. W dalszych s³owach Jezus oznajmia, ¿e zna
dok³adnie swoje owce. Warto o tym pamiêtaæ, i¿ jest Ktoœ, kto
o nas myœli, kto nas dobrze zna, lepiej ni¿ my samych siebie.
Jest Ktoœ, kto odda³ swoje ¿ycie za nas – za owce. Co wiêcej,
ten Dobry Pasterz zapewnia, ¿e Jego owce otrzymaj¹ ¿ycie
wieczne, ¿e nie zgin¹ na wieki i nikt ich nie wyrwie z Jego
rêki. Jest to buduj¹ce i pe³ne nadziei zapewnienie. Ucieszmy
siê dziœ na nowo tym Dobrym Pasterzem. Podziêkujmy za tro-
skê o nas.

2. Widzialni pasterze Koœcio³a

Chrystus Pan jest Pasterzem nas wszystkich. Jest dziœ Pa-
sterzem niewidzialnym, ale powo³uje w swoim Koœciele ludzi
do funkcji pasterskich. Czyni to od pocz¹tku. Dzieli siê z ludŸmi
w³adz¹ pastersk¹, która jest s³u¿b¹.

Dzieje Apostolskie, które czytamy w okresie wielkanoc-
nym, opowiadaj¹ nam o dzia³alnoœci pierwszych pasterzy, wy-
branych jeszcze za ¿ycia ziemskiego Chrystusa. W dzisiejszym
fragmencie jest mowa o Szczepanie, Pawle i Barnabie. Piêk-
nie pracowali. G³osili Ewangeliê wszystkim. Przemawiali do
ludzi prostych i do uczonych. Pawe³ nie ba³ siê stan¹æ nawet
na Areopagu i przemawiaæ do elity intelektualnej Aten. Nie
mia³ kompleksów. Wiedzia³, ¿e prawda, któr¹ Bóg objawi³
przez Chrystusa, jest dla wszystkich.

W dzisiejszym fragmencie jest tak¿e przypomniane piêkne
œwiadectwo, jakie wystawiono Barnabie. Przypomnijmy te s³o-
wa: Gdy on przyby³ [do Antiochii] i zobaczy³ dzia³anie ³aski
Bo¿ej, ucieszy³ siê i zachêca³ wszystkich, aby ca³ym sercem
wytrwali przy Panu; by³ bowiem cz³owiekiem dobrym i pe³-
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nym Ducha Œwiêtego i wiary (Dz 11,23-24). Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Barnaba zapatrzy³ siê w swojego Mistrza, Dobrego
Pasterza, i sam stara³ siê byæ dobrym pasterzem.

W ci¹gu wieków Koœció³ mia³ wielk¹ iloœæ pasterzy. Byli
to biskupi, kap³ani, zakonnicy, misjonarze. Obecnie naszym
najwy¿szym pasterzem jest Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Po-
dziwiamy jego dzia³alnoœæ pastersk¹. Wspominamy go dzisiaj
przed Bogiem, gdy¿ przed czterema dniami ukoñczy³ 66. rok
¿ycia. Bêdziemy mu wypraszaæ w tej Eucharystii obfite dary
Ducha Œwiêtego na dalsz¹ pos³ugê pastersk¹ w Koœciele.

3. Nasza troska o nowych pasterzy

Mówi¹c dziœ o Chrystusie jako Dobrym Pasterzu, wspomi-
naj¹c ró¿nych pasterzy Koœcio³a, nie mo¿emy dziœ nie wspo-
mnieæ o naszej trosce o nowych pasterzy, czyli o naszej trosce
o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne. Nie wolno zapomi-
naæ, ¿e ka¿de powo³anie jest darem pochodz¹cym od Boga.
Chrystus wyraŸnie powiedzia³ do tych, których wybra³: Nie
wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em
was na to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³
(J 15,16). Kiedy indziej powiedzia³: ¯niwo wprawdzie wiel-
kie, ale robotników ma³o. Proœcie Pana ¿niwa, ¿eby wyprawi³
robotników na swoje ¿niwo (Mt 9,37-38). Czujmy siê zatem
odpowiedzialni za powo³ania. W³¹czmy siê dzisiaj, na tej Eu-
charystii do modlitwy Koœcio³a o dobre i liczne powo³ania ka-
p³añskie i zakonne. Proœmy pokornie, by nie zabrak³o nam do-
brych kap³anów, którzy bêd¹ w dzisiejszym œwiecie zwiastu-
nami Bo¿ego mi³osierdzia. Wspierajmy naszych pasterzy co-
dzienn¹ modlitw¹. Wypraszajmy im Bo¿e mi³osierdzie, gdy¿
s¹ powo³ani do wielkich zadañ, które ich niekiedy przerastaj¹.
Zas³u¿ymy wtedy na miano dobrych owiec, które s³uchaj¹ g³osu
Dobrego Pasterza.
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W trosce o nowych pasterzy

Poniedzia³ek po IV niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1991
Dz 11,1-18; J 10,1-10

1. Powo³ani przez Boga

Prze¿ywamy Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Powo³ania
Kap³añskie i Zakonne. Wczoraj by³a Niedziela Dobrego Pa-
sterza. Chrystus przypomnia³ nam, ¿e jest naszym dobrym Pa-
sterzem, który odda³ za nas, za owce, swoje ¿ycie. Dziœ oznaj-
mia nam, ¿e jest bram¹ owiec, przez któr¹ mo¿emy dostaæ siê
do wiecznej owczarni, do wspólnoty niebieskiej: Ja przyszed³em
po to, aby [owce] mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci (J 10,10).

Zatrzymajmy siê w naszej refleksji nad tajemnic¹ powo³a-
nia, zw³aszcza powo³ania kap³añskiego. Wszyscy jesteœmy
powo³ani do istnienia. Tylko Bóg nie jest powo³any, gdy¿ za-
wsze by³, jest i bêdzie. Natomiast ca³e stworzenie, w³¹cznie
z nami ludŸmi, zosta³o powo³ane do istnienia przez Boga.
Mog³o nas nie byæ, a jesteœmy. Jesteœmy dlatego, gdy¿ jest Bóg.
On nas stworzy³, abyœmy szerzyli Jego chwa³ê, abyœmy ca³e
nasze ¿ycie byli z Nim zaprzyjaŸnieni. Bóg obdarza ka¿dego
i ka¿d¹ z nas powo³aniem szczegó³owym, jedynym, niepowta-
rzalnym. Powo³a³ wielu z nas do ¿ycia w rodzinie, aby byæ
mê¿em konkretnej kobiety, aby byæ ¿on¹ konkretnego mê¿a.
Wiemy, ¿e ka¿de powo³anie jest zadaniem do wype³nienia,
niekiedy zadaniem bardzo trudnym. Wœród ró¿nych powo³añ
jest te¿ powo³anie do s³u¿by Bo¿ej, do ¿ycia kap³añskiego i za-
konnego. Jest to powo³anie szczególne, wyró¿nione przez sa-
mego Chrystusa. Jezus powiedzia³ do swoich pierwszych
uczniów: Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i prze-
znaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwa³ (J 15,16). Powo³anie kap³añskie jest darem od Chry-
stusa dla Koœcio³a. Powo³ania kap³añskiego nie otrzymuje siê
ze wzglêdu na siebie, ale ze wzglêdu na drugich. Jest to powo-
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³anie do s³u¿by drugim. Ta s³u¿ba nie koncentruje siê na jed-
nej tylko osobie czy kilku osobach, tak jak to jest w ma³¿eñ-
stwie i rodzinie, ale jest otwarta na wszystkich.

Jakie g³ówne zadania s¹ zlecone kap³anowi przez Chrystu-
sa i Jego Koœció³?

2. Naczelne zadania kap³ana

Zadania kap³ana s¹ podobne do zadañ samego Chrystusa.
Sprowadzaj¹ siê one do trzech g³ównych: g³oszenia Ewange-
lii, sprawowania liturgii (sakramentów œwiêtych) i budowania
wspólnoty Koœcio³a przez pos³ugê mi³osierdzia.

Prezbiter jest powo³any, by g³osiæ s³owo Bo¿e. Chrystus
powiedzia³ do pierwszych uczniów: IdŸcie i nauczajcie wszyst-
kie narody (Mt 28,19). Kap³an g³osi s³owo Bo¿e przy ró¿nych
okazjach: w czasie Mszy œw., na katechezie, w przygotowaniu
do sakramentów œw., w czasie ich sprawowania i w innych
momentach. Nie g³osi swojej m¹droœci, ale m¹droœæ Bo¿¹, przy-
niesion¹ na œwiat przede wszystkim przez Jezusa Chrystusa.
Wiemy, jak wa¿ne jest to zadanie, bowiem wiara rodzi siê ze
s³uchania. Wiemy te¿, wobec jakich przeciwnoœci by³o i jest
g³oszone s³owo Bo¿e. Dziœ ma ono mocnego konkurenta w s³o-
wie ludzkim, któremu s¹ u¿yczane œrodki spo³ecznego prze-
kazu myœli. Wiemy z doœwiadczenia, ile zak³amania i przeró¿-
nych manipulacji bywa³o i bywa w g³oszeniu s³owa ludzkie-
go. Cz³owiek dla zdrowego ¿ycia duchowego potrzebuje praw-
dy, potrzebuje mi³oœci. Jeœli dochodzi do niego k³amstwo, to
jest ono trucizn¹ dla jego ducha. Wrogowie Koœcio³a najbar-
dziej zwalczaj¹ gorliwych g³osicieli Bo¿ego s³owa. Potwier-
dza to historia Koœcio³a.

Drugim zadaniem kap³ana jest sprawowanie liturgii, uœwiê-
canie ludzi przez udzielanie sakramentów œw., na czele z cele-
bracj¹ Eucharystii. Sakramenty œwiête s¹ widzialnymi znaka-
mi niewidzialnego dzia³ania Pana Boga. Poprzez sprawowa-
nie sakramentów œw. oddajemy Bogu czeœæ i uwielbienie, ale
tak¿e otrzymujemy dary Ducha Œwiêtego, otrzymujemy we-



135

wnêtrzn¹ moc do pe³nienia naszych zadañ, do wype³niania
naszego powo³ania. Ile¿ to dobra otrzymujemy w czasie do-
brze odbytej spowiedzi œw., z dobrze prze¿ywanej Mszy œw.
Warto pamiêtaæ, ¿e nasza celebracja Eucharystii jest najœwiêtsz¹
czynnoœci¹, jak¹ spe³niamy na ziemi. Jest dla nas wielkim
wyró¿nieniem i przywilejem. Mo¿na ubolewaæ nad tym, ¿e
niektórzy tak lekkomyœlnie siê z niej dyspensuj¹.

Trzecim g³ównym zadaniem kap³ana jest s³u¿enie ludziom,
œwiadczenie mi³osierdzia wszystkim potrzebuj¹cym, przez nie-
sienie im pomocy duchowej i materialnej.

Ogromnie prze¿y³em kiedyœ na Œl¹sku pogrzeb kap³ana.
W czasie mów pogrzebowych sk³adano o tym ksiêdzu wzru-
szaj¹ce œwiadectwa. Najbardziej podkreœlano to, i¿ mia³ serce
dla ludzi biednych. Potrafi³ nawet dowoziæ w zimie taczkami
wêgiel tym, którzy go nie mieli. ¯ebrakom czy alkoholikom,
którzy byli s³abo ubrani, przekazywa³ odzienie i obuwie. Nic
te¿ dziwnego, ¿e nie zosta³ przez parafian zapomniany. Po pra-
wie trzydziestu latach od jego œmierci, na proœbê wiernych,
nadano miejscowej szkole imiê tego ksiêdza.

Dobroæ, mi³osierdzie – to najwa¿niejszy przymiot Pana
Boga, przypomniany nam ostatnio przez siostrê Faustynê; przy-
pomniany nie tylko po to, by b³agaæ Pana Boga o mi³osierdzie
nad grzesznym œwiatem, ale tak¿e po to, by czyniæ wobec dru-
gich mi³osierdzie.

3. Nasza troska o powo³ania kap³añskie

W koñcowej fazie naszej refleksji chcemy siê zastanowiæ,
w jaki sposób mo¿emy przyczyniæ siê do wzrostu powo³añ
kap³añskich. Oczywiœcie, w pierwszym rzêdzie troska o po-
wo³ania spoczywa na biskupach i kap³anach. Jednak¿e ca³y
lud Bo¿y Koœcio³a winien troszczyæ siê o nowych pasterzy.
Pytaj¹ nas czasem biskupi, kap³ani, a tak¿e zwyczajni wierni
z Zachodu: Co wy robicie, ¿e macie powo³ania, ¿e macie du¿o
kleryków w seminariach duchownych? Mówimy im, ¿e urz¹-
dzamy rekolekcje zamkniête dla m³odzie¿y klas maturalnych.
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Mówimy im, ¿e nasi klerycy wyje¿d¿aj¹ do parafii, by prowa-
dziæ rozwa¿ania o powo³aniach. Mówimy im, ¿e modlimy siê
z wiernymi o powo³ania, bo Ten, który powo³uje, powiedzia³:
¯niwo prawdzie wielkie, ale robotników ma³o. Proœcie Pana
¿niwa, ¿eby wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo (Mt 9,37-38).
Mówimy im, ¿e nasi ksiê¿a prowadz¹ dobrze formacjê litur-
gicznej s³u¿by o³tarza, ¿e przyk³adaj¹ wagê do w³aœciwego
prowadzenia grup ministrantów.

Noœmy zatem w naszych sercach troskê o nowych paste-
rzy i proœmy czêsto Pana ¿niwa, ¿eby wysy³a³ robotników na
swoje ¿niwo.

Konsekwencje spotykania siê z Chrystusem

Pi¹tek po III niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1994
Dz 9,1-20; J 6,52-59

1. Historia pod Damaszkiem

Temat i treœæ naszego rozwa¿ania wyznaczaj¹ nam nie tyl-
ko czytania mszalne, których wys³uchaliœmy, ale tak¿e dzi-
siejszy, pi¹tkowy dzieñ. Pi¹tek – to dzieñ, w którym Chrystus
umar³ na krzy¿u. Pi¹tek to dzieñ Bo¿ego mi³osierdzia. To w³a-
œnie w pi¹tek, gdzieœ o tej porze, pod wieczór, zmar³ za nas na
krzy¿u Jezus Chrystus.

W dzisiejszy pi¹tek liturgia s³owa mówi nam o nawróceniu
œw. Paw³a i o Chlebie ¿ycia, czyli o Eucharystii. Popatrzmy
jeszcze raz na to, co sta³o siê pod Damaszkiem. Szawe³ jecha³
do tego miasta konno, by schwytaæ i uwiêziæ ¿yj¹cych tam
chrzeœcijan. S³ysza³, ¿e jest ich tam wielka liczba. Nie spo-
dziewa³ siê, ¿e tego dnia mo¿e staæ siê coœ nadzwyczajnego.
Jednak sta³o siê. Do Damaszku nie dojecha³ normalnie. Nie-
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daleko miasta us³ysza³ g³os: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
przeœladujesz? (Dz 9,4). Zapyta³: Kto jesteœ, Panie? (Dz 9,5a).
Otrzyma³ odpowiedŸ: Ja jestem Jezus, którego ty przeœladu-
jesz. Wstañ i wejdŸ do miasta, tam ci powiedz¹, co masz czyniæ
(Dz 9,5b-6). Wiemy, co by³o dalej. Pawe³ za spraw¹ Anania-
sza odzyska³ wzrok i przyj¹³ chrzest. Nape³niony Duchem
Œwiêtym sta³ siê wielkim Aposto³em Pogan.

Jakie prawdy wynikaj¹ z tego wydarzenia?

2. Wnioski z wydarzenia pod Damaszkiem

W zadumie nad przypomnianym wydarzeniem pod Damasz-
kiem mo¿emy wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski:

a) Bóg jest dawc¹ nawrócenia

Pierwsza prawda wynikaj¹ca z tego wydarzenia to ta, ¿e Bóg
jest dawc¹ nawrócenia. Bóg jest Tym, kto powo³uje, Tym, kto
podtrzymuje i zmienia œwiat. Nam wydaje siê niekiedy, ¿e ten
œwiat toczy siê pod dyktando wielkich ludzi, ¿e oni s¹ re¿ysera-
mi biegn¹cej historii. Niektórym wydaje siê, ¿e ludzie tak wiele
mog¹ i tak wiele potrafi¹. A to w³aœnie Bóg kieruje wszystkim
i ma najwiêkszy wp³yw na bieg historii – ten Bóg, który mil-
cza³, gdy krzy¿owano Jego Syna, który milcza³, gdy Jezus umie-
ra³ na krzy¿u i wo³a³: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemuœ Mnie opu-
œci³? (Mt 27,46). Ten sam Bóg kieruje naprawdê œwiatem i ca³¹
histori¹. Pisze te¿ historiê twego ¿ycia. Nie przypisuj wiêc sobie
za wiele. Nie licz za bardzo na ludzi. Zaufaj Bogu, który jest
przy tobie i nad tob¹. Œw. Piotr pisa³ do pierwszych wyznaw-
ców Chrystusa: Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie
siê w pokorê, Bóg bowiem pysznym siê sprzeciwia, a pokornym
³ask¹ daje. Upokórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêk¹ Boga, aby was
wywy¿szy³ w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzuæ-
cie na Niego, gdy¿ Jemu zale¿y na was (1 P 5,5b-7).

Matka Teresa z Kalkuty kiedyœ wyzna³a: Jestem ma³ym
o³ówkiem w d³oniach Boga. On jest Tym, kto wszystko obmy-
œla. On jest Tym, który pisze. On dokonuje wszystkiego.
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b) Chrystus uto¿samia siê z ka¿dym cz³owiekiem

Pawe³ na pytanie: Kto jesteœ, Panie?, us³ysza³ odpowiedŸ: Ja
jestem Jezus, którego ty przeœladujesz (Dz 9,5b). Z tego stwier-
dzenia wynika, ¿e wszystko, co czynimy ludziom, szczegól-
nie tym sprawiedliwym, biednym, cierpi¹cym, czynimy same-
mu Chrystusowi. Chrystus stwierdza, ¿e ci, którzy przeœlado-
wali Jego uczniów, Jego samego przeœladowali. Jezus uto¿sa-
mia siê wiêc z ka¿dym cz³owiekiem. Sam zreszt¹ wyraŸnie
powiedzia³ i powtórzy to na S¹dzie Ostatecznym: Zaprawdê,
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili (Mt 25,40).

Cytowana ju¿ wy¿ej Matka Teresa z Kalkuty powiedzia³a
pewnego razu: „W naszej pracy wœród najubo¿szych z ubo-
gich dotykamy Jezusa przez 24 godziny na dobê”.

3. Nasze zadania

Jesteœmy na spotkaniu z Chrystusem. To ten sam Jezus,
który stan¹³ pod Damaszkiem przed Szaw³em. Jego obdarzy³
³ask¹ nawrócenia i wyznaczy³ mu zadania. Jakie zadanie stoi
przed nami po dzisiejszym spotkaniu z Chrystusem w tym
koœciele? Myœlê, i¿ naszym g³ównym zadaniem jest g³oszenie
Ewangelii mi³osierdzia: s³owem i ¿yciem. Niech to spotkanie
z Chrystusem nas przemieni tak, jak kiedyœ przemieni³o Szaw³a
w Paw³a. Niech nas przemieni w lepszych ludzi, w ludzi, któ-
rzy maj¹ œwiadomoœæ, ¿e Bóg kieruje nami i od Niego w³aœci-
wie to wszystko zale¿y. Niech nas przemienia w ludzi o wiel-
kiej ¿arliwoœci apostolskiej na wzór œw. Paw³a. Mi³osierny Bóg
chce nas widzieæ dobrymi i mi³osiernymi. Nie mów zatem, ¿e
dzisiaj nie mo¿na byæ dobrym, ¿e dziœ nie op³aca siê byæ mi-
³osiernym. To dziœ i jutro, i zawsze trzeba byæ dobrym i mi³o-
siernym. Proœmy pokornie o tak¹ ³askê podczas tej Eucharystii.
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Dlaczego szukamy Jezusa?

Poniedzia³ek po III niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1996
Dz 6,8-15; J 6,22-29

1. Cel poszukiwania Jezusa

Ewangelia dzisiejsza mówi nam o szukaniu Jezusa. Ludzie
po rozmno¿eniu chleba szukali Jezusa. W ci¹gu wieków Jezus
by³ poszukiwany. Dziœ tak¿e jest poszukiwany. Zastanówmy siê
nad pytaniem: Dlaczego ludzie szukaj¹ Jezusa? Mog¹ byæ ró¿-
ne motywy tego poszukiwania. Spróbujmy je uporz¹dkowaæ.

Niektórzy poszukiwali Jezusa dla celów wyraŸnie z³ych.
Tak poszukiwa³ Jezusa Herod, który chcia³ Go zaraz po naro-
dzeniu zabiæ. W takim celu Jezus by³ poszukiwany przez tych,
którzy podjêli decyzjê o Jego œmierci, ¿e powinien zgin¹æ. Do
tej grupy mo¿na te¿ zaliczyæ tych wszystkich w dziejach chrze-
œcijañstwa, którzy po to przychodzili do Koœcio³a albo po to
studiowali teologiê, by niszczyæ dzie³o Jezusa. Takimi byli tak-
¿e ci, którzy maltretowali Szczepana. Nie mogli Szczepana
zwyciê¿yæ na p³aszczyŸnie prawdy, mi³oœci, to podjêli metodê
fizycznej przemocy.

Jeszcze inni poszukiwali Jezusa dla celów utylitarnych.
Przychodzili do Niego, spodziewaj¹c siê doraŸnej korzyœci.
Z takim nastawieniem poszukiwali Jezusa chorzy, Ÿle siê ma-
j¹cy. O ludziach tego typu mówi nam dzisiejsza Ewangelia.
Jezus zwraca uwagê tym, którzy Go szukali: Szukacie Mnie
nie dlatego, ¿eœcie widzieli znaki, ale dlatego, ¿eœcie jedli chleb
do sytoœci (J 6,26).

Dziœ tak¿e szukaj¹ niektórzy Jezusa w tym celu, by odno-
siæ jakieœ korzyœci. Traktuj¹ Chrystusa jako „zaopatrzeniow-
ca”, kogoœ, kto mo¿e uzdrowiæ, ochroniæ przed wrogiem, po-
móc uzyskaæ jakieœ dobra materialne.

Wreszcie wœród poszukuj¹cych Jezusa byli i tacy, którzy
szukali Go z mi³oœci – dla Niego samego, dla oddania Mu chwa-
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³y. Przychodzili do Niego, by dowiedzieæ siê prawdy o ¿yciu,
prawdy o Bogu; przychodzili po to, by Go naœladowaæ. Do
takich Jezus skierowa³ ongiœ swoje pouczenie: Troszczcie siê
nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki,
a który wam da Syn Cz³owieczy (J 6,27).

2. Nasze szukanie Jezusa

W kontekœcie powy¿szych kategorii ludzi stawiamy sobie
pytania: dlaczego my szukamy Jezusa? czego siê od Niego
spodziewamy? dlaczego w Niego wierzymy? dlaczego do Nie-
go przychodzimy? Z pewnoœci¹ nie nale¿ymy do tych ludzi,
którzy szukali Jezusa, by Go zniszczyæ. Nie szukamy Go te¿
jedynie dla celów utylitarnych, by osi¹gn¹æ jakieœ doraŸne, do-
czesne cele. Szukamy Jezusa i przychodzimy do Niego przede
wszystkim dlatego, by Go uwielbiaæ, by siê Nim cieszyæ, by
Mu dziêkowaæ, by Go przepraszaæ, by przedk³adaæ Mu proœ-
by, i to nie tylko proœby dotycz¹ce spraw materialnych, docze-
snych, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, aby prosiæ Go o do-
bra duchowe, które decyduj¹ o naszym szczêœciu. Wœród tych
wartoœci duchowych jest przede wszystkim Jego Najœwiêtsze
Cia³o, które jest naszym pokarmem. Przed chwil¹ Jezus nas
zachêca³: Troszczcie siê nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki, a który wam da Syn Cz³owieczy (J 6,27).

Po dzisiejszym przypomnieniu pamiêtaj, ¿e masz szukaæ
Jezusa, by sk³adaæ Mu ho³d, by oddawaæ Mu chwa³ê. Masz
szukaæ Jezusa, by Go prosiæ przede wszystkim o wartoœci du-
chowe, o ten pokarm, który trwa na wieki.

3. Cel naszych comiesiêcznych spotkañ z Jezusem

Przychodzimy tu ka¿dego miesi¹ca, by naszemu Zbawi-
cielowi, przed Jego obrazem z napisem „Jezu, ufam Tobie”,
by tu, w czasie celebracji Eucharystii, dziêkowaæ Mu za Jego
mi³osierdzie. Tyle razy Chrystus ju¿ nam przebaczy³ grzechy.
Dziêkujemy Mu za mi³osierdzie, tak nam hojnie okazywane,
dziêkujmy za mi³osierdzie okazywane ca³emu œwiatu.



141

Prosimy tak¿e o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata, bo-
wiem ludzkoœæ potrzebuje nieustannie Jego mi³osierdzia, jak
czêsto to odnotowywa³a siostra Faustyna w swoim Dziennicz-
ku. Zatem szukajmy i znajdujmy Jezusa po to, by przed Nim
wo³aæ do mi³osiernego Boga: „Dla Jego bolesnej mêki miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.

W s³u¿bie Ludowi Bo¿emu

Wtorek po IV niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1997
Dz 11,19-26; J 10,22-30

1. Wielkie wydarzenie w Koœciele wroc³awskim

Rozpocznijmy nasz¹ refleksjê od aktualnych spraw w ¿y-
ciu naszego Koœcio³a na Dolnym Œl¹sku. Coraz bardziej przy-
bli¿amy siê do wielkiego wydarzenia w Koœciele wroc³awskim,
jakim bêdzie 46. Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
Od wielu lat przygotowujemy siê do tego wydarzenia. Wro-
c³aw na kilka dni stanie siê centralnym miejscem Koœcio³a. Po
raz drugi bêdziemy goœciæ w naszym mieœcie Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. Przychodz¹ zg³oszenia na Kongres z ró¿nych
kontynentów œwiata. Bêdziemy goœciæ we Wroc³awiu kardy-
na³ów, biskupów, kap³anów i wiernych niemal ze wszystkich
krajów naszego globu. W parafiach zosta³y przeprowadzone
rekolekcje wielkopostne. W pierwsze niedziele miesi¹ca od-
prawiamy przedkongresow¹ Nowennê. We czwartki ka¿dego
tygodnia w naszej katedrze wyg³aszane s¹ wyk³ady otwarte
o Eucharystii, organizowane przez nasz Papieski Wydzia³ Teo-
logiczny. Wszyscy czujemy siê odpowiedzialni za to wielkie
dzie³o, które mamy prze¿yæ. Jako czciciele Bo¿ego mi³osier-
dzia mo¿emy go wspieraæ nasz¹ modlitw¹.
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2. Chrystus naszym Pasterzem

W obecnym czasie liturgicznym Chrystus Pan, który obja-
wi³ nam Bo¿e mi³osierdzie, przedstawia siê nam jako Dobry
Pasterz. W dzisiejszej Ewangelii przypomina nam, ¿e jesteœmy
Jego owcami. Za nas, za swoje owce, odda³ ¿ycie na krzy¿u.
Wszystkie owce, które id¹ za Nim, s¹ Mu znane i otrzymaj¹
¿ycie wieczne: Moje owce s³uchaj¹ mojego g³osu, a Ja znam
je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im ¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki (J 10,27-28). Jest to
bardzo pocieszaj¹ce i zarazem bardzo zobowi¹zuj¹ce.

Chrystus, Dobry Pasterz, podzieli³ siê z ludŸmi swoj¹
funkcj¹ pastersk¹. Podzieli³ siê z biskupami i kap³anami. To
oni nazywaj¹ siê dziœ duszpasterzami, pasterzami dusz. Tu ma
tak¿e swe Ÿród³o nazwa „duszpasterstwo parafialne”, któremu
przewodzi ksi¹dz proboszcz.

Koœció³ w swojej historii mia³ znakomitych duszpasterzy.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu s³yszeliœmy o pierwszych
pasterzach Koœcio³a, o Pawle i Barnabie, którzy zak³adali
gminy chrzeœcijañskie w basenie Morza Œródziemnego. Czy-
nili to z wielkim poœwiêceniem, czêsto wœród przeœladowañ
i przeciwnoœci.

Podziwiamy dziœ Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, najwy¿sze-
go pasterza w Koœciele powszechnym. Modlimy siê za niego.
Cieszymy siê naszymi biskupami i kap³anami. Wiecie dobrze,
¿e nie jest to ³atwa misja. Ile¿ mamy krytykantów i przeciwni-
ków pasterzy Koœcio³a. Wywodz¹ siê oni zwykle spoœród lu-
dzi, którzy weszli w konflikt z Bo¿ym prawem. Szukaj¹ plam
na szacie Koœcio³a, by usprawiedliwiæ swoje wystêpki jawne
czy ukryte. Warto pamiêtaæ, ¿e dobrzy chrzeœcijanie, ci, któ-
rzy ¿yj¹ bogobojnie i praktykuj¹ Ewangeliê w swoim ¿yciu –
s¹ si³¹ i moc¹ dla swoich kap³anów. Bior¹ ich w obronê, modl¹
siê za nich. Wspomagaj¹ ich i duchowo, i materialnie we
wszystkich sferach pracy duszpasterskiej. Chciejmy zawsze
nale¿eæ do takich obroñców i przyjació³ pasterzy Koœcio³a.
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3. Nasza troska o nowych pasterzy

Nasza troska o pasterzy powinna tak¿e obejmowaæ sprawê
powo³añ kap³añskich. Zbli¿aj¹ siê egzaminy maturalne. Za
miesi¹c nasze seminarium opuszcz¹ m³odzi kap³ani, którzy
zostan¹ ju¿ w czerwcu wys³ani na pracê do winnicy Pañskiej.
Pozostawi¹ oni po sobie w kaplicy i w salach wyk³adowych
puste miejsca. Miejsca te powinny byæ zape³nione przez nowo
powo³anych m³odzieñców. Winniœmy prosiæ Pana ¿niwa, by
wezwa³ nowych przysz³ych ¿niwiarzy, by zg³aszali siê odwa¿-
nie do seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych.

Przed kilkoma laty w jednej parafii we Wroc³awiu pewna
bogobojna kobieta, niezamê¿na, wyzna³a proboszczowi, po-
kazuj¹c na ma³¹ dziewczynkê: „To jest moje dziecko”. „Jak
to, przecie¿ pani nie ma dzieci!” – odpar³ ksi¹dz proboszcz.
„Jest to moje dziecko, bo ja je uratowa³am przed œmierci¹, gdy
by³o w ³onie matki. Uda³o mi siê z pomoc¹ Bo¿¹ przekonaæ
matkê, która nosi³a siê z zamiarem przerwania ci¹¿y, ¿e po-
winna urodziæ poczête dziecko. By³y d³ugie perswazje. W koñ-
cu matka pos³ucha³a i urodzi³a. Dziœ jest bardzo zadowolona
i wdziêczna za tamto wsparcie w jej trudnej sytuacji, a ja cie-
szê siê z tego bardzo i Bogu dziêkujê, ¿e mnie natchn¹³ do
takiego dzia³ania” – zakonkludowa³a kobieta.

Jak¿e dobrze by³oby, gdyby wielu, wiele spoœród nas mo-
g³o powiedzieæ o jakimœ kap³anie: „To jest mój kap³an. Ja so-
bie go wymodli³am, ja wyprosi³am mu powo³anie. Modli³am
siê, ¿eby wytrwa³ w gorliwoœci w s³u¿bie Bo¿ej”.

Niech nam zatem zale¿y na pasterzach Koœcio³a. Obecnych
wspomagajmy naszymi modlitwami i wypraszajmy u Chrystu-
sa Mi³osiernego nowych dobrych pasterzy dla Koœcio³a.
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Wiara i mi³oœæ odpowiedzi¹
na mi³osierdzie Bo¿e

Œroda po II niedzieli wielkanocnej – 22 IV 1998
Dz 5,17-26; J 3,16-21

1. Objawienie mi³osiernej mi³oœci Boga

Odczytany fragment Ewangelii stanowi szczególn¹ dekla-
racjê Boga o Jego mi³osiernej mi³oœci wobec œwiata, która ujaw-
ni³a siê w przyjœciu na œwiat Syna Bo¿ego. Jest to dla œwiata
najbardziej radosna wiadomoœæ, któr¹ nazywamy Dobr¹ No-
win¹ albo Ewangeli¹. Dzisiejsza wypowiedŸ Chrystusa stano-
wi jakby rdzeñ, istotê owej Ewangelii: Tak Bóg umi³owa³ œwiat,
¿e Syna swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem Bóg nie
pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to,
by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,16-17). Dlatego
mówimy, ¿e mi³osierdzie Bo¿e wobec œwiata wyrazi³o siê we
wcieleniu Syna Bo¿ego. Odwieczny Syn Bo¿y, nie przestaj¹c
byæ Bogiem, sta³ siê cz³owiekiem dla nas, dla naszego zba-
wienia. Dlatego œwiêta Bo¿ego Narodzenia, które obchodzi-
my w zimowym czasie, s¹ tak radosne, gdy¿ odczytujemy fakt
wcielenia i zamieszkania Syna Bo¿ego na ziemi jako gest Jego
szczególnej mi³oœci do nas. W tekœcie powy¿szym zawarta jest
te¿ tajemnica odkupienia, zbawienia. Mi³osierdzie Bo¿e obja-
wione w dziele wcielenia ponownie siê objawia i jakby dope³-
nia w tajemnicy odkupienia. Jezus mówi: Albowiem Bóg nie
pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to,
by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony (J 3,17).

Bóg udzieli³ siê nam, ogarn¹³ nas swoim mi³osierdziem przez
dzie³o zbawcze Syna Bo¿ego. Dzie³o to obejmuje zwiastowan¹
Ewangeliê, naukê Jezusa, której centrum stanowi dziœ przypo-
mniana prawda o mi³oœci Boga do œwiata oraz tzw. Misterium
Paschalne, a wiêc mêka, œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa.
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Nasz¹ odpowiedzi¹ na Dobr¹ Nowinê, na przyniesion¹
Prawdê i urzeczywistnione w krzy¿u i w zmartwychwstaniu
dzie³o zbawienia winna byæ wiara i mi³oœæ.

2. Wiara i mi³oœæ jako odpowiedŸ na objawiaj¹c¹ siê mi³o-
siern¹ mi³oœæ Boga

Nie wszyscy w historii przyjêli i nie wszyscy przyjmuj¹
dzisiaj przypomnian¹ nam na obecnej liturgii Dobr¹ Nowinê
o mi³oœci Boga do cz³owieka. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nie po-
trzebuj¹ Boga, ¿e religia zabiera cz³owiekowi wolnoœæ, ¿e czyni
go niewolnikiem Boga, ¿e nie pozwala mu siê rozwijaæ, ¿e
stanowi barierê w kszta³towaniu w sposób wolny losów na-
szego œwiata. Mo¿na i tak. Ale Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II pyta³
kiedyœ na krakowskich B³oniach, w imiê czego, w imiê jakich
wartoœci rezygnuje siê z daru wiary i mi³oœci do Boga.

Mo¿na pytaæ za myœlicielem z XVII w., B³a¿ejem Pasca-
lem, co siê zyskuje i co siê traci, wierz¹c w Boga i neguj¹c
Jego istnienie. Pascal odpowiada³: Je¿eli wierzymy w Boga
i Bogu, tracimy niewiele, a zyskujemy tak wiele. Natomiast
neguj¹c Boga, zyskujemy niewiele, a tracimy bardzo du¿o.

Powtórzmy raz jeszcze: nasz¹ odpowiedzi¹ na Dobr¹ No-
winê, czyli na wiadomoœæ, ¿e Bóg z mi³oœci przys³a³ nam swe-
go Syna, Jezusa Chrystusa, jest wiara. Chrystus dzisiaj rów-
nie¿ powiedzia³: Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu;
a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê
Jednorodzonego Syna Bo¿ego (J 3,18).

Zatem odpowiadajmy na us³yszan¹ i tak czêsto nam przy-
pominan¹ Ewangeliê, Dobr¹ Nowinê – odpowiadajmy nasz¹
wiar¹, wiar¹ pe³n¹ zaufania. Odpowiadajmy tak¿e mi³oœci¹,
bo na mi³oœæ nale¿y odpowiadaæ tylko mi³oœci¹. Bóg nas umi-
³owa³, gdy¿ przys³a³ nam swego Jednorodzonego Syna, który
za nas wycierpia³ rany. Na ten dar zbawienia winniœmy odpo-
wiadaæ mi³oœci¹, zaœ mi³oœæ do Boga, jak wiemy, polega na
zachowaniu Jego przykazañ, wœród których na pierwszym
miejscu jest przykazanie mi³owania Boga i bliŸniego.
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3. Jako zwiastuni Bo¿ego mi³osierdzia

Nasz¹ wiar¹ i mi³oœci¹, któr¹ odpowiadamy na dar mi³o-
siernej mi³oœci Boga, winniœmy promieniowaæ na otoczenie.
Powinniœmy byæ zwiastunami Bo¿ego mi³osierdzia. Wa¿n¹ rolê
odgrywaj¹ tu nasze modlitwy: Koronka do Bo¿ego Mi³osier-
dzia, odmawiana zwykle o godzinie piêtnastej, w godzinie
konania Jezusa na krzy¿u, nasze comiesiêczne spotkania w tym
koœciele, celebrowane ka¿dego 22 dnia miesi¹ca. Jednak¿e na
modlitwie nie wolno nam poprzestaæ. Wiarê i mi³oœæ, jako nasz¹
odpowiedŸ na dzie³o Bo¿ego mi³osierdzia dokonane w Chry-
stusie, nale¿y ukazywaæ w ¿yciu. Chrystus powiedzia³: B³o-
gos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹ (Mt
5,7). B¹dŸmy przeto wra¿liwi na drugiego cz³owieka, na jego
potrzeby. Nie mówmy, ¿e nie mamy siê czym dzieliæ. W mi³o-
sierdziu nie chodzi tyle o dzielenie siê dobrami materialnymi,
ale o dzielenie siê swoim sercem. Niech ci nie bêdzie obojêtny
drugi cz³owiek. Próbuj do niego skierowaæ dobre s³owo, s³o-
wo pocieszenia, nadziei, otuchy. Takie s³owa i gesty zapadaj¹
w pamiêæ.

Matka Teresa z Kalkuty przypomina³a kiedyœ swoim sio-
strom, ¿e w kaplicy adoruj¹ Chrystusa Eucharystycznego, a po-
tem tego samego Jezusa powinny adorowaæ i s³u¿yæ mu w naj-
biedniejszych z biednych.

Módlmy siê dzisiaj gor¹co, abyœmy i my potrafili s³u¿yæ
Chrystusowi w naszych braciach i siostrach, którzy potrzebuj¹
pomocy, by mi³osierdzie Bo¿e dociera³o do nich przez nasz¹
s³u¿bê.



147

Bóg daje nam pasterzy

Poniedzia³ek po IV niedzieli wielkanocnej – 22 IV 2000
Dz 11,1-18; J 10,11-18

1. Jezus Chrystus jako Dobry Pasterz

Chrystus nazywa siê dziœ Dobrym Pasterzem. Wyjaœnia od
razu, co znamionuje dobrego pasterza: Dobry pasterz daje
swoje ¿ycie za owce (J 10,11b). To w³aœnie On jest Dobrym
Pasterzem, bo ¿ycie swoje odda³ za owce, za ludzi, i to odda³
w sposób dobrowolny: ¯ycie moje oddajê za owce […]. Nikt
mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê (J 10,15b.18a).

Jakie to wa¿ne, ¿e Chrystus umar³ za nas, byœmy nie prze-
padli na wieki, byœmy ¿yli z Bogiem w wiecznoœci. Dlatego
tak kochamy Chrystusa. Dlatego z tak wielk¹ czci¹ patrzymy
na Jego krzy¿. Dlatego przychodzimy na Mszê œw., by Go spo-
tkaæ, by s³uchaæ Jego s³owa i posilaæ siê Chlebem euchary-
stycznym. Ka¿da Eucharystia nam przypomina, ¿e ju¿ za nas,
¿e ju¿ za mnie ktoœ umar³, abym mia³ grzechy przebaczone,
abym wygra³ ¿ycie ziemskie i ¿ycie wieczne. Wiadomoœæ
o œmierci Jezusa za nas, z mi³oœci do nas, nazywa siê Ewange-
li¹, Dobr¹ Nowin¹.

Wyrazem mi³oœci Dobrego Pasterza do nas s¹ tak¿e powo-
³ania kap³añskie i zakonne

W ka¿dym pokoleniu Chrystus powo³uje pasterzy, aby by³a
g³oszona Jego Ewangelia, aby ludzie mieli udzia³ w misteriach
zbawienia. Ten wybór jest wielkim darem dla Koœcio³a. Chry-
stus powiedzia³: Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra-
³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili,
i by owoc wasz trwa³ – aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokol-
wiek Go poprosicie w imiê moje (J 15,16). Musimy ci¹gle o tym
pamiêtaæ, ¿e nie tyle cz³owiek wybiera Boga, ale to Bóg wy-
biera cz³owieka i powo³uje do ¿ycia kap³añskiego czy zakon-
nego. Ka¿dy powo³any dobrze wie o tym, ¿e zosta³ wezwany
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przez Chrystusa. Dlatego o powo³ania trzeba prosiæ, w³aœnie
dlatego, ¿e s¹ one darem Boga. Jezus powiedzia³: ̄ niwo wpraw-
dzie wielkie, ale robotników ma³o. Proœcie Pana ¿niwa, ¿eby
wyprawi³ robotników na swoje ¿niwo (Mt 9,37-38).

Jan Pawe³ II napisa³ na swój z³oty jubileusz kap³añstwa
ksi¹¿kê Dar i tajemnica. Tytu³em ksi¹¿ki okreœli³ swoje po-
wo³anie kap³añskie. Jest ono dla Papie¿a darem i tajemnic¹.
To samo mo¿e powiedzieæ ka¿dy ksi¹dz. Powo³anie do ka-
p³añstwa jest rzeczywiœcie darem otrzymanym od Boga. Jest
tak¿e tajemnic¹, bo ¿aden kap³an do koñca nie wie, dlaczego
to w³aœnie on zosta³ powo³any.

Popatrzmy z kolei na pierwszy etap realizacji powo³ania
kap³añskiego, urzeczywistniaj¹cy siê w ramach seminarium
duchownego.

2. Realizacja powo³ania – droga do kap³añstwa

M³ody cz³owiek, który w g³êbi swej duszy us³ysza³ g³os
Chrystusa: „PójdŸ za Mn¹”, kieruje swoje kroki do semina-
rium duchownego. Tutaj powinien zweryfikowaæ autentycz-
noœæ swego powo³ania, powinien odpowiedzieæ sobie na pyta-
nie, czy mam byæ ksiêdzem. Niektórzy d³ugo zastanawiaj¹ siê
nad tym pytaniem i po d³ugim namyœle wracaj¹ do œwiata, ale
wiêkszoœæ pozostaje w seminarium, bo jest przekonana, ¿e g³os
Chrystusa jest autentyczny. Jeœli odpowiedŸ jest pozytywna,
wówczas nale¿y podj¹æ nastêpne pytanie: jakim mam byæ ksiê-
dzem, jakie przymioty muszê w sobie wypracowaæ, jak wy-
rzeŸbiæ swój charakter, abym by³ podobny do samego Chry-
stusa, Dobrego Pasterza. Pomoc¹ w tym s³u¿y formacja semi-
naryjna, która posiada cztery wymiary (odmiany). Omawia je
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w og³oszonej w 1992 r., po VIII Sy-
nodzie Biskupów, adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis.
Jest to formacja ludzka, duchowa, intelektualna i pastoralna.

Formacja ludzka jest uwa¿ana za fundament ca³ej formacji
seminaryjnej. Kandydat do kap³añstwa winien najpierw staraæ
siê o pe³n¹ realizacjê samego siebie jako cz³owieka, by jego
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osobowoœæ by³a dla innych pomostem, a nie przeszkod¹ w ich
spotkaniu z Chrystusem. St¹d te¿ kleryk winien pracowaæ nad
usuniêciem ze swego sposobu bycia cech stwarzaj¹cych prze-
szkodê w nawi¹zywaniu relacji miêdzyludzkich. Alumn winien
w sobie wypracowywaæ: umi³owanie prawdy, prawoœæ, rzetel-
noœæ, szacunek wobec ka¿dej osoby, poczucie sprawiedliwoœci,
wiernoœæ danemu s³owu, prawdziwe wspó³czucie, zrównowa-
¿ony s¹d, uprzejmoœæ, szczeroœæ w s³owach i intencjach, roz-
tropnoœæ i dyskrecjê, wielkodusznoœæ i gotowoœæ do s³u¿by, zdol-
noœæ utrzymywania otwartych i braterskich kontaktów z ludŸ-
mi, umiejêtnoœæ zrozumienia, przebaczania i pocieszania. W pro-
cesie ludzkiej formacji szczególn¹ wagê przywi¹zuje Ojciec
Œwiêty do trzech dziedzin: wychowanie do mi³oœci z uwzglêd-
nieniem formacji do czystoœci w celibacie, wychowanie do od-
powiedzialnej wolnoœci i kszta³towanie sumienia moralnego.

Szczególnie wa¿n¹ jest formacja duchowa. Kandydat do
kap³añstwa zdobywa j¹ przez codzienn¹ modlitwê, uczestni-
czenie w Eucharystii, codzienny rachunek sumienia, czêst¹
spowiedŸ, przez udzia³ w dniach skupienia, okresowych reko-
lekcjach. Istot¹ tej formacji jest pielêgnowanie i pog³êbianie
wewnêtrznej wiêzi z Chrystusem, a przez Niego z Ojcem w Du-
chu Œwiêtym. Treœæ takiego chrzeœcijañskiego ¿ycia przedsta-
wi³ Chrystus w przypowieœci o winnym krzewie i latoroœlach.

Formacja intelektualna sprowadza siê do zdobywania wie-
dzy filozoficzno-teologicznej, potrzebnej kap³anowi do pracy
duszpasterskiej wœród ludzi, szczególnie do g³oszenia Ewange-
lii w czasie homilii i katechezy. S¹ tu tak¿e wa¿ne nauki o cz³o-
wieku, jak: socjologia, psychologia, pedagogika, nauki ekono-
miczne i polityczne, nauka o œrodkach spo³ecznego przekazu.

Wreszcie w formacji seminaryjnej alumnów wa¿na jest tak-
¿e formacja duszpasterska. Nie polega ona na przyswajaniu
sobie jakichœ technik czy „chwytów duszpasterskich”, ale jest
to przygotowanie do udzia³u w mi³oœci Chrystusa, Dobrego
Pasterza. Taki duszpasterski cel winien przyœwiecaæ wszyst-
kim wychowawcom, ojcom duchownym, wyk³adowcom
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wszystkich dyscyplin, szczególnie wyk³adowcom teologii pa-
storalnej. Wiedzê zdobywan¹ poprzez studium teologii pasto-
ralnej alumni poszerzaj¹ na tzw. praktykach duszpasterskich,
prowadzonych pod okiem wytrawnych duszpasterzy.

Po szeœciu latach formacji absolwenci seminarium przy-
stêpuj¹ do œwiêceñ kap³añskich i s¹ rozsy³ani do pracy dusz-
pasterskiej na placówki parafialne.

3. Nasza wspó³praca z kap³anami

Sprawa powo³añ kap³añskich i formacji seminaryjnej nale-
¿y do podstawowej troski ca³ego Koœcio³a. Zatem nie jest to
jedynie zadanie biskupów i kap³anów, ale tak¿e ludzi œwiec-
kich. St¹d te¿ wszyscy winniœmy siê czuæ odpowiedzialni za
tê dziedzinê ¿ycia i dzia³alnoœci Koœcio³a. Nasza troska i od-
powiedzialnoœæ za powo³ania kap³añskie i zakonne oraz troska
o nale¿yte przygotowanie kandydatów do kap³añstwa – niech
siê wyra¿a siê w codziennej modlitwie, w niesieniu pomocy
duchowej i finansowej naszym seminariom duchownym,
a tak¿e w dobrej, zaanga¿owanej wspó³pracy z naszymi dusz-
pasterzami.

Polecajmy dziœ Bo¿emu mi³osierdziu te wa¿ne sprawy
Koœcio³a.

Ewangelia mi³osierdzia

II niedziela Wielkanocy – Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego – 27 IV 2003
Dz 4,32-35; 1 J 5,1-6; J 20,19-31

1. Radoœæ paschalna w Koœciele

Od tygodnia rozbrzmiewa w Koœciele z now¹ moc¹ praw-
da o zmartwychwstaniu Chrystusa. Przez œwiat katolicki p³y-
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nie wielka radoœæ, bo oto Chrystus zwyciê¿y³ œmieræ. Ewan-
gelia dziœ czytana opowiada o przyjœciu Chrystusa zmar-
twychwsta³ego do swoich. Zwyciêski Jezus ukazuje siê naj-
pierw Marii Magdalenie, potem innym niewiastom, póŸniej
tak¿e Piotrowi, nastêpnie dwom uczniom zmierzaj¹cym do
Emaus, a wieczorem przychodzi do uczniów zamkniêtych
w Wieczerniku. Przychodzi nie z pustymi rêkami, ale przycho-
dzi z darami, przede wszystkim z darem pokoju i mi³osierdzia.

Od tamtego pierwszego swego przyjœcia Jezus nadal przy-
chodzi do swoich, przychodzi do tych, którzy w Niego wierz¹,
którzy gromadz¹ siê w Jego imiê. Przychodzi dzisiaj tutaj, do
nas. Tu Go rozpoznajemy w Jego s³owie, w tym, co mówi do
nas, i rozpoznamy Go za chwilê przy ³amaniu chleba. Jezus
przychodzi dziœ do nas z tymi samymi darami, a wiêc z darem
pokoju i mi³osierdzia.

2. Dary Chrystusa zmartwychwsta³ego

Pierwszy dar wymieniony w relacji ewangelicznej to dar
pokoju. By³ on bardzo potrzebny pierwszym uczniom. Po wy-
padkach Wielkiego Tygodnia byli bardzo wystraszeni. Prze-
¿yli pojmanie Mistrza, s¹d nad Nim, drogê krzy¿ow¹, konanie
i œmieræ na krzy¿u. Nie wszyscy na to patrzyli, bo siê wystra-
szyli i pouciekali. Tylko jeden zosta³ pod krzy¿em. Po œmierci
Mistrza pe³ni lêku siedzieli zamkniêci, by unikn¹æ losu swego
Nauczyciela. I oto do nich, zamkniêtych, przychodzi zmar-
twychwsta³y Pan i mówi: Pokój wam. Przynosi im wiêc dar
pokoju.

Z tym samym pozdrowieniem Jezus zwraca siê dziœ do nas.
My te¿ potrzebujemy Jego pokoju. Jesteœmy te¿ podszyci stra-
chem, mo¿e nie dok³adnie takim, jak tamci pierwsi uczniowie,
ale mamy dziœ przed sob¹ ró¿ne straszyd³a. Boimy siê przy-
sz³oœci. Dra¿ni¹ nas zamachy, zabójstwa, napady na niewin-
nych, bezbronnych ludzi. Strasz¹ nas podwy¿kami, zwolnie-
niami z pracy. Denerwujemy siê zak³amaniem, aferami gospo-
darczymi, okradaniem uczciwych ludzi. Boimy siê wreszcie
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chorób, zw³aszcza nieuleczalnych. Boimy siê w koñcu œmier-
ci, która na ka¿dego z nas kiedyœ niechybnie przyjdzie. Oto
zmartwychwsta³y Chrystus dziœ powie nam tu, w koœciele,
przed Komuni¹ œw.: „Pokój Pañski niech zawsze bêdzie z wa-
mi”. Z wiar¹ przyjmijmy to wielkanocne pozdrowienie Chry-
stusa.

Drugi dar, z którym zmartwychwsta³y Chrystus przycho-
dzi dziœ do nas, to dar przebaczenia, mi³osierdzia. Na pierw-
szym spotkaniu ze swoimi uczniami Jezus powiedzia³: WeŸmij-
cie Ducha Œwiêtego. Którym grzechy odpuœcicie, s¹ im od-
puszczone, a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane
(J 20,22b-23). Jezus og³asza, ¿e jest przebaczenie grzechów,
¿e jest amnestia dla tych, którzy ¿a³uj¹ i prosz¹ o mi³osierdzie.
Dzisiaj nam ponownie o tym przypomnia³ w odczytanej Ewan-
gelii.

3. Ewangelia mi³osierdzia dziœ

Jezus Chrystus pragnie, aby ta Ewangelia mi³osierdzia by³a
dziœ g³oszona jakby szerzej i g³oœniej. Swoj¹ wolê w tym wzglê-
dzie objawi³ œw. Faustynie. Za jej poœrednictwem chcia³ przy-
pomnieæ œwiatu o Bo¿ym mi³osierdziu. Wróæmy do samego
pocz¹tku tego zlecenia. Oto, co czytamy w Dzienniczku œw.
Siostry Faustyny pod dat¹ 22 lutego 1931 roku: Wieczorem,
kiedy by³am w celi, ujrza³am Pana Jezusa ubranego w szacie
bia³ej. Jedna rêka wzniesiona do b³ogos³awieñstwa, a druga
dotyka³a szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wy-
chodzi³y dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi bia-
³y. W milczeniu wpatrywa³am siê w Pana, dusza moja by³a prze-
jêta bojaŸni¹, ale i radoœci¹ wielk¹. Po chwili powiedzia³ mi
Jezus: „Wymaluj obraz wed³ug rysunku, który widzisz, z pod-
pisem: Jezu ufam Tobie. Pragnê, aby ten obraz czczono naj-
pierw w kaplicy waszej i na ca³ym œwiecie. Obiecujê, ¿e du-
sza, która czciæ bêdzie ten obraz, nie zginie. Obiecujê tak¿e,
ju¿ tu na ziemi, zwyciêstwo nad nieprzyjació³mi, a szczególnie
w godzinê œmierci. Ja sam broniæ jej bêdê jako Swej chwa³y”.
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Kiedy o tym powiedzia³am spowiednikowi, otrzyma³am tak¹
odpowiedŸ: ¿e to siê tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj
obraz w duszy swojej. Kiedy odesz³am od konfesjona³u, us³y-
sza³am znowu takie s³owa: „Mój obraz w duszy twojej jest. Ja
pragnê, aby by³o Mi³osierdzia œwiêto. Chcê, aby ten obraz,
który wymalujesz pêdzlem, ¿eby by³ uroczyœcie poœwiêcony
w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy, ta niedziela ma byæ Œwiê-
tem Mi³osierdzia. Pragnê, a¿eby kap³ani g³osili to wielkie Mi-
³osierdzie Moje wzglêdem dusz grzesznych. Niech siê nie lêka
zbli¿yæ do Mnie grzesznik. Pal¹ Mnie p³omienie Mi³osierdzia,
chcê je wylaæ na dusze ludzkie” (Dzienniczek, 47-50).

Warto uœwiadomiæ sobie, w jakim to czasie otrzyma³a to
zlecenie œw. Faustyna. Otó¿ na Wschodzie umacnia³ siê ko-
munizm sowiecki. Up³ynê³o ju¿ sporo lat od rewolucji paŸ-
dziernikowej. Na Zachodzie gruntowa³ sobie drogê faszyzm
niemiecki. Chocia¿ te dwa totalitaryzmy walczy³y ze sob¹
w czasie drugiej wojny œwiatowej, to jednak to mia³y ze sob¹
wspólne, ¿e chcia³y zdetronizowaæ Boga i posadziæ na Jego
tronie cz³owieka. Zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie
krzyczano: „precz z Bogiem, precz z Chrystusem, precz z Ko-
œcio³em, precz z papie¿em”. Obydwa totalitaryzmy sprowa-
dzi³y na Europê ogromne nieszczêœcie. Wymordowano, i to
w bestialski sposób, mnóstwo niewinnych ludzi. Potwierdzi³a
siê historyczna prawid³owoœæ, ¿e kto przekreœla Boga, to z cza-
sem przechodzi tak¿e do przekreœlenia cz³owieka.

Po upadku totalitaryzmów Europa i œwiat nie pozosta³y bez
zagro¿eñ. Oto podniós³ g³owê inny bardzo nieprzyjazny Ko-
œcio³owi pr¹d: liberalizm. Chce on wyzwoliæ cz³owieka ze
wszelkich zobowi¹zañ. G³osi has³o totalnej wolnoœci, wolno-
œci od wszystkiego. Zwolennicy liberalizmu atakuj¹ w pierw-
szym rzêdzie Koœció³, bo ten przypomina ludziom o zobowi¹-
zaniach wyznaczonych przez Boga. Skutki fa³szywych hase³
libera³ów s¹ te¿ dziœ ju¿ widoczne: narkomania, wolna mi³oœæ,
zwi¹zku homoseksualne, mafie, napady, totalny permisywizm
moralny.
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W takiej sytuacji œwiatu bardzo potrzebna jest Ewangelia
mi³osierdzia. Trzeba przypominaæ œwiatu, ¿e Bóg nie wycofa³
siê z historii, ¿e nadal okazuje cz³owiekowi swoje mi³osier-
dzie. Ten Bóg nie karze od razu ludzi, tych, którzy siej¹ z³o.
Jest bardzo cierpliwy. Nie chodzi za cz³owiekiem z pa³k¹, by
natychmiast go ukaraæ po pope³nieniu grzechu, ale cierpliwie
czeka na nawrócenie.

Wszelako to Bo¿e mi³osierdzie ujawnia siê tak jaskrawo
w ¿yciu osobistym ka¿dego z nas. Ile¿ to ju¿ razy klêka³eœ przed
krzy¿em, przychodzi³aœ do konfesjona³u i prosi³aœ o przeba-
czenie. I zawsze otrzyma³eœ mi³osierdzie. I jeszcze mo¿e nie-
jeden raz siê zapomnisz, i zdradzisz Boga, i gdzie pójdziesz?
Jeœli pójdziesz do psychologa czy nawet do przyjaciela, czy
do najlepszej kole¿anki, ma³o to pomo¿e. Grzech mo¿na wy-
rzuciæ tylko przed Bogiem. Drugi cz³owiek tu nic nie poradzi.
Tu musi wkroczyæ Bóg ze swoim mi³osierdziem.

Wys³awiajmy przeto Bo¿e mi³osierdzie. Dziêkujmy w tej
Eucharystii za Bo¿e mi³osierdzie, które Bóg okazuje œwiatu.
Ju¿ dziêkowaliœmy, œpiewaj¹c: Dziêkujcie Panu, bo jest mi³o-
sierny. Dziêkujmy nadal i proœmy, aby to mi³osierdzie nadal
rozci¹ga³o siê nad dzisiejszym œwiatem. Niech ca³a ziemia
chwali dziœ swego Boga za Jego wielkie mi³osierdzie. Wo³aj-
my przeto wspólnie do mi³osiernego, zmartwychwsta³ego Pana:
Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie; Jezu, ufam Tobie.
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B. Homilie majowe

Powo³ani do przyjaŸni z Chrystusem

Pi¹tek po V niedzieli wielkanocnej – 22 V 1987
Dz 15,22-31; J 15,12-17

1. Poszukiwanie przyjació³

Znany pisarz katolicki Tomasz Merton napisa³ bardzo in-
teresuj¹c¹ ksi¹¿kê, której da³ tytu³: Nikt nie jest samotn¹
wysp¹. W tytule tym kryje siê wa¿na prawda o ¿yciu cz³o-
wieka na ziemi. Cz³owiek na ziemi nie ¿yje sam. Nawet gdy
siê zamknie w kontemplacyjnym klasztorze, zawsze w jakiœ
sposób zdany jest na drugiego cz³owieka. Nie mo¿na przez
¿ycie przejœæ w pojedynkê. Nie tylko na pocz¹tku ¿ycia dziec-
ko zdane jest na opiekê rodziców albo innych ludzi, ale tak¿e
w doros³ym i starczym ¿yciu potrzebny jest drugi cz³owiek.
Rodziców i rodzeñstwa sobie nie wybieramy. Natomiast wy-
bieramy sobie towarzysza czy towarzyszkê ¿ycia do ma³¿eñ-
stwa. Wybieramy kolegów, przyjació³. Jesteœmy zadowoleni, gdy
dobrze uk³ada nam siê ¿ycie z innymi, gdy nawzajem siê szanu-
jemy i pomagamy sobie. Niestety, bardzo czêsto bywa i tak, ¿e
drugi, nawet najbli¿szy, wybrany cz³owiek mo¿e siê staæ na-
szym wrogiem, naszym ciê¿arem, przys³owiow¹ kul¹ u nogi.

Ile¿ nieszczêœæ z tego powodu spotykamy w naszych ro-
dzinach, a tak¿e w wielkim œwiecie gospodarki, biznesu, poli-
tyki. Mówimy, ¿e ludzie czasem zawodz¹. Czasem zastana-
wiamy siê, co siê sta³o, ¿e siê poró¿nili ma³¿onkowie, którzy
ongiœ bardzo siê kochali, ¿e dobre dziecko siê zepsu³o i nie
chce respektowaæ uwag i rad, które mu dajemy. Koniec koñ-
ców, musimy powiedzieæ, ¿e ka¿da ludzka przyjaŸñ czy mi-
³oœæ jest niedoskona³a, jest niepewna.

Jednak jest ktoœ, kto nas darzy mi³oœci¹ i przyjaŸni¹ nieodwo-
³aln¹. To Jezus Chrystus. Mówi o tym w dzisiejszej Ewangelii.
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2. Chrystus – najlepszy Przyjaciel

To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali,
tak jak Ja was umi³owa³em (J 15,12). Chrystus wzywa nas do
mi³oœci, której miar¹ jest Jego mi³oœæ do nas: jak Ja was umi-
³owa³em. Mi³oœæ Jezusa do nas uwidoczni³a siê na wielu eta-
pach. Najpierw, Jego zamieszkanie na ziemi, przybranie ludz-
kiej postaci, jest wyrazem mi³oœci do nas. Jezus powiedzia³
kiedyœ do Nikodema: Tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³,
ale mia³ ¿ycie wieczne (J 3,16). W jednej z kolêd œpiewamy
s³owa: Có¿ masz niebo nad ziemiany, Bóg porzuci³ szczêœcie
swoje, wszed³ miêdzy lud ukochany dzieliæ z nim trudy i znoje.
Szczególnym wyrazem mi³oœci Chrystusa do nas by³a Jego
krzy¿owa œmieræ podjêta za nas. W dzisiejszej Ewangelii znaj-
dujemy wa¿ne oœwiadczenie Chrystusa: Nikt nie ma wiêkszej
mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swo-
ich (J 15,13). Jezus nazwa³ nas przyjació³mi. Nawet kiedyœ
powiedzia³ do Judasza, gdy ten Go zdradzi³: Przyjacielu, po
coœ przyszed³? (Mt 26,50a).

Pomyœl, czy odda³byœ swoje ¿ycie za kogoœ. Znamy szcze-
gólny przypadek oddania ¿ycia za innego cz³owieka. Ojciec Mak-
symilian Kolbe odda³ ¿ycie za ojca rodziny, by ten móg³ wróciæ
do domu, do ¿ony i do dzieci. Dlatego zosta³ kanonizowany, bo
tak dok³adnie wype³ni³ wskazania Jezusa, w³¹cznie z tym przed
chwil¹ przypomnianym: Nikt nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy
ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich (J 15,13).

Jezus jest wiêc naszym najlepszym Przyjacielem, który odda³
za nas swoje ¿ycie, abyœmy mogli ¿yæ na wieki w niebie. Na
swoj¹ mi³oœæ ka¿e nam odpowiadaæ mi³oœci¹ z naszej strony:
To jest moje przykazanie, abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak
jak Ja was umi³owa³em (J 15,12). Jak ta mi³oœæ ma wygl¹daæ?

3. Wymogi mi³oœci do Chrystusa

Jezus sam okreœla, na czym polega mi³oœæ do Niego: Wy
jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przy-
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kazujê (J 15,14). Zatem sprawdzianem naszej mi³oœci do Chry-
stusa jest zachowanie Jego przykazañ, poleceñ. Tych poleceñ
jest wiele. Tak czêsto s¹ nam one przypominane w czasie czy-
tania fragmentów Ewangelii. Przypomnijmy niektóre: Kto nie
nosi swego krzy¿a, a idzie za Mn¹, ten nie mo¿e byæ moim
uczniem (£k 14,27). S¹ tacy, którzy obnosz¹ siê ze swoj¹ przy-
nale¿noœci¹ do Koœcio³a, którzy mieni¹ siê byæ bardzo religij-
nymi i pobo¿nymi, a nie przyjmuj¹ nauki Jezusa w ca³ej roz-
ci¹g³oœci, zw³aszcza Jego trudnych wskazañ i wymogów. Po
prostu id¹ za Chrystusem, ale nie chc¹ nieœæ swego krzy¿a.

Zapamiêtajmy, ¿e mi³oœæ do Chrystusa polega na zacho-
waniu Jego przykazañ: Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli
czynicie to, co wam przykazujê (J 15,14).

Proœmy dziœ mi³osiernego Chrystusa, który nas „do koñca
umi³owa³”, abyœmy na Jego mi³osiern¹ mi³oœæ mogli odpowia-
daæ nasz¹ mi³osiern¹ mi³oœci¹ wobec naszych sióstr i braci.
Wtedy pozostawaæ bêdziemy Jego przyjació³mi.

Otwarci na Ducha Prawdy

Wtorek po VI niedzieli wielkanocnej – 22 V 1990
Dz 16,22-34; J 16,5-11

1. Siejba Bo¿ego s³owa w Koœciele apostolskim wœród prze-
ciwnoœci

W okresie wielkanocnym ci¹gle przygl¹damy siê w liturgii
Koœcio³owi apostolskiemu, który po odejœciu Chrystusa do
nieba i po zes³aniu Ducha Œwiêtego rozszerza³ siê w ówcze-
snym œwiecie. Lektura Dziejów Apostolskich pozwala nam
zauwa¿yæ, ¿e siejba Bo¿ego s³owa dokonywa³a siê w chwale
i w przeciwnoœciach. Mówi¹c jêzykiem tego œwiata, by³y w niej
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sukcesy i pora¿ki. Wiemy, ile entuzjazmu wzbudzi³y kazania
œw. Piotra wyg³oszone w Jerozolimie. Ju¿ po pierwszym wy-
st¹pieniu œw. Piotra, w dniu zes³ania Ducha Œwiêtego liczna
rzesza ludzi uwierzy³a w Chrystusa i przyjê³a chrzest. Du¿e
osi¹gniêcia mia³a tak¿e misja œw. Paw³a. Jednak¿e by³y tak¿e
podczas niej du¿e przeciwnoœci. S³yszeliœmy dziœ o nich
w pierwszym czytaniu: T³um Filipian zwróci³ siê przeciwko
Paw³owi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeæ z nich szaty i siec
ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtr¹cili ich do wiê-
zienia, przykazuj¹c stra¿nikowi, aby ich dobrze pilnowa³. Otrzy-
mawszy taki rozkaz, wtr¹ci³ ich do wewnêtrznego lochu i dla
bezpieczeñstwa zaku³ im nogi w dyby (Dz 16,22-24). Potwier-
dza³a siê wiêc przepowiednia Jezusa o przeœladowaniach
uczniów. Jednak¿e przeciwnoœci i cierpienie przechodzi³y po-
tem w sukcesy i radoœæ. Pawe³ i Sylas w wiêzieniu modlili siê,
œpiewali hymny Bogu. Wiedzieli dobrze, komu s³u¿¹, kto jest
ich moc¹. Zostali cudownie uwolnieni z wiêzienia. Co wiêcej,
poci¹gnêli do Ewangelii stra¿nika, który ich pilnowa³. Udzielili
mu chrztu. Ten zaœ zaprosi³ ich do swego domu, zastawi³ stó³
i razem z ca³ym domem cieszy³ siê bardzo, ¿e uwierzy³ Bogu.

2. Siejba Bo¿ego s³owa w dzisiejszym Koœciele wœród prze-
ciwnoœci

Od tamtych wydarzeñ minê³o prawie dwadzieœcia wieków.
Ewangelia nadal jest g³oszona przez wybranych uczniów Chry-
stusa. Tak jak w ca³ej historii Koœcio³a, tak i dzisiaj jest prze-
powiadana wœród przeciwnoœci. Wspomnijmy w tym miejscu
chocia¿by kard. Stefana Wyszyñskiego, Prymasa Tysi¹clecia.
Za kilka dni minie dziewi¹ta rocznica jego œmierci. Nie mia³
³atwego ¿ycia. Jego pos³uga biskupia i prymasowska przypa-
d³a na czasy nasilaj¹cego siê komunizmu. Prymas siê nie prze-
straszy³ ¿adnych pogró¿ek. Robi³ swoje. Nie mówi³ i nie spra-
wowa³ swej misji pod dyktando komunistycznych w³adz, ale
trzyma³ siê Ewangelii i strzeg³ wartoœci religijnych i kultural-
nych naszego narodu. Zosta³ uwiêziony, jak ongiœ œw. Pawe³



159

z Sylasem. Mo¿e nie by³ tak szykanowany fizycznie, jak Pawe³
i Sylas, ale dokuczano mu moralnie, gnêbiono fa³szyw¹ pro-
pagand¹ w œrodkach spo³ecznego przekazu. Prymas nie przyj¹³
propozycji, które mu przedk³adano, a które nie by³y zgodne
z dobrem Koœcio³a i narodu. Cierpliwie czeka³. Przysz³a chwi-
lowa odwil¿, a potem znowu nadesz³y lata zmagañ o duszê
narodu.

To samo mo¿na powiedzieæ o pos³udze pasterskiej kard.
Karola Wojty³y, metropolity krakowskiego. Ile¿ mia³ trudno-
œci chocia¿by z budow¹ koœcio³a w Nowej Hucie, która mia³a
staæ siê wzorcowym miastem komunistycznym bez œwi¹tyni,
bez publicznych znaków religijnych. Po przeciwnoœciach przy-
sz³o potem odprê¿enie.

Te przytoczone przyk³ady i wiele innych œwiadcz¹ o tym,
¿e siejba Ewangelii dokonuje siê w przeciwnoœciach, ale ¿adna
si³a nie zdo³a jej powstrzymaæ. Dlaczego tak jest? OdpowiedŸ
na to pytanie znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii.

3. Duch Œwiêty dawc¹ mocy

Chrystus mówi dziœ znowu o Duchu Œwiêtym. Zapowiada,
¿e bêdzie On pos³any do uczniów po Jego odejœciu z tego œwiata
do Ojca. Nawet wyznaje Chrystus, ¿e po¿yteczne jest Jego
odejœcie do nieba, gdy¿ wtedy bêdzie pos³any na ziemiê Duch
Œwiêty Pocieszyciel. Chrystus okreœla tak¿e misjê Ducha Œwiê-
tego: On zaœ, gdy przyjdzie, przekona œwiat o grzechu, o spra-
wiedliwoœci i o s¹dzie. O grzechu, bo nie wierz¹ we Mnie;
o sprawiedliwoœci zaœ, bo idê do Ojca i ju¿ Mnie nie ujrzycie;
wreszcie o s¹dzie, bo w³adca tego œwiata zosta³ os¹dzony
(J 16,8-11).

Duch Œwiêty prowadzi³ Koœció³ przez wieki. By³ zawsze
jego moc¹ i si³¹, zarówno w dniach chwa³y, jak i w dniach prze-
œladowañ. Tak czêsto ¿alimy siê na brak si³ duchowych, na
brak si³ do wytrwania w dobrym, na brak si³ do dŸwigania krzy-
¿a. Mo¿e zby³ ma³o modlimy siê do Ducha Œwiêtego. Mo¿e
zbyt ma³o jesteœmy otwarci na Jego dzia³anie.
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Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wspomnia³ w jednej ze swoich
rozmów o tym, jak kiedyœ w m³odych latach zosta³ upomnia-
ny przez swego ojca, ¿e za ma³o modli siê do Ducha Œwiêtego.
To upomnienie pozosta³o mu w pamiêci. Dlatego wœród wielu
encyklik, jakie napisa³, znalaz³a siê encyklika o Duchu Œwiê-
tym Dominum et vivificantem.

B¹dŸmy zatem otwarci na dzia³anie Ducha Œwiêtego.
Z pewnoœci¹ szerz¹ca siê czeœæ do Bo¿ego mi³osierdzia jest
tak¿e owocem dzia³ania Ducha Œwiêtego. Proœmy dziœ o dary
Ducha Œwiêtego dla Koœcio³a, dla Ojca Œwiêtego, dla bisku-
pów, kap³anów, misjonarzy, dla nas wszystkich, abyœmy wy-
trwali w przeciwnoœciach, na które natrafimy w dziele ewan-
gelizacji, tak¿e w dziele g³oszenia Bo¿ego mi³osierdzia.

Œwiadectwo Chrystusa o mi³oœci do nas

Pi¹tek po V niedzieli wielkanocnej – 22 V 1992
Dz 15,22-31; J 15,12-17

1. Przypomnienie najwiêkszego przykazania

Us³yszeliœmy jeden z najpiêkniejszych fragmentów Ewan-
gelii. Chrystus sk³ada w nim œwiadectwo o mi³oœci do nas
i wzywa nas do wzajemnej mi³oœci: To jest moje przykazanie,
abyœcie siê wzajemnie mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em (J
15,12). Niniejsza wypowiedŸ Jezusa zawiera stwierdzenie i po-
lecenie, wezwanie. Chrystus stwierdza, ¿e nas umi³owa³: jak
Ja was umi³owa³em. Wiemy, ¿e ta mi³oœæ siêgnê³a a¿ do krzy-
¿a. Dlatego te¿ nieprzypadkowo Jezus doda³ s³owa: Nikt nie
ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przy-
jació³ swoich (J 15,13). To w³aœnie On odda³ ¿ycie za swoich
przyjació³. ̄ eby nie by³o w¹tpliwoœci, za jakich przyjació³, doda³
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s³owa: Ju¿ was nie nazywam s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni
pan jego, ale nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi-
³em wam wszystko, co us³ysza³em od Ojca mego (J 15,15).

Niniejsze s³owa Chrystusa czytamy zazwyczaj podczas Mszy
œw., kiedy udzielane s¹ œwiêcenia kap³añskie, i odnosimy je
w pierwszej kolejnoœci do neoprezbiterów. To w³aœnie oni przez
w³¹czenie do grona prezbiterów, przez wszczepienie w Chry-
stusowe kap³añstwo, staj¹ siê Jego przyjació³mi. Na pewno nie
automatycznie, bo Chrystus w tej Ewangelii wyjaœnia, ¿e przy-
jaŸñ z Nim polega na zachowaniu Jego przykazañ: Wy jesteœcie
przyjació³mi moimi, je¿eli czynicie to, co wam przykazujê
(J 15,14). S³owa te nale¿y odnieœæ do wszystkich chrzeœcijan,
do wszystkich Jego uczniów, bo wszyscy s¹ powo³ani, aby byæ
Jego przyjació³mi. Wszystkich Jezus umi³owa³ i za wszystkich
odda³ swoje ¿ycie. Jesteœmy wiêc przyjació³mi Jezusa nie wte-
dy, gdy przestrzegamy w pierwszej kolejnoœci jakichœ trady-
cji, czasem nawet mo¿e jakichœ zabobonnych zwyczajów reli-
gijnych, ale wtedy, gdy czynimy to, co On nam nakazuje.

2. Wezwanie do przynoszenia owocu ¿ycia

Tak¿e dalsze s³owa dzisiejszej Ewangelii s¹ godne szcze-
gólnej uwagi. Chrystus mówi: Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja
was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i owoc
przynosili, i by owoc wasz trwa³ (J 15,16a). To wybranie od-
nosimy w pierwszej kolejnoœci do kap³anów, którzy zostali ob-
darzeni ³ask¹ powo³ania. Nale¿y je tak¿e odnieœæ do wszyst-
kich nas. To Bóg zdecydowa³ o naszym ¿yciu. To On nas po-
wo³a³ do wspólnoty Koœcio³a. To On nas przeznaczy³, abyœmy
przynosili owoc. Co to jednak znaczy: przynosiæ owoc ¿ycia?
S¹ takie zawody, w których widaæ owoce. Owocem pracy rzeŸ-
biarza s¹ rzeŸby. Owocem pracy malarza s¹ namalowane przez
niego obrazy. Owocem pracy architekta s¹ plany ró¿nych bu-
dowli. Owocem pracy profesora s¹ napisane przez niego ksi¹¿-
ki. W niektórych zawodach trudniej jest zobaczyæ owoce.
Skar¿¹ siê niekiedy pedagodzy, ¿e nie widaæ owocu ich pracy.
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Skar¿¹ siê nawet rodzice, ¿e ich praca wychowawcza spali³a
na panewce, ¿e dziecko posz³o w zupe³nie inn¹ stronê, ¿e od-
wróci³o siê od wskazówek rodzicielskich. Musimy siê z tym
zgodziæ, ¿e owoce naszego ¿ycia nie zawsze s¹ zauwa¿alne
przez drugich ludzi, a nawet przez nas samych. Jedynie Bóg
potrafi te owoce dojrzeæ. Wa¿ne jest to, abyœmy solidnie wy-
pe³niali nasze zadania. Œw. Ignacy Loyola zostawi³ nam tak¹
zasadê, aby modliæ siê tak, jakby wszystko zale¿a³o od Boga,
i równoczeœnie pracowaæ tak, jakby wszystko zale¿a³o od nas.
Pamiêtajmy tak¿e, ¿e owocem naszego ¿ycia mo¿e byæ tak¿e
nasza dobra modlitwa, nasze samotne cierpienie, o których nikt
nie wie, tylko Bóg i my.

W tym kontekœcie warto przypomnieæ, ¿e na S¹dzie Osta-
tecznym bêdziemy pytani przede wszystkim o uczynki mi³o-
sierdzia. Przypomnijmy jeszcze inne wa¿ne s³owa Chrystusa:
Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza
niszcz¹ i gdzie z³odzieje w³amuj¹ siê i kradn¹. GromadŸcie
sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszcz¹,
i gdzie z³odzieje nie w³amuj¹ siê i nie kradn¹ (Mt 6,19-20)

3. Proœby w imiê Jezusa

Na koniec uwydatnijmy jeszcze jedn¹, koñcow¹ myœl dzi-
siejszej Ewangelii. Ma ona zapis: aby wszystko da³ wam Oj-
ciec, o cokolwiek Go poprosicie w imiê moje (J 15,16b).

Tak czêsto przypomina nam Chrystus o potrzebie prosze-
nia Ojca w Jego imiê. Byæ mo¿e, ¿e zapominamy, i¿ ¿ycze-
niem naszego Zbawiciela jest to, byœmy prosili Ojca jak naj-
czêœciej w Jego imiê. W liturgii wiele modlitw koñczymy s³o-
wami: „przez Chrystusa, Pana naszego”. Mo¿e nie zwracamy
na to uwagi, a jest to bardzo wa¿ne.

Proœmy dziœ przez Chrystusa naszego wspólnego Ojca
w niebie o to, byœmy przynosili dorodne owoce naszego ¿ycia.
Proœmy za m³odych kap³anów, którzy w najbli¿szych dniach
wyrusz¹ na Pañskie ¿niwo, aby przynieœli obfity owoc ¿ycia.
Proœmy, aby byli piewcami, g³osicielami Bo¿ego mi³osierdzia.
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Misja zbawcza Chrystusa

Sobota po VI niedzieli wielkanocnej – 22 V 1993
Dz 18,23-28; J 16,23b-28

1. Przypomnienie misji Chrystusa

Przybli¿amy siê powoli do uroczystoœci Zes³ania Ducha
Œwiêtego. Jutro bêdzie ju¿ ostatnia, siódma niedziela wielka-
nocna. W liturgii coraz bardziej podkreœlana jest rola Ducha
Œwiêtego. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus mówi nam o swo-
jej misji: Wyszed³em od Ojca i przyszed³em na œwiat; znowu
opuszczam œwiat i idê do Ojca (J 16,28). Jest tu wa¿ne stwier-
dzenie dotycz¹ce Ÿród³a i celu misji Syna Bo¿ego. Chrystus
przychodzi od Ojca. Tak bardzo zale¿a³o Mu na tym, ¿eby lu-
dzie przyjêli tê prawdê, ¿e On przychodzi od Ojca, od Boga,
który zawar³ przymierze z narodem izraelskim i który by³ przez
niego czczony. W Ewangelii œw. Jana znajdujemy d³ug¹ deba-
tê Jezusa z faryzeuszami, w której Jezus oznajmia, ¿e jest za-
powiadanym Mesjaszem, ¿e zosta³ pos³any na œwiat przez Ojca,
¿e w b³êdzie s¹ ci ¯ydzi, którzy nie rozpoznali w Nim obieca-
nego Zbawiciela. Jezus przychodzi od Ojca. Nie jest samozwañ-
czym Synem Bo¿ym. Ci¹gle to podkreœla³, ¿e pos³a³ Go Ojciec.
Po wype³nieniu misji na ziemi Jezus powraca znowu do Ojca.
Idzie tam, by przygotowaæ miejsce dla tych, którzy w Niego
uwierz¹ i bêd¹ Go naœladowaæ w wype³nianiu woli Ojca.

Chrystus cieszy³ siê, ¿e aposto³owie Mu uwierzyli, przyjêli
prawdê, ¿e przyszed³ od Ojca: Albowiem Ojciec was mi³uje, bo
wyœcie Mnie umi³owali i uwierzyli, ¿e wyszed³em od Boga
(J 16,27).

S³uchaj¹c dziœ s³ów Jezusa, dotycz¹cych Ÿród³a i celu Jego
misji, chcemy tak¿e pomyœleæ o naszej misji, o naszym po-
s³annictwie.
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2. Źród³o i cel naszej ¿yciowej misji

Nasza ¿yciowa misja jest w czêœci podobna do misji Chry-
stusa. Ma ona swoje Ÿród³o w Bogu. W Nim jest pocz¹tek na-
szego istnienia. Wprawdzie przed naszym poczêciem i przyj-
œciem na œwiat nas nie by³o. Nie wierzymy w nasz¹ preegzy-
stencjê. Nie ma bowiem ku temu ¿adnych racji. Uznajemy jed-
nak, ¿e Bóg podj¹³ decyzjê jeszcze przed wiekami o naszym
zaistnieniu. Jest to zadziwiaj¹ce, ¿e Pan Bóg powo³a³ nas do
istnienia akurat w takim czasie, akurat w takim narodzie. Nikt
z nas sobie tego nie wybra³. To zosta³o nam przez Boga przy-
dzielone. Po zakoñczeniu ¿yciowej misji wracamy znowu do
Boga. Przechodzimy do innego, nowego ¿ycia. Nie mo¿emy
sobie wyobraziæ tego ¿ycia, w którym nie ma ani czasu, ani
przestrzeni. Chrystus te¿ nie móg³ nam wyjaœniæ, na czym po-
lega dok³adnie tamto nowe ¿ycie. Jest nam objawione, ¿e bê-
dzie to ogl¹danie Boga twarz¹ w twarz, ¿e bêdzie to pe³nia
prawdy i pe³nia mi³oœci. To wszystko przyjmujemy, ale nie
mamy tu na ziemi doœwiadczenia tego nowego ¿ycia. Przyj-
mujemy je wiar¹. Wierzymy Chrystusowi, który nam tak czê-
sto przypomina o niebieskiej ojczyŸnie, o wskrzeszeniu w dniu
ostatecznym.

Trzeba zatem przypominaæ sobie, sk¹d wyszliœmy i dok¹d
zmierzamy. Niedawna uroczystoœæ Wniebowst¹pienia Pañskie-
go nam to przypomnia³a – gdzie jest ostateczny cel naszej ¿ycio-
wej misji, naszego przebywania.

Od czasu do czasu bierzemy udzia³ w pogrzebach. Warto
przy tym pamiêtaæ, ¿e zmar³ego cz³owieka nie oddajemy w ni-
coœæ, ale oddajemy go w rêce najlepszego Boga. Prosimy wte-
dy o wybaczenie win, o oczyszczenie z grzechów i przyjêcie
zmar³ego do nieba na wieczne zamieszkanie.

3. Proœby do mi³osiernego Boga

Wielu ludzi lêka siê œmierci. Jest to lêk naturalny. Jest to
obawa przed pewn¹ niewiadom¹. Nikt z nas bowiem nie po-
siada doœwiadczenia ¿ycia wiecznego. Nikt z nas na w³asne
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oczy nigdy nie widzia³ Boga. Œwiêty Jan Ewangelista napisa³
w jednym ze swoich Listów wa¿ne s³owa: Nikt nigdy nie ogl¹-
da³ Boga (1 J 4,12a).

Jako przyjaciele i czciciele Jezusa Mi³osiernego winniœmy
pamiêtaæ, gdzie jest Ÿród³o i ostateczny kres naszej ¿yciowej
misji. Czujmy siê odpowiedzialni za naszych bliskich, którzy
zatracili w³aœciw¹, chrzeœcijañsk¹ orientacjê i zapominaj¹, sk¹d
wyszli i dok¹d zmierzaj¹. Wœród naszych zabiegów o pomyœl-
noœæ duchow¹ naszych bliŸnich na pierwszym miejscu winna
byæ modlitwa. Chrystus tak¿e dzisiaj zachêca nas do ufnej
modlitwy b³agalnej: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam:
o cokolwiek byœcie prosili Ojca, da wam w imiê moje (J 16,23b).

Wypraszajmy zatem na tej Eucharystii dla naszych sióstr
i braci, za których jesteœmy odpowiedzialni, a tak¿e dla nas
samych ³askê silnej wiary, ³askê wype³nienia woli Bo¿ej, czyli
zachowania Bo¿ych przykazañ. Niech Bo¿e mi³osierdzie ogar-
nie nas wszystkich: „Dla Jego bolesnej mêki miej mi³osierdzie
dla nas i ca³ego œwiata”.

Otwarci na dary Ducha Œwiêtego

Uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego – 22 V 1994
Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

1. Nowa Piêædziesi¹tnica paschalna

W uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego Koœció³ obcho-
dzi jakby rocznicê swoich narodzin. Dok³adnie trudno jest nam
wskazaæ na moment narodzin Koœcio³a. Niektórzy s¹dz¹, ¿e
nast¹pi³y one wówczas, gdy Chrystus powo³ywa³ pierwszych
uczniów, gdy tworzy³ z nich grupê najbli¿szych swoich wspó³-
pracowników. Inni wskazuj¹ na Ostatni¹ Wieczerzê, kiedy to
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Chrystus ustanowi³ sakrament Eucharystii i sakrament kap³añ-
stwa. Na pewno powstawanie Koœcio³a, czyli nowego Ludu
Bo¿ego, zwi¹zanego z osob¹ Jezusa z Nazaretu, by³o proce-
sem, z³¹czonym z Jego ziemsk¹ dzia³alnoœci¹. Natomiast ob-
jawienie siê Koœcio³a, zapocz¹tkowanie jego publicznej, otwar-
tej dzia³alnoœci w ówczesnym œwiecie, wydarzy³o siê w dzieñ
Piêædziesi¹tnicy, w 50. dniu po zmartwychwstaniu Chrystusa,
czyli w dniu zes³ania Ducha Œwiêtego. Wydarzenie to zosta³o
opisane w Dziejach Apostolskich i by³o przypomniane w dzi-
siejszym pierwszym czytaniu. Pieædziesiatego dnia po zmar-
twychwstaniu wype³ni³a siê zapowiedŸ Chrystusa o zes³aniu
Ducha Œwiêtego Pocieszyciela. Duch Œwiêty wype³ni³ swoj¹
moc¹ pod postaci¹ ognistych jêzyków serca zgromadzonych
w Wieczerniku aposto³ów. Przeobrazi³ ich wewnêtrznie w no-
wych ludzi, którzy po przyjêciu Jego darów wyruszyli na pra-
cê ewangelizacyjn¹.

To zsy³anie Ducha Œwiêtego, zapocz¹tkowane w dzieñ Piêæ-
dziesi¹tnicy, powtarza siê nieustannie w Koœciele. Dokonuje
siê zw³aszcza tam, gdzie wyznawcy Chrystusa gromadz¹ siê
na sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów. Zatem
i podczas obecnej Mszy œw. otrzymujemy siedmiorakie dary
Ducha Œwiêtego. Przypomnijmy, jakie to dary.

2. Siedmiorakie dary Ducha Œwiêtego

Na podstawie tekstów objawionych Koœció³ naucza o sied-
miu darach Ducha Œwiêtego. S¹ to dary: m¹droœci, rozumu,
rady, mêstwa, pobo¿noœci, umiejêtnoœci i bojaŸni Bo¿ej.

a) Dar m¹droœci

M¹droœæ do wielka wartoœæ zdobi¹ca cz³owieka, to cnota
zwi¹zana z naszym umys³em. Odró¿niamy j¹ od wiedzy i eru-
dycji, gdy¿ te ostatnie nie zawsze siê z ni¹ ³¹cz¹. O m¹droœæ
modli³ siê kiedyœ król Salomon i ta proœba bardzo spodoba³a
siê Bogu. Przypomnijmy tu tekst z Ksiêgi M¹droœci, gdzie
znajduje siê wielka pochwa³a m¹droœci: Modli³em siê i dano
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mi zrozumienie, przyzywa³em, i przyszed³ na mnie duch M¹-
droœci. Przenios³em j¹ nad ber³a i trony i w porównaniu z ni¹
za nic mia³em bogactwa. Nie porówna³em z ni¹ drogich ka-
mieni, bo wszystko z³oto wobec niej jest garœci¹ piasku, a sre-
bro przy niej ma wartoœæ b³ota. Umi³owa³em j¹ nad zdrowie
i piêknoœæ i wola³em mieæ j¹ ani¿eli œwiat³o, bo nie zna snu
blask od niej bij¹cy (Mdr 7,7-10). Tak widziana m¹droœæ jest
wielkim darem, o który warto prosiæ Ducha Œwiêtego.

b) Dar rozumu

Rozum ludzki to szczególny dar Boga w cz³owieku. Œw.
Tomasz Z Akwinu nazwa³ rozum „ulubionym tworem Bo¿ym”.
Rozum jest zakotwiczony w ludzkim duchu. Jest t¹ w³adz¹,
zdolnoœci¹, poprzez któr¹ poznajemy, odkrywamy prawdê
o œwiecie, o cz³owieku i o Bogu. Rozum tworzy pojêcia, wy-
daje s¹dy, przeprowadza rozumowanie. Dziêki rozumowi jest
mo¿liwa religia, nauka, sztuka, moralnoœæ, czyli ca³a kultura.
Jak¿e to wa¿ne, by rozum dobrze funkcjonowa³, by odkrywa³
prawdê o dobru, by wydawa³ w³aœciwe, obiektywne i sprawie-
dliwe s¹dy o rzeczywistoœci, zw³aszcza o ludziach. Dlatego
winniœmy prosiæ Ducha Œwiêtego o wspieranie naszego rozu-
mu Jego œwiat³em, gdy¿ rozum – jak nas uczy historia – mo¿e
pob³¹dziæ, mo¿e odejœæ od prawdy. Bóg wspiera nasz rozum
swoim œwiat³em, gdy Go tylko o to prosimy.

c) Dar rady

Rada to pomoc w trudnej sytuacji. S¹ rady dobre i rady z³e.
Spotykamy ludzi, którzy nam radz¹ dobrze, ale te¿ takich, któ-
rzy nam Ÿle doradzali. Potrzebujemy dobrych rad, które pro-
wadz¹ do poprawnego myœlenia, mówienia i dzia³ania. Źró-
d³em dobrych rad jest Duch Œwiêty. Mamy w ¿yciu wiele trud-
nych chwil, chwil, w których nie wiemy, co robiæ. Nasza trud-
na sytuacja wynika z tego, ¿e nie jesteœmy w stanie wszystkie-
go przewidzieæ. Dlatego potrzebujemy dobrych rad, by dobrze
post¹piæ, by potem nie ¿a³owaæ tego, co siê zrobi³o.
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d) Dar mêstwa

Cz³owiek potrzebuje mêstwa, zw³aszcza wtedy, gdy piêtrz¹
siê przed nim przeciwnoœci na drodze do celu. Mêstwo jest
potrzebne, gdy nas przeœladuj¹, gdy na nas ktoœ nies³usznie
nastaje i d¹¿y do wyrz¹dzenia nam szkody. Mêstwem odzna-
czali siê wszyscy mêczennicy, którzy niczego siê nie bali, ale
wyznawali mê¿nie wiarê i przywi¹zanie do Chrystusa a¿ do
ostatniego tchnienia. Wiemy dobrze, ¿e sami o w³asnych si-
³ach do tego nie byli zdolni. W chwilach ucisku i doœwiadczeñ
otrzymali Bo¿¹ pomoc. Dlatego mówimy, ¿e œwiêtoœæ jest da-
rem Bo¿ym, ¿e mo¿emy stawaæ siê œwiêtymi przy Bo¿ej po-
mocy. Sami, o w³asnych si³ach, tak niewiele potrafimy. Ca³a
nasza moc pochodzi z góry. Dlatego trzeba nam czêsto prosiæ
Ducha Œwiêtego o dar mêstwa do g³oszenia prawdy, do czy-
nienia dobra, zw³aszcza trudnego, do dawania œwiadectwa
o Chrystusie w ka¿dych okolicznoœciach naszego ¿ycia.

e) Dar pobo¿noœci

Pobo¿noœæ w potocznym jêzyku ma czêsto wydŸwiêk ne-
gatywny. Jest to nieporozumienie. Oczywiœcie, ¿e mo¿na cza-
sem wykoœlawiæ pobo¿noœæ. Jest taka forma fa³szywej pobo¿-
noœci, któr¹ nazywamy dewocj¹. Jest to pobo¿noœæ sformali-
zowana, sprowadzaj¹ca siê do bezdusznego „klepania” wy-
uczonych formu³ek modlitewnych i ³¹czenia ich niekiedy z ma-
³o ewangeliczn¹ postaw¹ ¿ycia. Kiedyœ Bóg ¿ali³ siê na ludzi,
gdy mówi³: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym da-
leko jest ode Mnie (Mt 15,8). Zdrowa pobo¿noœæ to wa¿na
cnota. Zdrowa pobo¿noœæ to modlitwa serca, to modlitwa ro-
zumna, m¹dra. Duch Œwiêty jest Ÿród³em takiej zdrowej po-
bo¿noœci.

f) Dar umiejêtnoœci

Umiejêtnoœæ to uzdolnienie, które ma coœ wspólnego ze
sztuk¹. Mówimy o umiejêtnoœci gry na pianinie, o umiejêtno-
œci rzeŸbienia, malowania, rysowania. Cz³owiek o wielu
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umiejêtnoœciach to cz³owiek którego cenimy. Ka¿demu z nas
winno zale¿eæ, ¿eby posi¹œæ jak najwiêcej umiejêtnoœci. Ka¿-
dy zawód, ka¿de powo³anie wymaga jakichœ umiejêtnoœci.
Zatem wszystkim nam s¹ potrzebne umiejêtnoœci, byœmy nimi
s³u¿yli innym. St¹d te¿ o taki dar winniœmy te¿ zwracaæ siê
z proœbami do Ducha Œwiêtego.

g) Dar bojaŸni Bo¿ej

BojaŸñ to zazwyczaj cecha negatywna. BojaŸliwi ludzie
niewiele mog¹ zdzia³aæ, zw³aszcza wtedy, gdy piêtrz¹ siê przed
nimi trudnoœci i przeciwnoœci. Dar Ducha Œwiêtego, który do-
tyczy bojaŸni, jest jednak czymœ innym. Ma on bardzo wa¿ny
przymiotnik: „Bo¿a”, a wiêc chodzi o bojaŸñ Bo¿¹. BojaŸñ
Bo¿a to szczególny dar do bycia wiernym Bogu, to pewien
rodzaj delikatnoœci i wra¿liwoœci przed Bogiem, by Go czymœ
nie obraziæ. W Piœmie Œwiêtym bojaŸñ Bo¿a oznacza wier-
noœæ Bo¿ym przykazaniom; jest nazwana pocz¹tkiem m¹dro-
œci (Ps 111,10; Syr 1,14; 19,20).

3. Nasza wspó³praca z darami Ducha Œwiêtego

Dzisiaj, w uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego, gdy przy-
pominamy sobie, ¿e Duch Ojca i Syna zstêpuje nadal na
uczniów Chrystusa, pragniemy otworzyæ siê wewnêtrznie na
Jego dary. Tak bardzo ich potrzebujemy do ¿ycia chrzeœcijañ-
skiego, do poznawania prawdy, do dobrych wyborów moral-
nych, do wiernoœci prawu Bo¿emu, do zwyciê¿ania z³a do-
brem. Zatem jeœli chcemy pe³niej znaæ prawdê, lepiej rozu-
mieæ Objawienie, ale tak¿e i otaczaj¹cy nas œwiat, bieg wyda-
rzeñ; jeœli chcemy pe³niej ¿yæ prawd¹, czyli czyniæ prawdê
w mi³oœci, to otwierajmy siê na nowe wylanie Ducha Œwiête-
go. Odbywa sie ono nie tylko w czasie celebracji sakramentu
bierzmowania, ale podczas sprawowania pozosta³ych sakra-
mentów, a zw³aszcza Eucharystii. Pozwólmy Duchowi Œwiê-
temu dzia³aæ w nas i przez nas. Niech przez nasze ¿ycie roz-
chodzi siê w œwiecie Bo¿e mi³osierdzie.
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Œwiadkowie Chrystusa umocnieni
Duchem Œwiêtym

Poniedzia³ek po VI niedzieli wielkanocnej – 22 V 1995
Dz 16,11-15; J 15,26-16,4a

1. Œwiadkowie Chrystusa w pierwotnym Koœciele

Od œwi¹t wielkanocnych przygl¹damy siê w codziennej li-
turgii m³odemu Koœcio³owi, który po zes³aniu Ducha Œwiête-
go – za spraw¹ aposto³ów – rozprzestrzenia³ siê w ówczesnym
œwiecie. W tym pierwotnym Koœciele by³o wielu znakomitych
œwiadków Chrystusa, którzy sk³adali swe œwiadectwo w s³o-
wie – przez g³oszenie Ewangelii i w czynie. Znamy imiona
tych œwiadków. W Dziejach Apostolskich s¹ zanotowane ka-
zania œw. Piotra, jakie g³osi³ w Jerozolimie. S¹ opisane pod-
ró¿e apostolskie œw. Paw³a. Jest tak¿e relacja o dzia³alnoœci
i mêczeñskiej œmierci pierwszego mêczennika Koœcio³a, œw.
Szczepana. W czytanym dziœ  fragmencie Dziejów Apostol-
skich widzimy œw. Paw³a w Filippi, w Macedonnii. Pawe³
g³osi³ tam Ewangeliê zgromadzonym kobietom. Jest powie-
dziane, ¿e Pan otworzy³ serce na Ewangeliê m³odej kobiecie
imieniem Lidia. Uwierzy³a ona w Chrystusa i zosta³a
ochrzczona. Nastêpnie zaprosi³a g³osicieli Ewangelii do sie-
bie na poczêstunek.

Wiemy, ¿e owo g³oszenie Dobrej Nowiny nie by³o sielank¹.
Aposto³a Piotra i Paw³a oraz innych siewców spotyka³y raz po
raz szykany. Jednak¿e ¿adna si³a nie zdo³a³a powstrzymaæ apo-
sto³ów przed g³oszeniem Dobrej Nowiny o Chrystusie i przed
sk³adaniem o niej œwiadectwa.

2. Duch Œwiêty uzdalniaj¹cy do œwiadectwa

W Ewangelii dzisiejszej Chrystus wyjaœnia nam, sk¹d ci
œwiadkowie czerpali moc do dawania tak odwa¿nego œwia-
dectwa. To w³aœnie Duch Œwiêty – obiecany przez Chrystusa
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– umacnia³ tych, którzy uwierzyli i stali siê uczniami Proroka
z Nazaretu. Duch Œwiêty jest dziœ nazwany Pocieszycielem
i Dawc¹ Prawdy. Duch Œwiêty przynosi³ pocieszenie, doda-
wa³ odwagi i mêstwa do g³oszenia Ewangelii. Napawa³ rado-
œci¹ i wspiera³ w chwilach trudnych. Duch Œwiêty dawa³
uczniom Chrystusa, tak¿e zrozumienie prawdy.

Duch Œwiêty dawa³ szczególn¹ moc œwiadczenia o wierze
w czasie przeœladowañ. Chrystus zapowiedzia³ trudne czasy
dla siewców Ewangelii: Wy³¹cz¹ was z synagogi. Owszem, nad-
chodzi godzina, w której ka¿dy, kto was zabije, bêdzie s¹dzi³,
¿e oddaje czeœæ Bogu. Bêd¹ tak czyniæ, bo nie poznali ani Ojca,
ani Mnie (J 16,2-3).

Duch Œwiêty by³ szczególn¹ moc¹ dla mêczenników. Wczo-
raj w Skoczowie Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II wyniós³ do chwa-
³y o³tarzy Jana Sarkandra (1576-1620). Dziœ przed po³udniem
Ojciec Œwiêty celebrowa³ tam Mszê œw. dziêkczynn¹ za kano-
nizacjê b³ogos³awionego Jana Sarkandra. Papie¿ przypomnia³
historiê ¿ycia nowego œwiêtego. Mówi³ o jego szczególnym
œwiadectwie, jakie z³o¿y³ o Chrystusie w tamtym czasie. Œwiêty
urodzi³ siê w Skoczowie na Œl¹sku Cieszyñskim. W 33. roku
¿ycia zosta³ wyœwiêcony na kap³ana w Brnie na Morawach.
Czas jego kap³añskiej pos³ugi przypad³ na trudny okres walk
religijnych. By³ to czas rozbijania wiary chrzeœcijañskiej. Kil-
ka razy trafia³ do wiêzienia. By³ proboszczem w czterech miej-
scowoœciach. Ostatnia parafia to Holeszów, gdzie ¿y³o wielu
innowierców. Wybuch³a wojna trzydziestoletnia (1618). Wiê-
zienia w Czechach zape³ni³y siê katolikami. Ks. Jan Sarkan-
der schroni³ siê na jakiœ czas w Czêstochowie i Krakowie.
Powróci³ jednak do swojej owczarni do Holeszowa.

W r. 1620 zagro¿ony katolicki cesarz Ferdynand zwróci³
siê o pomoc do Polski. Zygmunt III wys³a³ na Morawy lisow-
czyków, którzy na Morawach grabili i palili wioski protestanc-
kie. Gdy zbli¿yli siê do Holeszowa, ks. Jan Sarkander wyszed³
im naprzeciw z Najœwiêtszym Sakramentem. Chcia³ ocaliæ
swoj¹ parafiê. Miasto ocala³o, ale proboszcza pos¹dzono
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o wspó³pracê z Polakami. Osadzono go w lochu w O³omuñ-
cu. Tam poddano go przes³uchaniom i wymyœlnym torturom.
Chciano, aby Jan wyjawi³, co wiedzia³ ze spowiedzi hetmana
Lobkowica. Cztery dni trwa³y okrutne tortury. Przypalano bok,
bito. W czasie tortur modli³ siê. Nie wyjawi³ tajemnicy spo-
wiedzi. Wytrwa³. Mia³ z pewnoœci¹ w pamiêci s³owa Chrystu-
sa, dziœ przypomniane: Wytrwajcie w mi³oœci mojej.

Dziœ szczególnym œwiadkiem mi³oœci Chrystusa jest Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II, który kilka dni temu ukoñczy³ 75.
rok ¿ycia. Niedawno w Opolu, w czasie uroczystoœci nadania
doktoratu honoris causa ks. bp. Alfonsowi Nossolowi, powie-
dziano, ¿e Papie¿ jest najwiêkszym i najbardziej znanym Po-
lakiem wszechczasów. Jan Pawe³ II trwa przy prawdzie i mi-
³oœci. Nie jest to ³atwe, ale wie, komu s³u¿y.

3. Nasze œwiadectwo o Chrystusie

Wspomniani mêczennicy i œwiadkowie Ewangelii Koœcio-
³a, tego dawnego i tego m³odszego, pytaj¹ o nasze œwiadectwo
o Chrystusie i wartoœciach ewangelicznych. Sami sobie nie
poradzimy. Szukajmy pomocy u przyjació³ niebieskich. Przede
wszystkim b¹dŸmy otwarci na dzia³anie Ducha Œwiêtego, któ-
rego nam nieustannie zsy³a Chrystus. Wsparci Jego moc¹,
wszystko potrafimy, wszystko przetrzymamy. Szukajmy tak-
¿e wsparcia u Tej, któr¹ nazywamy Oblubienic¹ Ducha Œwiê-
tego – u Maryi, któr¹ czcimy szczególnie w tym miesi¹cu.

Jan Pawe³ II wczoraj – 21 maja – przed modlitw¹ Regina
coeli powiedzia³, ¿e w³aœnie w Czêstochowie uprosi³ sobie Jan
Sarkander ³askê mêczeñstwa. Pamiêtajmy zatem, gdzie mamy
szukaæ wsparcia w naszym œwiadczeniu w Chrystusie, do sze-
rzeniu mi³osierdzia chrzeœcijañskiego. Niech nam bardzo zale-
¿y na tym dobrym œwiadczeniu o Chrystusie. Sk³adajmy to œwia-
dectwo przez praktykowanie mi³osierdzia chrzeœcijañskiego.
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Uœwiêcanie przez prawdê i mi³oœæ

Œroda po VII niedzieli wielkanocnej – 22 V 1996
Dz 20,28-38; J 17,11b-19

1. Duch Œwiêty Ÿród³em prawdy i mi³oœci

Przybli¿amy siê coraz bardziej do uroczystoœci Zes³ania
Ducha Œwiêtego. Na nowo uœwiadamiamy sobie, jak wa¿n¹
rolê pe³ni Duch Œwiêty w dziejach Koœcio³a. Jest On nieustan-
nie zsy³any na uczniów Chrystusa. Szczególnym miejscem
wylewania Ducha Œwiêtego jest Eucharystia. Jest ona spra-
wowana w mocy Ducha Œwiêtego. Przed konsekracj¹ mówi-
my s³owa: „Uœwiêæ te dary moc¹ Ducha Œwiêtego”. W mocy
Ducha Œwiêtego jest tak¿e g³oszone podczas Eucharystii s³o-
wo Bo¿e. Dzisiaj na tej liturgii te¿ zosta³o ono nam og³oszo-
ne. Zawiera ono wiele wa¿nych w¹tków. W³aœciwie ka¿de
zdanie mog³oby siê staæ przedmiotem naszego rozwa¿ania. Nie
jesteœmy w stanie tego uczyniæ. Dlatego spoœród wielu w¹t-
ków dzisiejszej liturgii s³owa wybieramy dwa nastêpuj¹ce:
z Ewangelii w¹tek zwi¹zany ze s³owami Chrystusa: Uœwiêæ
ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹ (J 17,17), oraz
z pierwszego czytania tak¿e s³owa Chrystusa, ale takie, któ-
rych nie ma zapisanych w Ewangeliach, ale przytoczy³ je œw.
Pawe³: Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu (Dz
20,35b).

Owo uœwiêcanie w prawdzie, jak równie¿ uœwiêcanie
w mi³oœci jest owocem dzia³ania Ducha Œwiêtego. Jego w³a-
œnie od wieków nazywamy Duchem Pocieszycielem i Uœwiê-
cicielem.

2. Uœwiêcenie w prawdzie

Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹ (J 17,17).
Chrystus, prosz¹c o jednoœæ wœród swoich uczniów, modli³ siê
o uœwiêcenie uczniów w prawdzie.
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Prawdy potrzebuje cz³owiek, prawdy potrzebuj¹ równie¿
narody. Cz³owiek ¿yje prawd¹ i z prawdy. G³oszenie prawdy,
s³u¿ba prawdzie jest naczelnym zadaniem ludzi Koœcio³a. Je-
steœmy ludŸmi pos³anymi do g³oszenia prawdy, do ¿ycia
w prawdzie. Jest to bardzo wa¿ne stwierdzenie, które trzeba
szczególnie dzisiaj przyjmowaæ. Szatan dziœ w g³oszeniu
k³amstwa mo¿e korzystaæ ze œrodków spo³ecznego przekazu
myœli – i faktycznie korzysta. Dawniej takich mo¿liwoœci nie
mia³.

Niedawno udziela³em wywiadu dziennikarce katolickiego
czasopisma. Po zakoñczonej oficjalnej rozmowie zapyta³em:
„Jakie pani koñczy³a studia?”. Otrzyma³em odpowiedŸ: „Skoñ-
czy³am prawo. Podjê³am pracê jako dziennikarka we Wroc³a-
wiu. Dra¿ni³y mnie bardzo metody stosowane w tym zawo-
dzie. Po nastaniu demokracji s¹dzi³am, ¿e siê zmieni, ale to, o
co mi chodzi³o, to siê nie zmieni³o. Kazano mi fa³szowaæ to,
co pisa³am, ¿eby tylko by³o to atrakcyjne, chwytliwe, ¿eby
ludzie kupowali i czytali. Nie mog³am siê z tym pogodziæ, dla-
tego poszuka³am sobie redakcji katolickiej”.

Uœwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹ (J 17,17).
Kontrolujmy siê, aby mówiæ prawdê i ¿yæ w prawdzie. Nie s³u-
chajmy szatana, który g³osi dziœ, ¿e nie warto zachowywaæ
staroœwieckiego prawa Koœcio³a.

3. Uœwiêcanie w mi³oœci

Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu (Dz
20-35b). Jest to pokazanie drogi do szczêœcia. Bóg dlatego jest
szczêœliwy, bo zawsze daje, udziela siê nam, obdarza nas przede
wszystkim swoim mi³osierdziem. Winniœmy w tym dawaniu
naœladowaæ Boga.

Mówi¹c o dawaniu, mamy zazwyczaj na myœli dawanie
rzeczy materialnych: pieniêdzy, wiktua³ów, ksi¹¿ek – by wy-
mieniæ tylko niektóre. O wiele wa¿niejsze s¹ dary duchowe,
którymi winniœmy obdarowywaæ drugich ludzi. Jest to dar
dobrego, ¿yczliwego s³owa i dobrego czynu. To dawanie du-
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chowe nazywamy stawaniem siê dla drugiego bezinteresow-
nym darem, stawaniem siê ofiar¹ dla kogoœ.

Przyk³ad takiego poœwiêcenia da³ nam Chrystus. Czytali-
œmy dziœ s³owa: A za nich Ja poœwiêcam w ofierze samego sie-
bie, aby i oni byli uœwiêceni w prawdzie (J 17,19).

Mê¿u! Czy stajesz siê ofiar¹ dla twej ¿ony? ̄ ono! Czy sta-
jesz siê ofiar¹ dla twego mê¿a? Jak poœwiêcasz sam¹ siebie
w ofierze dla mê¿a, dla twoich dzieci, dla twoich rodziców?

To poœwiêcenie, to stawanie siê ofiar¹ dla kogoœ nie jest
³atwe. W tym poœwiêcaniu mo¿e siê zdarzyæ opluwanie, wy-
szydzanie, biczowanie, cierniem ukoronowanie. Ale jeœli wy-
trwasz, to wydepczesz sobie drogê do szczêœcia, to wygrasz
¿ycie tu, na ziemi, i ¿ycie przysz³e.

Cz³owiek potrzebuje bardziej serca ni¿ pieniêdzy. W tam-
tym tygodniu, w czwartek (16 V 1996 r.), odby³ siê w Œcina-
wie pogrzeb 14-letniej Iwony. Dziewczyna rzuci³a siê pod po-
ci¹g. Pytano: dlaczego? co by³o powodem takiego desperac-
kiego czynu? Tajemnicê swego odejœcia zabra³a do grobu.

Mo¿e powodem tej tragedii by³a sytuacja w domu. Jej mat-
ka szeœæ lat temu zostawi³a dwie córki i mê¿a i pojecha³a na
Zachód. Dziewczêta zosta³y bez matki, m¹¿ bez ¿ony. Mo¿e
temu dziecku brakowa³o bliskiego, kochaj¹cego serca. Cz³o-
wiek potrzebuje do ¿ycia mi³oœci.

Wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu (Dz
20,35b). Proœmy Ducha Œwiêtego, aby udzieli³ nam mocy, aby-
œmy uœwiêcali siê w prawdzie, abyœmy mieli rêkê i serce otwar-
te do dawania, abyœmy czynili na co dzieñ mi³osierdzie.
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Duch odnawiaj¹cy oblicze ziemi

Wigilia zes³ania Ducha Œwiêtego – 22 V 1999
Jl 3,1-5; Rz 8,22-27; J 7,37-39

1. Teksty liturgiczne o Duchu Œwiêtym

Dobiega koñca okres wielkanocny. Prze¿ywamy dziœ wigi-
liê Zes³ania Ducha Œwiêtego. Jutro minie 50 dni od uroczysto-
œci Zmartwychwstania Chrystusa. Bêdziemy obchodziæ uro-
czystoœæ Piêædziesi¹tnicy paschalnej, nazywanej u nas Zielo-
nymi Œwiêtami. Ju¿ w centrum dzisiejszej liturgii pojawia siê
osoba Ducha Œwiêtego, której przypisujemy uœwiêcenie œwiata.

W czasach Starego Testamentu Bóg przez proroka Joela
zapowiada³ wylanie Ducha na wszelkie cia³o, czyli na wszyst-
kich ludzi, by nape³niæ ich m¹droœci¹ i ¿arem mi³oœci.

Na dzia³anie Ducha Œwiêtego wskazuje œw. Pawe³ w czy-
tanym dziœ fragmencie Listu do Rzymian. Poucza nas: Podob-
nie tak¿e Duch przychodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci. Gdy bo-
wiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przy-
czynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ
s³owami (Rz 8,26).

Tak¿e Chrystus w Ewangelii mówi o Duchu Œwiêtym: Je-
œli ktoœ jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do
Mnie i pije. Jak rzek³o Pismo: Strumienie wody ¿ywej pop³yn¹
z jego wnêtrza. A powiedzia³ to o Duchu, którego mieli otrzy-
maæ wierz¹cy w Niego (J 7,37b-39a).

2. Dzia³anie Ducha Œwiêtego w liturgii

Powy¿sze s³owa Chrystusa spe³ni³y siê. W dzieñ Piêædzie-
si¹tnicy paschalnej uczniowie Chrystusa otrzymali zapowie-
dzianego Ducha. Nast¹pi³o wylanie Ducha Œwiêtego na Ko-
œció³ apostolski. Od tamtego czasu Duch Œwiêty jest nieustan-
nie zsy³any na wierz¹cych w Chrystusa. Szczególnym miej-
scem zsy³ania Ducha Œwiêto jest sprawowana liturgia, a zw³asz-
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cza Eucharystia. Duch Œwiêty bywa przywo³ywany w czasie
liturgii s³owa. W niektórych koœcio³ach, zw³aszcza we wschod-
nich diecezjach naszego kraju, s¹ œpiewane specjalne pieœni
do Ducha Œwiêtego: „Duchu Œwiêty, przyjdŸ, prosimy, Twojej
³aski nam trzeba. Niech w nauce post¹pimy, objawionej nam
z nieba. Niech j¹ pojmiem z ³atwoœci¹, utrzymamy z sta³oœci¹.
A jej œwiat³em oœwieceni, w dobrym bêdziem utwierdzeni”;
„PrzyjdŸ Duchu Œwiêty, ja pragnê, o to dziœ b³agam Ciê.
PrzyjdŸ, w Twojej mocy i sile, radoœci¹ nape³nij mnie”.

Dzisiaj œpiewaliœmy werset biblijny: Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi ziemiê. Przed najwa¿niejsz¹ chwil¹ Mszy œw., przed
przeistoczeniem, celebrans modli siê: Uœwiêæ te dary moc¹
Ducha Œwiêtego, aby sta³y siê dla nas Cia³em i Krwi¹, nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa. A wiêc konsekracja mszalna do-
konuje siê w mocy Ducha Œwiêtego.

Tak¿e w czasie sprawowania innych sakramentów, a zw³a-
szcza w czasie udzielania sakramentu bierzmowania, prosimy
w sposób szczególny o wylanie na m³odych ludzi darów Du-
cha Œwiêtego.

3. Dzia³anie Ducha Œwiêtego w naszym ¿yciu

Duch Œwiêty dzia³a nie tylko w czasie liturgii. Jego dzia³a-
nie rozszerza siê na inne sytuacje. Trzeba tylko otwieraæ siê na
Jego moc. Duch Œwiêty daje nam przede wszystkim œwiat³o
i zapa³ do modlitwy. Jeszcze raz przypomnijmy s³owa œw. Paw³a
z dzisiejszego drugiego czytania: Podobnie tak¿e Duch przy-
chodzi z pomoc¹ naszej s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy siê
modliæ tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia siê za nami w b³a-
ganiach, których nie mo¿na wyraziæ s³owami (Rz 8,26).

Niekiedy narzekamy, ¿e mamy k³opoty z modlitw¹, nie umie-
my siê modliæ, nie mamy odpowiedniego nastroju do modlitwy.
Czy jednak pamiêtamy o Duchu Œwiêtym, który nas wewnêtrz-
nie uzdalnia do modlitwy? Duch Œwiêty daje lepsze zrozumie-
nie naszego powo³ania, naszych ¿yciowych zadañ. Pozwala nam
odkrywaæ sens ¿ycia i  cierpienia. Pozwala  rozumieæ bieg wy-
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darzeñ, bieg historii. Ludzie myœl¹cy po œwiecku, w duchu tego
œwiata, prawdopodobnie nigdy nie otwieraj¹ siê na dzia³anie
Ducha Œwiêtego i nigdy nie przywo³uj¹ Go do swego ¿ycia.

Duch Œwiêty pozwala nam lepiej rozumieæ Bo¿e objawie-
nie, prawdy ewangeliczne. Ten sam Duch Œwiêty dziœ pozwa-
la nam lepiej rozumieæ znaczenie kultu mi³osierdzia Bo¿ego.
Rozwój tego kultu za poœrednictwem b³. Siostry Faustyny jest
na pewno dzie³em Ducha Œwiêtego. Warto o tym pamiêtaæ i mo-
dliæ siê w tych intencjach do Bo¿ego Ducha.

Duch Œwiêty wreszcie udziela nam mocy do wytrwania
w dobrym, do zwyciê¿ania z³a dobrem, do zapierania siê sa-
mego siebie, do niesienia krzy¿a i naœladowania Chrystusa.
Duch Œwiêty zapala nasze serca mi³oœci¹. St¹d Koœció³ tak
czêsto modli siê: „PrzyjdŸ, Duchu Œwiêty, nape³nij serca swo-
ich wiernych i zapal w nich ogieñ mi³oœci”.

Niech ta Eucharystia, sprawowana ku czci mi³osierdzia
Bo¿ego, niech tak¿e jutrzejsza Niedziela Zes³ania Ducha Œwiê-
tego otworzy nas na dzia³anie Ducha. Dlatego te¿ z wielk¹
pobo¿noœci¹ powtarzajmy dziœ i w nastêpnych dniach wo³a-
nie: Niech zst¹pi Duch Twój i odnowi ziemiê.

Zachowanie przykazañ znakiem przyjaŸni
z Chrystusem

Poniedzia³ek po V niedzieli wielkanocnej  – 22 V 2000
Dz 14,5-18; J 14,21-26

1. Niepowodzenia i sukcesy w ¿yciu aposto³ów

Temat naszej refleksji wyznaczaj¹ dzisiejsze czytania. Dzi-
siejszy fragment Dziejów Apostolskich ukazuje nam dzia³al-
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noœæ œw. Paw³a i Barnaby w Likaonii. W tej dzia³alnoœci by³y
sukcesy i pora¿ki, trudnoœci. Gdy Pawe³ i Barnaba dowiedzie-
li siê w Ikonium, ¿e poganie i ¯ydzi chc¹ ich ukamienowaæ,
uciekli stamt¹d do nastêpnych pobliskich miast. Jednak¿e te
trudnoœci nie zatrzyma³y ich w dzia³alnoœci apostolskiej. W po-
bliskim mieœcie, Listrze, Pawe³ uzdrowi³ cz³owieka o bezw³ad-
nych nogach, kalekê od urodzenia, który nigdy nie chodzi³.
Na s³owa Paw³a – moc¹ Chrystusa – kaleka zerwa³ siê i zacz¹³
chodziæ. Wprawi³o to w zdumienie i zachwyt œwiadków tego
zdarzenia. Zachwyceni ludzie chcieli obwo³aæ Paw³a i Barna-
bê bogami. Ale bohaterowie Ewangelii powstrzymali ich. Oni
dobrze wiedzieli, komu zawdziêczaj¹ swoje sukcesy. Dlatego
odpowiedzi ludziom: Ludzie, dlaczego to robicie! My tak¿e
jesteœmy ludŸmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom.
Nauczamy was, abyœcie odwrócili siê od tych marnoœci do Boga
¿ywego, który stworzy³ niebo i ziemiê, i morze, i wszystko, co
w nich siê znajduje. Pozwoli³ On w dawnych czasach, ¿e ka¿-
dy naród chodzi³ w³asnymi drogami, ale nie przestawa³ dawaæ
o sobie œwiadectwa czyni¹c dobrze. Zsy³a³ wam deszcz z nieba
i urodzajne lata, karmi³ was i radoœci¹ nape³nia³ wasze serca
(Dz 14,15-17).

Bardzo pouczaj¹ca jest ta historia. Mo¿emy z niej wyci¹-
gn¹æ dla siebie praktyczne wskazania: najpierw, wskazanie
dotycz¹ce niepowodzeñ. Niepowodzenia, trudnoœci nie s¹ po
to, by nas pokonaæ, ale po to, by je pokonaæ. Trzeba cierpliwie
wszystko przetrzymaæ, gdy¿ wszystkim przecie¿ kieruje Bóg.
Druga wskazówka dotyczy sukcesów. Nie wolno siê nimi upa-
jaæ, che³piæ. Nie wolno zbyt wiele sobie przypisywaæ. Wszel-
ka moc pochodzi od Boga. Dobrze o tym wiedzieli, Pawe³ i Bar-
naba. Pamiêtajmy i my o tym, komu zawdziêczamy nasze
ewentualne sukcesy. Dlatego pamiêtajmy o s³owach dzisiej-
szego œpiewu miêdzylekcyjnego: Nie nam daj chwa³ê, lecz
Twemu imieniu.
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2. Zachowanie przykazañ znakiem mi³oœci do Chrystusa

W Ewangelii Chrystus przypomina nam, na czym polega
mi³oœæ do Niego. OdpowiedŸ jest jednoznaczna: Kto ma przy-
kazania moje i zachowuje je, ten Mnie mi³uje (J 14,21). A wiêc
mi³oœæ do Chrystusa nie jest jakimœ sentymentem. Mi³oœæ do
naszego Zbawiciela przejawia siê w zachowaniu Bo¿ych przy-
kazañ. Przypomnijmy tu inne wa¿ne s³owa Chrystusa, które
maj¹ podobny wydŸwiêk: Nie ka¿dy, który mi mówi: „Panie,
Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe³-
nia wolê mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7,21). Pamiêtaj-
my o tym. S¹ bowiem tacy chrzeœcijanie, którzy za istotê swo-
jej religijnoœci uwa¿aj¹ modlitwê, chodzenie do koœcio³a, za-
chowanie postów i innych zwyczajów koœcielnych, a przecie¿
owe praktyki same nie wystarcz¹, ale winny iœæ w parze z wy-
pe³nianiem woli Pana Boga, zawartej w Jego przykazaniach.

3. Duch Œwiêty naszym umocnieniem

Chrystus wskazuje nam dziœ tak¿e na Ÿród³o naszej mocy.
Jest ni¹ Duch Œwiêty, który w nas mieszka, który jest dam zsy-
³any przez Ojca i Syna. Czasem s³abo zdajemy sobie sprawê
z dzia³ania Ducha Œwiêtego. Warto pamiêtaæ, ¿e Duch Œwiêty
dzia³a w nas g³ównie w dwóch sferach: w sferze poznawczej
i w sferze wolitywnej. Duch Œwiêty pozwala nam lepiej rozu-
mieæ prawdê. Chrystus dziœ nam przypomnia³: A Pocieszyciel,
Duch Œwiêty, którego Ojciec poœle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedzia³em (J 14,26). Powinniœmy zatem przywo³ywaæ œwia-
t³a Ducha Œwiêtego do naszego poznania, aby lepiej rozumieæ
sens ¿ycia, sens wydarzeñ, sens ca³ej historii. Gdy kiedyœ uda-
my siê na jakieœ wa¿ne spotkanie, gdzie bêdziemy o coœ pyta-
ni, gdzie bêd¹ liczyæ siê nasze s³owa, warto w³aœnie wtedy
skierowaæ swoj¹ modlitewn¹ myœl ku Duchowi Œwiêtemu.
Chrystus zapewnia³ kiedyœ uczniów o tym, ¿e w czasie prze-
s³uchañ przez przeœladowców bêd¹ wspomagani œwiat³em
Ducha Œwiêtego: Kiedy was wydadz¹, nie martwcie siê o to,
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co macie mówiæ. W owej bowiem godzinie bêdzie wam podda-
ne, co macie mówiæ, gdy¿ nie wy bêdziecie mówili, lecz Duch
Ojca waszego bêdzie mówi³ przez was (Mt 10,19-20).

Duch Œwiêty jest tak¿e nasz¹ moc¹ w wyborach moralnych,
w wyborze dobra. Pomaga nam tak¿e wytrwaæ w dobrym.
Pozwala nam po prostu naœladowaæ Chrystusa w czynieniu
mi³osierdzia. Dlatego b¹dŸmy zawsze otwarci na dzia³anie
Ducha Œwiêtego i przyzywajmy Jego pomocy do naszego
œwiadczenia o Chrystusie.



Czêœæ druga
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W ¯YCIU KOŒCIO£A

 HOMILIE OKRESU ZWYK£EGO



185

I. MI£OSIERDZIE BO¯E
 „Z POKOLENIA NA POKOLENIE”

A. Homilie styczniowe

Jak stawaæ siê wielkim w Koœciele?

Czwartek po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 1987
Hbr 7,25-8,6; Mk 3,7-12

1. Pogoñ za popularnoœci¹

Wœród licznych d¹¿eñ, jakie towarzysz¹ wielu ludziom jest
d¹¿enie do popularnoœci. Jest to widoczne szczególnie w œwie-
cie polityków, aktorów, artystów. S¹ ludzie, którzy ró¿nymi
sposobami zabiegaj¹ o swoj¹ popularnoœæ. Czasem s¹ to me-
tody nieludzkie, uw³aczaj¹ce godnoœci cz³owieka. S¹ te¿ tacy,
którzy nie musz¹ zabiegaæ o popularnoœæ, bo s¹ fachowcami
i ciesz¹ siê wœród towarzysz¹cych osób du¿ym autorytetem.
S¹ pytani o radê, o zdanie w wa¿nych sprawach. Gdy ich rady
i wskazówki okazuj¹ siê s³uszne, tym bardziej wzrasta ich au-
torytet.

Osobny problem stanowi¹ idole, bo¿yszcza dla m³odzie¿y.
S¹ to zwykle piosenkarze, piosenkarki, wybitni sportowcy,
aktorzy filmowi, gawêdziarze, humoryœci itd.

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który jest po-
dziwiany przez rzesze, którego wielu pragnê³o dotkn¹æ.

2. Droga Chrystusa do wielkoœci

Œw. Marek zanotowa³ w swojej Ewangelii: A sz³o za Nim
wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Tak¿e z Judei, z Jerozolimy,
z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu sz³o do Nie-
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go mnóstwo wielkie na wieœæ o Jego czynach (Mk 3,7-8).
A wiêc rzeczywiœcie by³ to wielki podziw t³umów dla Jezusa.

Dlaczego szli, dlaczego siê cisnêli, czego szukali? Wielu
z nich szuka³o tego, czego wszystkim potrzeba, zw³aszcza lu-
dziom chorym – szuka³o zdrowia: Wielu bowiem uzdrowi³
i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieœ choroby, cisnêli siê
do Niego, aby siê Go dotkn¹æ (Mk 3,10).Inni szli zapewne z cie-
kawoœci, by zobaczyæ, czy uzdrawia, jak uzdrawia. Jeszcze
inni szli, by pos³uchaæ ciekawej nauki. A byli i tacy, którzy
szli, ¿eby przekonaæ siê, czy poradzi sobie z faryzeuszami, czy
da siê zaskoczyæ, czy da siê z³apaæ i zaaresztowaæ, czy pora-
dzi sobie z najbardziej przebieg³ymi. Jednym s³owem, mówi¹c
dzisiejszym jêzykiem, Jezus by³ bardzo popularny wœród ludu.
Czy by³ to odosobniony przypadek tak wielkiej popularnoœci?
Na pewno nie! Historia zna wielu innych, których te¿ podzi-
wiano, którymi siê zachwycano. S¹ i dziœ tacy wœród nas. Oj-
ciec Œwiêty. Jan Pawe³ II jest dziœ podziwiany przez tak wielu
na audiencjach, w czasie podró¿y apostolskich. Dane by³o
i nam tego doœwiadczyæ, gdy by³ w polskiej ziemi. Ka¿dy chcia³
mieæ najbli¿szy sektor, chcia³ go z bliska zobaczyæ. Marzy³
o dotkniêciu jego d³oni, pragn¹³ jego spojrzenia, nie mówi¹c
ju¿ o mo¿liwoœci zamiany chocia¿by kilku s³ów. Tak wiêc jest
jakaœ analogia miêdzy tym, co jest dziœ, a sceneri¹ ewange-
liczn¹.

Powróæmy do Ewangelii i zapytajmy: Czy Chrystus zabie-
ga³ o tak¹ popularnoœæ, czy zale¿a³o Mu na tym, aby Go lud
podziwia³? Odpowiedzmy wprost: Chrystusowi o to nie cho-
dzi³o. To uznanie, ta popularnoœæ zrodzi³a siê ubocznie na dro-
dze wype³niania wa¿niejszego, g³êbszego celu – wype³niania
dzie³a zbawienia. Przecie¿ Chrystus niczego nie czyni³ pod
publikê. Nie przyszed³, ¿eby g³osiæ swoj¹ chwa³ê, ale chwa³ê
Tego, który Go pos³a³. Wszystko, co mówi³ i co czyni³, czyni³,
aby Ojciec by³ œwiatu objawiony i uwielbiony w Synu: Ja nic
od siebie nie czyniê, ale ¿e to mówiê, czego Mnie Ojciec na-
uczy³. A Ten, który Mnie pos³a³, jest ze Mn¹: nie pozostawi³
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Mnie samego, bo Ja zawsze czyniê to, co siê Jemu podoba.
(J 8,28b-29).

Tak¹ oto drogê do wielkoœci, do znaczenia (a kto chce, to
mo¿e powiedzieæ: i do zdrowej popularnoœci) wytyczy³ ludziom
Syn Bo¿y. Wielu ludzi tê drogê obra³o i osi¹gnê³o wieniec
chwa³y, nie tylko tej wieczystej, ale i tej ziemskiej.

3. Nasza droga do wielkoœci

S¹dzimy, ¿e tak¹ drog¹ pod¹¿a Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Nie g³osi swojej chwa³y, ale chwa³ê Odkupiciela cz³owieka.
Prowadzi ludzkoœæ do Chrystusa. Czy wszyscy jednak tak czy-
ni¹? Czy wszyscy id¹ tak¹ drog¹? Popatrzmy na innych wspó³-
czesnych uczniów Chrystusa: ludzi œwieckich, kap³anów, pro-
boszczów, wikariuszy, kleryków. Na pewno s¹ tacy, którzy
szukaj¹ taniej popularnoœci, którzy konsekwentnie, sprytnie,
przebiegle montuj¹ w³asn¹ karierê, tacy, którzy stawiaj¹ sobie
samym pomniki tu na ziemi.

Jak to czyni¹? Wska¿my na nieewangeliczne metody zdo-
bywania taniej popularnoœci i kariery:

– Droga wzmo¿onego aktywizmu. Cz³owiek tego typu chce
byæ wszêdzie, chce wszêdzie byæ zauwa¿onym, zastanawia siê,
czy siê op³aci, czy go zobacz¹, czy go doceni¹. Czêsto podkre-
œla: to ja to zrobi³em, to dziêki mnie tak dobrze wypad³o. Pra-
cuœ, ale po to, by siê pokazaæ, by w konsekwencji awansowaæ.
Typowy faryzeusz ze œwi¹tyni, który przed Bogiem przechwala³
siê, czego to on nie dokona³, w przeciwieñstwie do grzeszne-
go, ale ¿a³uj¹cego celnika;

– Droga schlebiania. Ho³duj¹ jej niektórzy wychowawcy.
Chc¹ przypodobaæ siê swoim podopiecznym przez spe³nianie
ich zachcianek. Id¹ na ugodê w ka¿dej sprawie. Wszystko za-
³atwi¹, jeœli tylko podw³adni prosz¹. Nie ma tu mowy o sta-
wianiu wymagañ, o podnoszeniu poprzeczki, bo wychowan-
kowie mogliby siê zniechêciæ i Ÿle myœleæ;

– Droga pró¿noœci, udawania, zgrywania siê. W³aœciwie
cz³owiek tego pokroju nic nie robi, tylko wiele mówi, nawija.
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W mowie jest bezkonkurencyjny. Ubiera wszystko w ciep³e, mi³e
s³ówka, przymila siê. Ale co innego w nim naprawdê siedzi.
W odpowiedniej chwili potrafi ods³oniæ swoj¹ prawdziw¹ twarz;

– Droga niskiego uk³onu, p³aszczenia siê. S¹ to klamkowi-
cze, wazeliniarze. Uwa¿aj¹, by siê nie naraziæ. Wypychaj¹ in-
nych na pierwsz¹ liniê frontu. Jak jest bezpiecznie, to pr¹ do
przodu, by zab³ysn¹æ. Jak jest gorzej, trochê niebezpiecznie,
to siê chowaj¹ – g³owa w piasek. Potrafi¹ siê nawet wyprzeæ
tego, co zrobili, a co na gie³dzie zosta³o Ÿle odnotowane.

Wszystkie te drogi nie maj¹ nic wspólnego z duchem
Ewangelii, z duchem Pana naszego. Niestety id¹ czasem nimi
nasi chrzeœcijanie, katolicy: duchowni i œwieccy.

Powiedzmy raz jeszcze klarownie: Chrystusowa droga do
wielkoœci, do bycia popularnym, do kariery w dobrym tego
s³owa znaczeniu wiedzie przez ciche, cierpliwe i wytrwa³e
wype³nianie woli Bo¿ej. Cz³owiek o takim nastawieniu nie
bêdzie szuka³ siebie, nie bêdzie czeka³ na pochwa³y, na uzna-
nie, ale bêdzie zabiega³ o chwa³ê Chrystusa – bêdzie stosowa³
zasadê œw. Jana Chrzciciela: Potrzeba, by On wzrasta³, a ja
siê umniejsza³. (J,3,30). W Koœciele prawdziw¹ wielkoœæ, zna-
czenie zdobywa siê przez pokorê, bezinteresown¹ ¿yczliwoœæ
i dobroæ. Kto chce byæ popularnym, kto d¹¿y do rozg³osu, do
tzw. kariery, do uznania – to ju¿ w punkcie wyjœcia sprawê
przegra³. Na takich drogach rozbito jednoœæ Koœcio³a, bo py-
cha, chciwoœæ, zach³annoœæ na zaszczyty, na sto³ki i fotele za-
wsze ludzi dzieli³a miêdzy sob¹.

Wielu bowiem uzdrowi³ i w skutek tego wszyscy, którzy mieli
jakieœ choroby, cisnêli siê do Niego, aby siê Go dotkn¹æ (Mk
3,10). Wszyscy jesteœmy schorowani, tak¿e w dziedzinie na-
szych pragnieñ na popularnoœæ. Naœladujmy w tym, co dobre,
pierwszych s³uchaczy Jezusa.

Chrystus jest z nami! Autor Listu do Hebrajczyków stwier-
dzi³ dziœ: Jezus mo¿e zbawiaæ na wieki tych, którzy przez Nie-
go zbli¿aj¹ siê do Boga, bo zawsze ¿yje, aby siê wstawiaæ za
nimi. (Hbr 7,25).
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A wiêc droga do naszego uzdrowienia, droga do leczenia
ran rozbicia Koœcio³a jest wskazana. Zechciejmy tylko ni¹
pod¹¿aæ. B³agajmy o to mi³osiernego Boga.

Dobrem zwyciê¿aæ z³o

Pi¹tek II niedzieli zwyk³ej –  22 I 1988
1 Sm 24,3-21; Mk 3,13-19

1. Obiegowe opinie o byciu dobrym

S³yszy siê niekiedy powiedzenie, ¿e dobroæ nie pop³aca, ¿e
nie warto byæ dobrym. Nag³aœnia siê zdanie, ¿e nie warto byæ
dobrym zw³aszcza dziœ, gdy¿ prowadzi to do przegranej. Nie-
którzy mówi¹, ¿e dobroæ jest cech¹ naiwnych, ¿e nie da siê jej
pogodziæ z si³¹ charakteru. Jeszcze inni mówi¹, ¿e dobroæ jest
oznak¹ s³aboœci, oznak¹ rezygnacji z ubiegania siê o sprawie-
dliwoœæ. Wielu stawia dziœ na spryt, na przebieg³oœæ, na umie-
jêtnoœæ wykorzystania ka¿dej sytuacji, by siê wzbogaciæ, by
zyskaæ trochê s³awy, by staæ siê popularnym.

Zupe³nie inny przyk³ad, inny typ cz³owieka znajdujemy
dzisiaj w pierwszym czytaniu biblijnym, wyjêtym z 1 Ksiêgi
Samuela. Osob¹ t¹ jest król Dawid.

2. Nie daj siê zwyciê¿aæ z³u, ale z³o dobrem zwyciê¿aj (Rz 12,21)

Dawid narazi³ siê swemu królowi, Saulowi. Musia³ ucie-
kaæ z jego domu i obraæ los tu³acza. Nadarzy³a siê jednak oka-
zja, by zniszczyæ wroga, by zakoñczyæ ucieczkê. Oto w grocie
Dawid zastaje Saula. Ma okazjê go zabiæ. Namawiaj¹ go do
tego ludzie, ale Dawid okazuje siê wspania³omyœlny. Staje na
wysokoœci zadania. Daruje ¿ycie swemu królowi i wyznaje
przed nim, ¿e nie jest jego wrogiem, ¿e na z³o doœwiadczone
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od niego chce odwdziêczyæ siê dobrem. Taka postawa Dawida
rozbroi³a zupe³nie Saula. Król zrozumia³ swój b³¹d i wyrazi³
wobec swego s³ugi uznanie i skruchê. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e
Saul móg³ przyznaæ siê do swego b³êdu i uznaæ wy¿szoœæ swego
poddanego: Tyœ sprawiedliwszy ode mnie, gdyœ œwiadczy³em
mi dobro, podczas gdy ja wyrz¹dza³em ci krzywdê. Dziœ da³eœ
mi dowód, ¿e mi dobro wyœwiadczy³eœ, kiedy bowiem Pan wyda³
miê w twoje rêce, ty mnie nie zabi³eœ (1 Sm 24,18-19). A wiêc
op³aci³o siê byæ dobrym. Swoj¹ dobr¹ postaw¹ Dawid rozbroi³
swego króla Saula. Potwierdzi³a siê tu zasada, ¿e warto byæ
dobrym, ¿e z³o w³aœnie trzeba zwyciê¿aæ dobrem.

3. Bóg nas wybra³ do szerzenia mi³osierdzia

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o wyborze dwunastu
pierwszych uczniów. Ewangelista podkreœla, ¿e Chrystus wy-
bra³ tych, których sam chcia³.

Nas te¿ powo³a³ Chrystus do okreœlonych zadañ. Uczyni³
to wed³ug swojej woli, wed³ug swego zamys³u. Chrystus wy-
bra³ nas, abyœmy zwyciê¿ali z³o dobrem. Miejmy zawsze to
ewangeliczne przekonanie, ¿e warto byæ dobrym, ¿e bycie
dobrym nie jest wynikiem s³aboœci, ale jest znakiem naszej
duchowej mocy. Ile¿ jest ludzi, którzy tak czyni¹, którzy s¹
cierpliwi wobec z³a, którzy nie daj¹ wyprowadziæ siê z rów-
nowagi. Potrafi¹ nawet przetrzymaæ s³owa krytyki, potrafi¹
oprzeæ siê namowom z³ych ludzi i cierpliwoœci¹, spokojem,
opanowaniem – po prosto dobrem zwyciê¿aj¹ z³o. Proœmy Boga
mi³osiernego o dar takiej postawy, o dar zwyciê¿ania z³a do-
brem.
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S³owo Bo¿e w naszym ¿yciu

III niedziela zwyk³a – 22 I 1989
Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30; £k 1,1-4; 4,14-21

1. S³uchanie s³owa Bo¿ego wczoraj i dziœ

Dzisiejsze nasze spotkanie modlitewne, w czasie którego
uwielbiamy Bo¿e mi³osierdzie, wypad³o w trzeci¹ niedzielê
zwyk³¹. Jesteœmy tu razem przed Bogiem. Sprawujemy naj-
œwiêtsz¹ i najwa¿niejsz¹ czynnoœæ. Wa¿niejszej ju¿ dzisiaj
nie bêdzie. To jest szczyt dzisiejszego dnia, szczyt ka¿dej
niedzieli, szczyt ka¿dego œwiêta i ka¿dego dnia.

To, co dziœ i w ka¿d¹ niedzielê tu czynimy, jest podobne do
tego, o czym mówi¹ dzisiejsze teksty biblijne. By³a w nich
mowa o czytaniu i s³uchaniu s³owa Bo¿ego. W pierwszej pe-
rykopie biblijnej, wyjêtej z Ksiêgi Nehemiasza, zosta³o nam
przypomniane, jak to wielkie zrzeszenie ludzi s³ucha³o s³ów
Bo¿ych na placu przed Bram¹ Wodn¹ w Jerozolimie: I czyta³
z tej ksiêgi na placu przed Bram¹ Wodn¹ od rana a¿ do po³u-
dnia w obecnoœci mê¿czyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli,
a uszy ca³ego ludu by³y zwrócone ku ksiêdze Prawa […]. Czy-
tano wiêc z tej ksiêgi, ksiêgi Prawa Bo¿ego, dobitnie, z doda-
niem objaœnienia, tak ¿e lud rozumia³ czytanie.. Ca³y lud p³a-
ka³, gdy us³ysza³ s³owa Prawa (Ne 8,3.8.9b).

A wiêc by³o to wielkie spotkanie ludzi ze s³owem samego
Boga, czytanym z Ksiêgi Prawa, czyli z Biblii. Podziwiamy
postawê tamtych s³uchaczy.

Podobnie by³o i w Nazarecie, w mieœcie, w którym Jezus
siê wychowywa³. W dzieñ œwi¹teczny przyszed³ Jezus do
œwi¹tyni, do synagogi. Podano Mu ksiêgê proroka Izajasza
i czyta³, a po odczytaniu tekstu wyg³osi³ bardzo krótk¹ ho-
miliê: Dziœ spe³ni³y siê te s³owa Pisma, któreœcie s³yszeli
(£k 4,21).
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My dzisiaj te¿, tu, na tym œwiêtym spotkaniu, czytaliœmy
ksiêgê Pisma Œwiêtego – teksty œwiête – S³owo Bo¿e. Teraz
próbujemy je sobie objaœniæ. Nasze objaœnianie musi dzisiaj
dotyczyæ samego s³owa Bo¿ego, bo o nim w³aœnie by³a mowa
w og³oszonych czytaniach.

2. Z teologii s³owa Bo¿ego

Pytamy najpierw: czym jest s³owo Bo¿e? Jest mow¹ Boga
do nas i dlatego jest zawsze prawdziwe i aktualne. Bóg nigdy
nie k³amie. To ludzkie s³owa s¹ czêsto k³amliwe i przez to zatru-
waj¹ ducha ludzkiego. Bo¿e s³owo jest zawsze prawdziwe,
dlatego jest zawsze godne przyjêcia.

S³owo Bo¿e jest skuteczne. To sprawia, to powoduje, co
og³asza. Kiedy Bóg mówi: Niech siê stanie, to powo³uje coœ
do istnienia. Gdy Bóg powiedzia³: Niechaj siê stanie œwiat³oœæ!
(Rdz 1,3) – sta³a siê œwiat³oœæ. Gdy Bóg rzek³: Niechaj po-
wstan¹ cia³a niebieskie, œwiec¹ce na sklepieniu nieba... (Rdz
1,14) – powsta³y: S³oñce, Ksiê¿yc i gwiazdy. Gdy Bóg powie-
dzia³: Niechaj ziemia wyda istoty ró¿nego rodzaju (Rdz 1,24)
– zaistnia³y ró¿nego rodzaju istoty ¿yj¹ce. Gdy Chrystus po-
wiedzia³ nad grobem swego przyjaciela: £azarzu, wyjdŸ na
zewn¹trz! (J 11,43) – £azarz wyszed³. Gdy Chrystus wyrzek³:
M³odzieñcze, tobie mówiê: wstañ! (£k 7,14) – zmar³y usiad³
i zacz¹³ mówiæ (£k 7,15).

S³owo Bo¿e zbawia. Kiedy Chrystus powiedzia³: Synu, od-
puszczaj¹ ci siê twoje grzechy (Mk 2,5), a potem: Wstañ, weŸ
swoje ³o¿e i idŸ do domu! (Mk 2,11) – chory wsta³, wzi¹³ zaraz
swoje ³o¿e i wyszed³ na oczach wszystkich (Mk 2,12a). Gdy
Chrystus z krzy¿a powiedzia³ do ³otra po prawicy: dziœ ze Mn¹
bêdziesz w raju (£k 23,43) – dobry ³otr zosta³ oczyszczony z wy-
stêpków i wprowadzony do nieba. Kiedy dziœ Chrystus powie
ustami kap³ana: To jest bowiem Cia³o moje, które za was bêdzie
wydane – wówczas bia³a hostia stanie siê Cia³em Pañskim.

S³owo Bo¿e niesie nam wyzwolenie. Jezus oznajmi³: Po-
znajcie prawdê, a prawda was wyzwoli (J 8,32). Kto przyjmie
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wiêc s³owo Bo¿e i bêdzie ¿y³ wed³ug niego, ten bêdzie wy-
zwolony, bêdzie naprawdê wolny.

S³owo Bo¿e tak¿e pociesza, upomina, przestrzega. S³owo
Bo¿e równie¿ jednoczy ludzi.

3. Nasze zadania wobec s³owa Bo¿ego

a) Poznawanie s³owa Bo¿ego

S³owo Bo¿e winniœmy najpierw pilnie poznawaæ. Poznaje-
my je tu, w koœciele, gdy go s³uchamy. Poznajemy na rekolek-
cjach. Poznajemy w prywatnej lekturze Pisma Œwiêtego. I tu
trzeba sobie postawiæ pytanie: Jak staram siê o poznawanie
s³owa Bo¿ego? jak s³ucham go w koœciele? czy biorê do rêki
Ksiêgê Pisma Œwiêtego w domu? gdzie znajduje siê w moim
mieszkaniu ta Ksiêga œwiêta? kiedy ostatni raz mia³em j¹ w rê-
ce?

Roman Brandstaetter w ksi¹¿ce Kr¹g biblijny wspomina,
z jakim pietyzmem by³a traktowana Biblia w jego domu. Nie
trzeba by³o jej szukaæ. Le¿a³a na stole. Gdy dziadek mia³ j¹
wzi¹æ do rêki – my³ rêce. Ten¿e dziadek powiedzia³ pewnego
razu do wnuka: Bêdziesz tê ksi¹¿kê nieustannie czyta³ […],
a gdy siê zestarzejesz, to siê przekonasz, ¿e wszystkie ksi¹¿ki,
które przeczytasz, wszystkie ksi¹¿ki na œwiecie, s¹ tylko nie-
udolnym komentarzem do tej jedynej Ksiêgi.

b) Akceptacja s³owa Bo¿ego

Nasze drugie zadanie wobec s³owa Bo¿ego to jego akcep-
tacja. Cz³owiek akceptuj¹cy s³owo Bo¿e mówi: Panie Bo¿e,
Ty masz racjê, Ty siê nie mylisz. Panie, Ty masz s³owa ¿ycia
wiecznego. Spotykamy dziœ coraz czêœciej katolików, którzy
traktuj¹ Pismo Œwiête wybiórczo. Po prostu nie akceptuj¹ Pi-
sma Œwiêtego w ca³ej jego rozci¹g³oœci. Wybieraj¹ z Ewange-
lii te prawdy, które s¹ wygodne, ³atwe, mi³e dla ucha. Dzieñ
œwiêciæ – tak, nie kraœæ – tak, nie zabijaæ, ale doros³ych, a nie-
narodzonych mo¿na – mówi¹ niektórzy.
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c) G³oszenie s³owa Bo¿ego

Nastêpne nasze zadanie wobec s³owa Bo¿ego – to jego g³o-
szenie, przekazywanie go drugim. Prawd¹, œwiat³em, skarbem,
m¹droœci¹ trzeba siê dzieliæ. To nie jest tylko zadanie dla ksiê-
¿y, dla misjonarzy. Pamiêtaj, ¿e ty tak¿e jesteœ powo³any jako
cz³owiek ochrzczony, aby mówiæ o Bogu, aby prawdê Bo¿¹
og³aszaæ, innym przybli¿aæ, t³umaczyæ. Zobacz, jak to gorli-
wie czyni¹ Œwiadkowie Jehowy! Ludzie im niekiedy ubli¿aj¹,
a oni siê tym nie przejmuj¹. Id¹ i g³osz¹ dalej. Czuj¹ siê na-
prawdê aposto³ami.

Wszyscy winniœmy byæ siewcami Bo¿ego s³owa! Zasiew
Bo¿ego s³owa to nasza podstawowa chrzeœcijañska czynnoœæ,
to nasz naczelny obowi¹zek.

Zapytam ciê, czy u¿yczasz swego jêzyka, swych s³ów Bogu,
czy prawda Bo¿a pojawia siê na twoich ustach? Masz byæ
siewc¹ Bo¿ego s³owa.

d) Wype³nianie s³owa Bo¿ego

Czwarte zadanie wobec s³owa Bo¿ego – to jego wierne
wype³nianie. Chrystus powiedzia³: B³ogos³awieni, którzy s³u-
chaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je (£k 11,28). Mamy szcze-
gólnie to s³owo wype³niaæ, pamiêtaæ o tym s³owie, które s³y-
szymy w niedzielê tu na Mszy œw. Winniœmy sobie je przypo-
minaæ w domu, w pracy i je wype³niaæ.

Gdy umiera³ Fiodor Dostojewski, wielki pisarz rosyjski,
kaza³ sobie podaæ Bibliê, tê Ksiêgê, która towarzyszy³a mu
w ciê¿kich chwilach syberyjskiego zes³ania, tê Ksiêgê, do której
czêsto w ¿yciu zagl¹da³. Gdy mu j¹ podano, powiedzia³ do
dzieci: czytajcie tê Ksiêgê i ¿yjcie wed³ug niej.

Oby na nas wype³ni³y siê s³owa Pana: Moj¹ matk¹ i moimi
braæmi s¹ ci, którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i wype³niaj¹ je
(£k 8,21).
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Szatan dzieli – Chrystus jednoczy

Poniedzia³ek po III niedzieli zwyk³ej – 22 I 1990
2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30

1. Uci¹¿liwoœæ rozbicia

¯yjemy ci¹gle w rozbitym œwiecie. Nie ma jednoœci wœród
narodów œwiata. Oto na œwiecie tocz¹ siê nieustannie wojny
regionalne. W niektórych miejscach œwiata owe ogniska zabi-
jania ludzi s¹ tak bardzo aktywne.

Nie ma tak¿e jednoœci w poszczególnych narodach, tak¿e
w naszym narodzie. Widzimy to na przyk³adzie debat parla-
mentarnych. Partie polityczne niekiedy nie przebieraj¹ w œrod-
kach, by upiec swoj¹ pieczeñ, by przeforsowaæ swojej uchwa-
³y, by oœmieszyæ swoich ideowych przeciwników. Zdarzaj¹ siê
tak¿e rozbicia w zak³adach pracy, w przedsiêbiorstwach,
w szko³ach, uczelniach, parafiach. Wreszcie doœwiadczamy
rozbicia w naszych s¹siedztwach i rodzinach. Doœwiadczamy
tak¿e rozbicia w Koœciele. Chrystus za³o¿y³ i chcia³ mieæ za-
wsze jeden Koœció³. Niestety, wyznawcy Chrystusa tak szyb-
ko poró¿nili siê miêdzy sob¹.

Musimy wyznaæ, ¿e te wszystkie rozbicia w tych ró¿nych
spo³ecznoœciach s¹ dla nas wielka uci¹¿liwoœci¹. Źle siê nam
¿yje wœród podzielonych ludzi. Dlatego sam Bóg nas wzywa
do jednoczenia.

2. Król Dawid jednocz¹cy naród wybrany

Przyk³ad jednoczenia znajdujemy w dzisiejszym liturgicz-
nym s³owie Bo¿ym. Oto król Dawid jest nam dziœ pokazany
jako król jednocz¹cy naród wybrany. Podejmuj¹c proces jed-
noczenia, uzna³ za stosowne wyrwaæ z r¹k Jebusytów fortecê
jerozolimsk¹ i z Jerozolimy uczyniæ stolicê, centralny oœro-
dek ¿ycia publicznego i religijnego. W tym jednoczeniu
wspomaga³ go sam Bóg. Mówi o tym dziœ œpiewany Psalm:
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Znalaz³em Dawida, mojego s³ugê, namaœci³em go moim œwiê-
tym olejem, by rêka moja zawsze przy nim by³a i umacnia³o go
moje ramiê. Z nim moja wiernoœæ i ³aska, a w moim imieniu
jego moc wywy¿szona. Jego ramiê rozci¹gnê nad morzem, a je-
go panowanie nad rzekami (Ps 89).

Dzie³o jednoczenia ludzi na ziemi podj¹³ Syn Bo¿y, Jezus
Chrystus. Wielokrotnie w czasie swojej publicznej dzia³alno-
œci walczy³ z szatanem. Ten ostatni nieustannie rozbija³ i roz-
bija jednoœæ wœród ludzi. ̄ eby ten cel osi¹gn¹æ, szatan stosuje
podstêpne metody. Jezus nie uznawa³ ¿adnych kompromisów
z szatanem. Zawsze zdecydowanie wystêpowa³ przeciwko pro-
pozycjom z³ego ducha i jednoczy³ ludzi wokó³ prawdy i wier-
noœci Bo¿emu prawu, prawu Dekalogu, prawu mi³oœci.

3. W s³u¿bie jednoczenia

Dzie³o jednoczenia ludzi przez Jezusa nie zosta³o dokoñ-
czone. Chrystus zleci³ je swoim nastêpcom. Dziœ jest to nasze
naczelne zadanie. Nasze mo¿liwoœci wprawdzie s¹ ograniczo-
ne, ale ka¿dy z nas mo¿e naprawdê wiele zrobiæ na rzecz jed-
noczenia ludzi. Nie szukajmy szczególnych okazji. Codzien-
nie mamy wiele mo¿liwoœci, by w tym naszym ma³ym ¿ycio-
wym œwiecie wiele zrobiæ na rzecz jednoœci miêdzyludzkiej.
Wielka jednoœæ w Koœciele i w œwiecie zaczyna siê od tej ma-
³ej jednoœci w naszych œrodowiskach rodzinnych, s¹siedzkich
i parafialnych. Mamy wiêc szansê w³¹czenia siê w dzie³o jed-
noczenia œwiata i Koœcio³a. Proœmy mi³osiernego Boga, by-
œmy siê przyczynili do tego wa¿nego dzie³a.
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Prymat mi³oœci wobec prawa

Wtorek po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 1991
Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28

1. Pokusa legalizmu

Wszyscy dobrze wiemy, ¿e ¿ycie spo³eczne potrzebuje pra-
wa. Regulacje prawne s¹ potrzebne, byœmy wiedzieli, jakie
posiadamy przywileje i j obowi¹zki, do czego mamy prawo
i jakie zobowi¹zania ci¹¿¹ na nas. Prawo zostaje ustanowione
przez prawodawcê dla wspólnego dobra jakiejœ spo³ecznoœci.
Wiemy, ¿e niekiedy stanowiono niesprawiedliwe prawa. Czy-
nili to g³ównie dyktatorzy i tyrani. W ¿ycie spo³eczne wkrada³
siê wtedy legalizm. Domagano siê bezdusznego przestrzega-
nia prawa. Tego typu postawa znamionowa³a niekiedy i œro-
dowiska religijne. Mamy tego przyk³ad w czasach Starego Te-
stamentu, w gronie faryzeuszów. Religijnoœæ mierzono u nich
iloœci¹ i d³ugoœci¹ mod³ów. Mniej zwracano uwagê na zaan-
ga¿owanie wewnêtrzne przy spe³nianiu praktyk religijnych,
a koncentrowano siê na zewnêtrznych obrzêdach. Mówi nam
o tym dzisiejszy fragment Ewangelii. Chrystus oznajmia: To
szabat zosta³ ustanowiony dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla
szabatu (Mk 2,27).

2. Dobro cz³owieka celem prawa

W œwietle powy¿szej wypowiedzi mo¿emy sformu³owaæ
zasadê, ¿e wszelkie prawo winno mieæ na wzglêdzie dobro
cz³owieka. Nawet prawo szabatu, prawo dnia œwiêtego, ma
s³u¿yæ cz³owiekowi, jego dobru: To szabat zosta³ ustanowiony
dla cz³owieka, a nie cz³owiek dla szabatu (Mk 2,27). Prawo
jest tylko wtedy sensowne, gdy s³u¿y cz³owiekowi, gdy u³a-
twia mu ¿ycie, niesie ze sob¹ ³ad i porz¹dek.

Prawid³owoœæ ta odnosi siê nie tylko do prawa cywilnego,
ale tak¿e do prawa kanonicznego, koœcielnego. To ostatnie
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bywa zawsze s³uszne, ale jego aplikacja w konkretnych wa-
runkach ludzkiego ¿ycia wymaga niekiedy roztropnoœci i m¹-
droœci. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ tak, ¿e literalne zachowanie
prawa w jakiejœ konkretnej sytuacji mog³oby spowodowaæ
jak¹œ szkod¹ dla konkretnego cz³owieka. I w takiej sytuacji
trzeba pamiêtaæ o zasadzie, ¿e nad prawem jest zawsze mi-
³oœæ. W takim tez kontekœcie mówimy o prymacie mi³osier-
dzia nad sprawiedliwoœci¹.

3. Mi³osierdzie przed sprawiedliwoœci¹

Z Pisma Œwiêtego dowiadujemy siê, ¿e Pan Bóg jest zara-
zem mi³osierny i sprawiedliwy. W ostatnich czasach, za spraw¹
siostry Faustyny, uwydatniamy przymiot mi³osierdzia. Bóg
objawi³ siê nam jako najwy¿sza mi³oœæ. Ta mi³oœæ przybra³a
kszta³t mi³osierdzia, z chwil¹ gdy cz³owiek pope³ni³ grzech,
gdy sprzeciwi³ siê prawu danemu przez Boga. Pan Bóg bo-
wiem nie odwróci³ siê od niego, ale w³aœnie odt¹d obdarza³ go
ju¿ mi³oœci¹ mi³osiern¹, czyli mi³osierdziem. W encyklice Di-
ves in misericordia Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II napisa³: Mi³o-
sierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem mi³oœci, jest jak-
by drugim jej imieniem, a zarazem w³aœciwym sposobem jej
objawiania siê i realizacji wobec rzeczywistoœci z³a, które jest
w œwiecie, które dotyka i osacza cz³owieka, które wdziera siê
równie¿ do jego serca i mo¿e „zatraciæ w piekle” (DM, 7) Na
podstawie tego tekstu mo¿emy wyjaœniæ, jaka jest ró¿nica miê-
dzy mi³oœci¹ i mi³osierdziem. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e mi³o-
sierdzie jest to dar mi³oœci adresowany dla kogoœ, kto nañ nie
zas³uguje, albo kogoœ, kto jest od darczyñcy mniej doskona³y.
Nie mówimy, ¿e mi³oœæ matki jest mi³osierna wobec dobrego,
pos³usznego dziecka. Ona otacza go mi³oœci¹ a nie mi³osier-
dziem. Jednak¿e mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e dziecko wykroczy
przeciw matce, czasem nawet mocno, i zas³u¿y na naganê czy
nawet karê. Wtedy w³aœnie mi³oœæ matki do dziecka zyskuje
rys mi³osierdzia. Mi³oœci¹ wiêc mo¿na obdarzaæ wszystkich,
zaœ mi³osierdziem obdarzany naszych winowajców lub te¿ lu-
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dzi w potrzebie, którzy siê maj¹ gorzej od nas, albo te¿ ludzi,
którzy s¹ w czymœ od nas mniej doskonali.

Bóg na samym pocz¹tku darzy³ cz³owieka i ca³e stworze-
nie mi³oœci¹. Gdy jednak cz³owiek zawini³, mi³oœæ Boga do
niego przybra³a kszta³t mi³osierdzia. Wiemy, ¿e grzech pier-
worodny wydarzy³ siê na samym pocz¹tku, dlatego te¿ trzeba
uznaæ, i¿ Bóg od samego pocz¹tku staje przed cz³owiekiem ze
swoim mi³osierdziem.

Ka¿dego miesi¹ca modlimy siê w tej œwi¹tyni o mi³osierdzie
dla nas i ca³ego œwiata. Módlmy siê i dzisiaj o to, byœmy zawsze
stawiali mi³oœæ nad prawem, mi³osierdzie nad sprawiedliwoœci¹,
aby jakaœ forma legalizmu nie oddali³a nas od ducha Ewangelii.

Znikomoœæ bogatych œrodków – dzia³anie
w imiê Pana

Œroda po II niedzieli zwyk³ej – 2 I 1992
1 Sm 17,32-33.37.40-51; Mk 3,1-6

1. Podejmowanie ryzyka w imiê Pana

W codziennym ¿yciu stajemy niejednokrotnie w sytuacji,
kiedy trzeba podj¹æ jakieœ ryzyko. Bywaj¹ chwile, kiedy trze-
ba podj¹æ dzia³anie, którego nie mo¿na od³o¿yæ. Jesteœmy wte-
dy w rozterce, gdy¿ nie mo¿emy przewidzieæ skutków owego
dzia³ania. Dlatego mamy w¹tpliwoœci, czy w ogóle je podej-
mowaæ. Przychodzi nam wtedy zdobyæ siê na odwagê i pod-
j¹æ ryzyko. Towarzyszy nam wtedy cicha nadzieja, ¿e z tego
dzia³ania wyniknie zamierzony skutek.

Jako ludzie wierz¹cy zdajemy siê wtedy na Pana Boga, na
Jego pomoc. I rzeczywiœcie, okazuje siê, ¿e w imiê Pana udaje
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siê nam przeprowadziæ dzia³anie i osi¹gn¹æ zamierzony cel.
Mówimy wtedy, ¿e Pan Bóg nam pob³ogos³awi³, ¿e pomóg³
nam wyjœæ zwyciêsko z jakiejœ trudnej sytuacji.

Przyk³ad tego typu sytuacji znajdujemy w epizodzie walki
Dawida z Goliatem.

2. Bezbronny Dawid zwyciê¿a uzbrojonego Goliata

Na placu walki spotykaj¹ siê dwaj bohaterowie: bezbronny
Dawid i uzbrojony po zêby Goliat. Wydawa³o siê, ¿e wynik
walki ju¿ na pocz¹tku jest przes¹dzony. Goliat mocno zdener-
wowa³ siê, ¿e Dawid go lekcewa¿y, gdy¿ przyszed³ na pole
walki jedynie z proc¹. Uzna³ to nawet za pogardê dla swojej
osoby. Po ludzku bior¹c, predestynowanym do zwyciêstwa by³
Goliat, gdy¿ posiada³ wspania³¹ zbrojê. W tej niemal bezna-
dziejnej dla siebie sytuacji Dawid zaufa³ Bogu. Wierzy³, ¿e
Bóg stanie po jego stronie i pomo¿e mu rozstrzygn¹æ pojedy-
nek na swoj¹ korzyœæ. Tak te¿ siê sta³o. Dawid wyj¹³ z torby
pasterskiej procê i wypuœci³ kamieñ w stronê swego przeciw-
nika. Ten w ciê¿kiej zbroi upad³ na ziemiê. Bóg opowiedzia³
siê za swoim s³ug¹. Sprawi³, ¿e zwyciê¿y³ ten, który Mu za-
ufa³, ten, który podj¹³ walkê w Jego imiê. Ryzyko Dawida by³o
oparte na zaufaniu do Pana Boga, dlatego doprowadzi³o go do
zwyciêstwa.

Dawid sta³ siê prototypem Chrystusa. Jezus stan¹³ do walki
ze z³em ogo³ocony ze wszystkiego, odarty z w³asnych szat
przed ukrzy¿owaniem, a uzbrojony w mi³oœæ przebaczaj¹c¹.
W takiej bezbronnej postawie, maj¹c jednak bezgraniczne za-
ufanie do Ojca, zwyciê¿y³ szatana, z³o. Sta³ siê wielkim zwy-
ciêzc¹, pogromc¹ œmierci, piek³a i szatana.

3. Nasze dzia³anie w imiê Pana

Przyk³ad Dawida i Chrystusa zachêca nas, byœmy nasze
dzia³ania podejmowali w imiê Pana, w zaufaniu do Niego. Nie
s¹ nam tu potrzebne ludzkie zbroje. Nie s¹ najwa¿niejsze do-
czesne obrachunki i asekuracja. Jest potrzebne bezgraniczne
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zaufanie do Pana Boga i silne przekonanie, ¿e od Pana Boga
najwiêcej zale¿y.

Gdy pod koniec grudnia 1984 roku Jan Pawe³ II odwiedzi³
swego niedosz³ego mordercê w wiêzieniu, ten zapyta³ go: „Dla-
czego nie zgin¹³eœ? Wiem, ¿e dobrze celowa³em, wiem, ¿e kula
by³a pewna i œmiertelna... Wiêc dlaczego nie zgin¹³eœ?” – po-
wtórzy³ pytanie Turek. Jan Pawe³ II odpowiedzia³: „Kto inny
strzela, a kto inny kule nosi”. Tak w³aœnie jest, ¿e w ludzkie
dzia³anie zaanga¿owany jest Bóg. Ludzie, którzy Mu ufaj¹,
którzy podejmuj¹ ryzyko w postawie silnej wiary, dochodz¹
do zamierzonych celów i doœwiadczaj¹ Bo¿ej pomocy.

Gdy na nasze modlitewne spotkania w tym koœciele przy-
nosimy tyle ró¿nych próœb i przedk³adamy Bogu wiele spraw,
czyñmy to w postawie wiary i w postawie zaufania do Pana
Boga. W Bogu odnosimy zwyciêstwo, tak jak to by³o w przy-
padku Dawida, tak jak to pokaza³ nam sam Jezus Chrystus.
Pamiêtajmy o s³owach, które œpiewaliœmy w dzisiejszym psal-
mie miêdzylekcyjnym: On moje rêce zaprawia do walki, moje
palce do bitwy. On moc¹ i warowni¹ moj¹, os³on¹ moj¹ i mo-
im wybawc¹ (Ps 144,1-2).

Obszary zaprowadzania jednoœci

Poniedzia³ek po III Niedzieli Zwyk³ej – 22 I 1996
2 Sm 5,1-7.10; Mk 3,22-30

1. Jednoœæ z samym sob¹

Tydzieñ Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan daje
nam sposobnoœæ do zastanowienia siê nad potrzeb¹ i warto-
œci¹ jednoœci. Rozwa¿my dziœ, w jakich dziedzinachmo¿emy
staraæ siê zaprowadzaæ jednoœæ.
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Pierwszym obszarem zaprowadzania jednoœci jesteœmy my
sami. Cz³owiek jest jednoœci¹ psychofizyczn¹, cielesno-du-
chow¹. Bardzo boleœnie prze¿ywamy roz³¹czenie duszy i cia-
³a w chwili œmierci. Jesteœmy tak¿e rozbici niekiedy w naszym
wnêtrzu, w wymiarze naszego ducha. Dlatego prze¿ywamy
ró¿ne wewnêtrzne dramaty. Dzieje siê tak wtedy, gdy rozbija
siê jednoœæ myœlenia, mówienia i dzia³ania. Nie lubimy ludzi,
którzy co innego myœl¹, co innego mówi¹, a jeszcze co innego
czyni¹. Brak jednoœci mo¿liwy jest tak¿e miêdzy aktywnoœci¹
poznawcz¹ i po¿¹dawcz¹. To rozbicie ujawnia siê wtedy, gdy
czynimy coœ wbrew naszemu sumieniu, gdy nie ma wiêc jed-
noœci miêdzy intelektem i wol¹, gdy wola nie idzie za dobrem
poznanym przez rozum, gdy zachodzi niezgodnoœæ miêdzy
poznaniem, wybieraniem i wykonaniem.

2. Jednoœæ z Bogiem, cz³owiekiem i œwiatem

Drugi obszar budowania jednoœci sytuuje siê miêdzy cz³o-
wiekiem i Bogiem. Jednoœæ cz³owieka z Bogiem przysparza
cz³owiekowi wiele szczêœcia i radoœci. Autentyczna jednoœæ
z Bogiem znajduje swoje przed³u¿enie w trwaniu w jednoœci
z innymi ludŸmi. Popatrzmy na Jana Paw³a II. Jest to cz³owiek
pozostaj¹cy zawsze w g³êbokiej jednoœci z Bogiem. W roku
1995 ukaza³a siê w Nowym Jorku obszerna biografia Jana Paw-
³a II pióra amerykañskiego publicysty i dziennikarza, Tade-
usza Szulca. Posiadamy jej polskie t³umaczenie. Autor w tej
ksi¹¿ce m.in. napisa³ takie zdanie: „Aby poznaæ Jana Paw³a II,
nawet bardzo powierzchownie, wystarczy zrozumieæ, ¿e za-
war³ on w bardzo prosty, ludzki sposób pokój z samym sob¹,
z Bogiem i œwiatem” (s. 480).

Profesor Stefan Swie¿awski, przyjaciel Papie¿a, zamieœci³
w jednym z czasopism wspomnienie, dotycz¹ce okresu jego
wspólnych dojazdów z wyk³adami z Krakowa do Lublina.
Wspomina w nim kard. Wojty³ê, który rankiem wychodzi³
z przedzia³u na korytarz i modli³ siê. Sta³ d³ugo przy oknie
skupiony, zamyœlony na rozmowie z Bogiem.
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Nastêpny obszar zaprowadzania jednoœci to przestrzeñ dzie-
laca nas od drugiego cz³owieka. Wa¿na tu jest jednoœæ w na-
szych rodzinach, instytucjach, w których pracujemy. Mo¿emy
siê zastanowiæ, co utrudnia nam zachowanie tej jednoœci. Oto
niektóre przeszkody: pycha, chciwoœæ, zazdroœæ. Najwiêcej
szkód jednoœci wyrz¹dza pycha. Jak¿e czêsto s³yszymy s³o-
wa: „ja lepiej wiem, ja lepiej potrafiê”. Cz³owiek pyszny nie
zauwa¿y dobra u drugiego, jego wysi³ku, jego zas³ug. Bêdzie
ci¹gle krytykowa³ i pomniejsza³ drugich. Najwiêkszego spu-
stoszenia w Koœciele i w œwieckich instytucjach dokonywali
ludzie niepokorni.

A co u³atwia nam budowanie jednoœci, co skraca drogê do
drugiego cz³owieka? – pokora, cierpliwoœæ, radoœæ.

Mówi¹c o dziedzinach zaprowadzania i budowania jedno-
œci nie mo¿emy pomin¹æ œwiata przyrody, w którym ¿yjemy
i którego czêœci¹ jesteœmy. Cz³owiek powinien tak¿e zacho-
wywaæ jednoœæ z ca³ym stworzeniem. St¹d nie powinien byæ
wrogiem przyrody. Winien ¿yæ z ni¹ w zgodzie, w przyjaŸni.
Wzorem takiej zdrowej mi³oœci do przyrody jest œw. Franci-
szek. Jego duch mi³oœci do kwiatów, ptaków, zwierz¹t winien
zdobiæ nas wszystkich. Przyroda to przecie¿ piêkna ksiêga,
która mówi nam o Stwórcy. W matce ziemi bêdziemy oczeki-
waæ po œmierci na koñcowe zmartwychwstanie.

3. Duch Œwiêty – nasz¹ moc¹ w dziele jednoczenia

Pytamy na koniec, gdzie znajdziemy si³ê do zaprowadza-
nia jednoœci na wskazanych polach. Si³ê i moc do jednoczenia
znajdziemy u Chrystusa, który nam nieustannie udziela Ducha
Œwiêtego. W³aœnie Duch Œwiêty jest duchem, który sprawia jed-
noœæ. Wyznajemy to w modlitwie, gdy mówimy: „Tyœ bowiem
ró¿ne narody zjednoczy³ w wyznawaniu tej samej wiary”.

Duch Œwiêty oœwieca nasz umys³. Lepiej wówczas rozu-
miemy nasze powo³anie, sens cierpienia, wysi³ku, poœwiêce-
nia. Dziêki œwiat³u Ducha Œwiêtego dochodzimy ³atwiej do
poznania prawdy. Duch Œwiêty oddzia³uje tak¿e na nasz¹ wolê.
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Daje nam moc do wyboru dobra. Daje nam si³ê do zwyciê¿ania
z³a dobrem. Pozwala nam wytrwaæ na drogach prawdy i dobra.

Miejmy szczególne nabo¿eñstwo do Ducha Œwiêtego, któ-
ry nie tylko oœwieca nasze serca i umys³y, ale który daje nam
tak¿e si³ê do mi³owania, do trwania w jednoœci i mi³oœci.

Niech mi³osierny Pan u¿yczy nam w tej Eucharystii swoje-
go Ducha, abyœmy stali siê lepszymi aposto³ami jednoœci.

Zachwyt i sprzeciw
wobec Chrystusa i Koœcio³a

Czwartek po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 1998
1 Sm 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

1. Zachwyt i sprzeciw wobec Chrystusa

Ewangeliê dzisiejsz¹ mo¿na by streœciæ w s³owach: Zachwyt
t³umów dla Jezusa. Rzeczywiœcie, Jezus dzisiejszej Ewangelii
to Jezus otoczony t³umem, Jezus pe³en uroku, odbieraj¹cy uzna-
nie ze strony ludzi: A sz³o za Nim wielkie mnóstwo ludu z Ga-
lilei. Tak¿e z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz
z okolic Tyru i Sydonu sz³o do niego mnóstwo wielkie na wieœæ
o Jego wielkich czynach […]. Wielu bowiem uzdrowi³ i wsku-
tek tego wszyscy, którzy mieli jakieœ choroby, cisnêli siê do
Niego, aby siê Go dotkn¹æ (Mk 3,7.10).

Nie jest to jednak pe³ny obraz Jezusa. Wiemy bowiem, ¿e
wokó³ Jezusa znaleŸli siê te¿ zaciekli przeciwnicy. W tej sa-
mej Ewangelii, kilkanaœcie wersetów dalej czytamy s³owa: Na-
tomiast uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
„Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e du-
chy” (Mk 3,22). Ci potem oskar¿ali Go coraz czêœciej, a¿ do-
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prowadzili do procesu, do wydania i wykonania wyroku
œmierci.

2. Zachwyt i sprzeciw wobec Koœcio³a

Sytuacjê Chrystusa podziela dziœ Jego Koœció³. Jasno to
widaæ na przyk³adzie obecnego Papie¿a. Jan Pawe³ II jest po-
dziwiany przez miliony mieszkañców dzisiejszego œwiata.
Pamiêtamy Jego wizyty w OjczyŸnie, pobyt we Wroc³awiu.
Za poœrednictwem telewizji widzimy, co dzieje siê na Kubie.
Ca³y œwiat œledzi tê historyczn¹ wizytê. Ale widzimy tak¿e
inne obrazy i s³yszymy cierpkie s³owa pod jego adresem. Wielu
na Zachodzie krytykuje Papie¿a. Niektórzy mo¿e nawet wy-
czekuj¹ jego œmierci. Ale nieprzyjaŸni ludzie s¹ nawet w oj-
czystym kraju Papie¿a. Wspomnijmy o dwóch paszkwilach na
Papie¿a i Koœció³, które pojawi³y siê w ostatnim czasie w Pol-
sce. W listopadowej „Trybunie” (26 XI) nazwano Papie¿a pro-
stakiem, wikarym z Niegowici, który kompromituje dzisiaj
instytucjê, któr¹ kieruje, czyli Koœció³, i naród, z którego po-
chodzi. Dnia 12 grudnia 1997. r. S³awomir Walacki w „Expres-
sie Bydgoskim” napisa³, ¿e „ca³y kler katolicki powinno siê
zapakowaæ w bydlêce wagony i wywieŸæ tam, gdzie ich miej-
sce, a wiêc do Watykanu”.

3. Zazdroœæ jedn¹ z przyczyn ataków na Chrystusa i Jego
Koœció³

Mo¿emy zastanawiaæ siê nad przyczynami krytyki i ata-
ków na Papie¿a. Z pewnoœci¹ przyczyn tych jest wiele, ale
wska¿my dziœ tylko na jeden powód owej krytyki, zwi¹zany
tematycznie z dzisiejsz¹ liturgi¹ s³owa. Jest nim zazdroœæ.
Wielu krytykuje drugich z zazdroœci. S³yszeliœmy dziœ, ¿e
wielk¹ zazdroœci¹ pa³a³ do Dawida stary Saul. Nie móg³ pogo-
dziæ siê z sukcesami i popularnoœci¹, któr¹ zdoby³ m³ody Da-
wid. Kieruj¹c siê zazdroœci¹, chcia³ nawet go zabiæ. Wybroni³
jednak Dawida przed œmierci¹ Jonatan, syn Saula i zarazem
serdeczny przyjaciel Dawida.
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Zazdroœæ prowadzi do krytyki, do opozycji, do agresji, a cza-
sem nawet dalej: i do zabójstwa.

W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœci-
jan dopowiedzmy, ¿e zazdroœæ niszczy jednoœæ, utrudnia jej-
budowanie. Ludzie, którzy s¹ sk³onni do zazdroœci, nie nadaj¹
siê do zaprowadzania jednoœci, do której nas wezwa³ Chry-
stus.

Proœmy dziœ mi³osiernego Pana o stosowne dary, byœmy
znajdowali siê zawsze po stronie czcicieli Chrystusa, po stro-
nie przyjació³ Koœcio³a, byœmy wolni od zazdroœci mogli przy-
czyniaæ siê do jednoœci naszych rodzin, naszych œrodowisk,
w których ¿yjemy.

Chorzy na poœpiech i brak czasu

Sobota po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 2000
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mk 3,20-21

1. Przyspieszone tempo ¿ycia

Jesteœmy dziœ œwiadkami przyspieszonego tempa ¿ycia.
Wielu skar¿y siê na chroniczny brak czasu. „Nie mam na nic
czasu” – to czêste wyznanie dzisiejszego cz³owieka. Jesteœmy
zapóŸnieni w naszych dzia³aniach. Mamy œwiadomoœæ zale-
g³oœci w korespondencji, opóŸnienia w realizacji podjêtych
wczeœniej zadañ. Tak¿e ci, którzy zlecaj¹ innym ró¿ne prace
do wykonania, np. napisanie artyku³u, za³atwienie jakiejœ spra-
wy. Gdy pytamy, na kiedy to nale¿y wykonaæ, ile mamy na to
czasu – s³yszymy czêsto odpowiedŸ: „na wczoraj”.

Dra¿ni¹ nas dziœ tak¿e kierowcy, którzy siê spiesz¹, wy-
przedzaj¹ niebezpiecznie w miejscach niedozwolonych, by
zd¹¿yæ na czas do pracy czy na jak¹œ imprezê. Mo¿na s³usznie
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przeto powiedzieæ, ¿e jesteœmy dziœ prawie wszyscy chorzy
na poœpiech i na brak czasu.

Nie s¹dŸmy jednak, ¿e jest to choroba typowa dla dzisiej-
szego czasu, dla ludzi naszego pokolenia. Krótki fragment
Ewangelii dziœ czytany informuje nas, ¿e nawet w dzia³alno-
œci Chrystusa spotykano takie sytuacje, w których gromadzi³
siê nawa³ zajêæ i panowa³ poœpiech.

2. Aktywnoœæ Chrystusa

Ewangelista Marek ow¹ sytuacjê wyrazi³ w nastêpuj¹cych
s³owach: Jezus przyszed³ do domu, a t³um znów siê zbiera³,
tak ¿e nawet posiliæ siê nie mogli. Gdy to pos³yszeli Jego bli-
scy, wybrali siê, ¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono bowiem:
„Odszed³ od zmys³ów” (Mk 3,20-21). Patrz¹c na zapracowa-
nego Jezusa, znajdujemy jakieœ wyt³umaczenie i usprawiedli-
wienie dla naszego zagonienia i niekiedy wielkiego zapraco-
wania. Trzeba powiedzieæ, ¿e pracowitoœæ jest cnot¹. Dziêki
pracowitoœci dochodzi siê do sukcesów, osi¹ga siê dobre wy-
niki. Wielu ludzi osi¹ga w ¿yciu laury, zdobywa stopnie na-
ukowe, dochodzi do pomyœlnoœci nie tyle dziêki talentom
i uzdolnieniom, ale w³aœnie dziêki pracowitoœci. Jednak¿e pra-
cowitoœæ mo¿e w niektórych przypadkach przynosiæ równie¿
szkody. A dzieje siê tak, gdy w naszym dzia³aniu nie dostrze-
gamy drugiego cz³owieka, gdy zostawiamy go na boku, na
marginesie. W wielu rodzinach wskutek nadmiaru zajêæ, wsku-
tek przepracowanych nadgodzin brakuje dziœ czasu na rozmo-
wy rodzinne, na odwiedziny chorych, przyjació³. Niektórym
nawet brakuje czasu, by siê w ciszy pomodliæ, by udaæ siê
w niedzielê do Koœcio³a. St¹d te¿ trudno siê dziwiæ, ¿e wielu
ludzi jest sfrustrowanych, przemêczonych, rozgoryczonych,
narzekaj¹cych.

Musimy zauwa¿yæ, ¿e Chrystus nawet wtedy, gdy by³ ob-
legany przez t³umy, nie przestawa³ czyniæ dobrze. Jego zapra-
cowanie by³o zawsze w s³u¿bie drugiego cz³owieka. Mo¿na
ubolewaæ nad tym, ¿e dziœ tak wielu ludzi jest zaabsorbowa-
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nych swoimi sprawami i w³asnymi interesami. Wskutek tego
zagonienia cierpi¹ inni. Niekiedy nie ma proporcji miêdzy osi¹-
gniêtymi wynikami a stratami, które pojawi³y siê wskutek
owego poœpiechu.

3. Spieszmy siê kochaæ ludzi

Czêsto powtarzamy s³owa ks. Jana Twardowskiego, poety
w sutannie: „Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu s³yszeliœmy, jak to Dawid
ubolewa³ nad œmierci¹ króla Saula i przyjaciela Jonatana: Jak¿e
zginêli bohaterowie? Saul i Jonatan, kochaj¹cy siê i mili przy-
jaciele, za ¿ycia i w œmierci nie s¹ rozdzieleni. Wszak oni by-
strzejsi od or³ów, dzielniejsi od lwów (2 Sm 1,19b.23). ¯a³owa³
Dawid swoich przyjació³, gdy dowiedzia³ siê o ich œmierci. Byæ
mo¿e, ¿e uœwiadomi³ sobie, ¿e brak³o mu czasu, ¿eby im wy-
œwiadczyæ wiêcej dobroci. „Spieszmy siê kochaæ ludzi”... Po-
œpiech jest tylko usprawiedliwiony przy czynieniu dobra.

Nabierzmy zatem m¹droœci z tego spotkania. Nie zapomnij-
my siê dziœ pomodliæ, by mi³osierny Chrystus udzieli³ nam
zapa³u do czynienia dobra, byœmy w naszym zapracowaniu
i poœpiechu nie zgubili z oczu naszych bliŸnich, zw³aszcza tych,
którzy oczekuj¹ od nas pomocy.

Chrystus – pogromca szatana

Poniedzia³ek po III niedzieli zwyk³ej – 22 I 2001
Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30

1. Doœwiadczenie z³a i próby jego t³umaczenia

Na stole s³owa Bo¿ego dzisiejszej niedzieli pojawi³ siê te-
mat ducha z³ego, szatana. Z szatanem, z jego istnieniem i dzia-
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³aniem ³¹czymy obecnoœæ z³a. Zanim przyjrzymy siê szatano-
wi jako uosobionemu z³u, wska¿my najpierw na doœwiadcze-
nie z³a, które jest udzia³em nas wszystkich. Nie ma w œwiecie
z³a metafizycznego, co znaczy, ¿e wszystko, co istnieje, od
strony ontycznej jest dobre, gdy¿ wszelkie stworzenie pocho-
dzi od Boga. Jest natomiast w œwiecie z³o fizyczne i z³o mo-
ralne. Jedno i drugie jest przez nas na co dzieñ doœwiadczane.
Rodzajem z³a fizycznego s¹ choroby, cierpienia, kalectwa,
wojny, klêski ¿ywio³owe, wypadki drogowe, kryzysy gospo-
darcze, wreszcie nasze przemijanie, które koñczy siê œmierci¹
fizyczn¹. Doœwiadczamy tak¿e z³a moralnego, czyli grzechu.
Wszelkie k³amstwa, oszustwa, napady, afery, zabójstwa, cu-
dzo³óstwa, zdrady, akty nienawiœci, wrogoœci – to przejawy
z³a moralnego. W kontekœcie doœwiadczenia z³a tak fizyczne-
go, jak i moralnego pytano o jego Ÿród³o. W dziejach religii
i filozofii pojawi³o siê wiele teorii t³umacz¹cych fakt z³a. Wska-
zywano na jego Ÿród³a i proponowano ró¿ne sposoby przezwy-
ciê¿ania i uwalniania siê od niego. Trudniej jest wyjaœniæ Ÿró-
d³o i sens z³a fizycznego, natomiast ³atwiej jest wskazaæ na
Ÿród³o z³a moralnego. Widziano je zazwyczaj w wolnej woli
cz³owieka (Ÿród³o wewnêtrzne) i w szatanie, z³u uosobionym
(Ÿród³o zewnêtrzne).

Odczytane teksty biblijne opowiadaj¹ nam o szatanie. Bóg
wyda³ w raju wyrok na szatana za to, ¿e uwiód³ pierwszych ro-
dziców. Jezus natomiast uwalnia³ ludzi spod panowania szata-
na. Przez to narazi³ siê faryzeuszom, którzy mówili: Ma Belze-
buba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e duchy (Mk 3,22b).

S³uchaj¹c dziœ tekstów biblijnych o z³ym duchu, mamy spo-
sobnoœæ, by przypomnieæ sobie naukê Koœcio³a o szatanie.

2. Szatan – jego istnienie i dzia³anie

Sk¹d wzi¹³ siê tu na ziemi z³y duch? kim w³aœciwie on jest?,
jakie stosuje metody i do czego zmierza w swoim dzia³aniu?
W Ksiêdze Apokalipsy czytamy: I sta³a siê wielka bitwa na
niebie: Micha³ i anio³owie jego walczyli ze smokiem; i smok
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walczy³, i anio³owie jego, i nie przemogli, i nie znalaz³o siê ju¿
miejsce dla nich w niebie. I zrzucony zosta³ ów smok wielki,
w¹¿ starodawny, którego zowi¹ diab³em i szatanem, który zwo-
dzi wszystek œwiat, i zrzucony zosta³ na ziemiê, i anio³owie jego
z nim zostali zrzuceni (Ap 12,7-9). A zatem duch z³y zosta³
wypêdzony z nieba. Z³e duchy opuœci³y niebo, bo zbuntowa³y
siê przeciwko Bogu. Po tej tragedii przyby³y na ziemiê, by
podj¹æ natychmiastow¹ walkê z cz³owiekiem. Ju¿ do pierw-
szego cz³owieka w raju przyst¹pi³ ów z³y duch i ujawni³ swoj¹
naturê. Zaraz na pocz¹tku okaza³o siê, ¿e diabe³ jest nie tylko
nieprzyjacielem Boga, ale jest tak¿e nieprzyjacielem cz³owie-
ka. Znienawidzi³ cz³owieka za to, ¿e Bóg stworzy³ go na swo-
je podobieñstwo. Jedynie t¹ nienawiœci¹ i zazdroœci¹ da siê
wyt³umaczyæ scena kuszenia w raju. Jak¿e fa³szywie brzmi¹
w tej sytuacji s³owa wê¿a wypowiedziane do Ewy: ¯adn¹
miar¹ nie umrzecie œmierci¹. Bo wie Bóg, i¿ któregokolwiek
dnia bêdziecie jeœæ z niego, otworz¹ siê oczy wasze i bêdziecie
jako bogowie, wiedz¹c dobre i z³e (Rdz 3,4-5). By³ to frontal-
ny, nienawistny atak na Boga i na cz³owieka. Znamy losy tego
ataku. O ile œwiat niebieski wygra³ wojnê z szatanem, o tyle
œwiat ziemski – cz³owiek – przegra³ ow¹ walkê ju¿ w pierw-
szej rundzie.

Z³o z szatana rozprzestrzeni³o siê na cz³owieka. Z krainy
czterech rzek: z ogrodu Eden, rozla³a siê fala z³a na ca³y okr¹g
ziemi. Od tej fatalnej pierwszej rundy cz³owiek mocowa³ siê
z ksiêciem ciemnoœci i przegrywa³ wiele rund nastêpnych.
Szatan zyska³ sobie w ludzkich dziejach swoich uczniów i na-
œladowców. Wiedzia³ o tym autor Ksiêgi M¹droœci, gdy pisa³:
Przez nienawiœæ diab³a wesz³a œmieræ na okr¹g ziemi, a naœla-
duj¹ go ci, którzy stoj¹ po jego stronie (Mdr 2,23-24). Dzia³a-
nie szatana widoczne jest w historii narodu wybranego. Chwi-
le niepos³uszeñstwa Bogu, o których tak czêsto wspomina Bi-
blia, by³y konsekwencj¹ dzia³ania z³ego ducha.

Ale oto na ziemi pojawi³ siê Syn Bo¿y, Nowy Adam, które-
go Pan niebios przys³a³ tu na ziemiê, by stoczy³ definitywn¹
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walkê z szatanem. Cz³owiek bowiem o w³asnych si³ach – jak
pokaza³a historia – nie móg³ tej walki wygraæ. Owa walka ro-
zegra³a siê w kilku etapach. Widzimy j¹ ju¿ na pustyni. Jezus
zdecydowanie odrzuca szatañskie pokusy: IdŸ precz, szatanie!
Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, bêdziesz odda-
wa³ pok³on i Jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz” (Mt 3,10). Na-
stêpna runda tej walki toczy³a siê w czasie publicznego na-
uczania. Jezus przy ró¿nych okazjach wyrzuca³ z³e duchy z opê-
tanych ludzi.Ostatnia runda walki z szatanem rozegra³a siê na
krzy¿u. Œmieræ Chrystusa na krzy¿u by³a definitywnym zwy-
ciêstwem nad Z³ym. Prawdê tê dobrze wyra¿aj¹ s³owa prefa-
cji o Krzy¿u Œw.: „Na drzewie rajskim œmieræ wziê³a pocz¹-
tek. Na drzewie krzy¿a powsta³o nowe ¿ycie. A szatan, który
na drzewie zwyciê¿y³, na drzewie równie¿ zosta³ pokonany
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Chrystus wiêc na drze-
wie krzy¿a zwyciê¿y³ szatana. To zwyciêstwo ujawni³o siê
œwiatu, gdy trzeciego dnia wyszed³ z grobu. Dlatego œpiewa-
my Chrystusowi: „Zwyciêzca œmierci, piek³a i szatana”. Jed-
nak¿e zwyciêstwo Chrystusa nad szatanem nie zniweczy³o jego
istnienia i dzia³ania w œwiecie. Szatan zosta³ pokonany, ale nie
unicestwiony. Nadal pozosta³ na œwiecie i ma dostêp do cz³o-
wieka. Nadal go buntuje i nak³ania do walki z Bogiem. Walka
synów œwiat³oœci i synów ciemnoœci toczy siê dalej i bêdzie
trwaæ do ostatnich dni. Jedno jest pewne, ¿e od chwili gdy
Chrystus zmartwychwsta³, wielu ludzi odnosi ju¿ zwyciêstwo
nad szatanem, odnosi je w Jezusie Chrystusie. Ale trzeba te¿
powiedzieæ, i¿ wiele sióstr i braci, córek i synów tej ziemi, staje
siê nadal uczniami i naœladowcami Z³ego. Przekona³ nas o tym
wiek dwudziesty. Chyba nigdy bardziej ni¿ w dwudziestym
stuleciu cz³owiek nie doœwiadczy³ z³a o takiej intensywnoœci
i wyrafinowaniu. Nawet ludzie daleko stoj¹cy od chrzeœcijañ-
stwa nie wahali siê wi¹zaæ wspó³czesnego z³a z pochodzeniem
diabelskim. Na procesie norymberskim genera³ Jodl okreœli³
Hitlera jako „wielkiego cz³owieka o mocy piekielnej”. Ale
przecie¿ Hitler nie by³ jedynym zbrodniarzem i oprawc¹ w na-
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szym stuleciu. „Je¿eli kiedykolwiek w¹tpi³em w istnienie z³e-
go, to w tej chwili ju¿ nie w¹tpiê” – zwierza siê pewien cz³o-
wiek. Z³y duch nadal dzia³a, dzia³a bezczelnie, bezwzglêdnie
i rozpaczliwie. Siedzi w sercach niektórych ludzi. Dzia³a w na-
rodach i systemach. Zabija prawdê k³amstwem; nadziejê roz-
pacz¹; mi³oœæ nienawiœci¹; wolnoœæ zniewoleniem, sprawie-
dliwoœæ niesprawiedliwoœci¹.

Oto na naszych oczach toczy siê nadal walka z³a z dobrem.
Jeden z bohaterów wojennego filmu powiada, ¿e szatan pro-
wadzi walkê z Bogiem od pocz¹tku œwiata, a miejscem tej wal-
ki jest ludzkie serce. Duch z³y ma dostêp do ka¿dego z nas.
Dlatego czuwajmy. Nie wolno nam walki przegrywaæ, bo Chry-
stus zmartwychwsta³. Sam nie zwyciê¿ysz o w³asnych si³ach,
ale moc¹ Chrystusa zwyciê¿ysz.

Szatan czêsto rozbija jednoœæ, sieje intrygi: w rodzinach,
zak³adach pracy, w narodach. Dzielenie by³o i jest jego g³ów-
nym celem, który pragnie osi¹gn¹æ.

Szatan namawia tak¿e do obojêtnoœci, do przeciêtnoœci. Jest
taka anegdotka mówi¹ca o tym, jak to m³odzi szatani szkolili
siê w uwodzeniu ludzi. Potem by³ egzamin. Stary, doœwiad-
czony diabe³ pyta³ m³odych po kolei, z jak¹ pokus¹ pójd¹ do
cz³owieka. Pierwszy powiedzia³: „bêdê mówi³, ¿e nie ma
Boga”. Nie spodoba³a siê diab³u ta odpowiedŸ. Drugi odrzek³:
„bêdê mówi³, ¿e nie ma piek³a”. Ta odpowiedŸ te¿ nie zado-
woli³a pytaj¹cego. Trzeci natomiast odpowiedzia³: „bêdê na-
mawia³ ludzi do przeciêtnoœci”. Dopiero ta odpowiedŸ spodo-
ba³a siê egzaminatorowi.

3. Nasza postawa wobec szatana

Œw. Piotr w swoim Liœcie nas przestrzega: B¹dŸcie trzeŸ-
wi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y
szukaj¹c, kogo po¿reæ. Mocni w wierze przeciwstawcie siê jemu
(1 P 5,8-9). Nie wolno nam przegrywaæ walki z szatanem.
W Chrystusie mo¿na zwyciê¿aæ pokusy szatañskie. Mo¿na
czasem jakieœ potyczki, mniejsze walki przegrywaæ, ale nie
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wolno nam przegraæ ca³ej wojny z nim. Diabe³ nie mo¿e wy-
graæ, bo nale¿ymy do Chrystusa.

Zauwa¿my, ¿e najczêœciej szatan kusi nas w takich oto
trzech dziedzinach, które siê wi¹¿¹: po¿¹dliwoœci¹ cia³a po¿¹-
dliwoœci¹ oczu i pych¹ ¿ywota. Po¿¹dliwoœæ cia³a, to ¿¹dza
zmys³owoœci. Widzimy, jak wielkie sukcesy odnosi dziœ sza-
tan w tej dziedzinie. Po¿¹dliwoœæ oczu to ¿¹dza majêtnoœci,
bogactwa materialnego. Ile¿ ludzi zabito, napadniêto, by po-
zbawiæ ich mienia, by zabraæ im pieni¹dze. Szatañska pokusa
pazernoœci zbiera ci¹gle du¿e owoce. Pycha ¿ywota to ¿¹dza
w³adzy, znaczenia. Ile¿ na tym tle w dziejach pope³niono za-
bójstw, ile¿ ludzi zosta³o w okrutny, nieludzki sposób odsu-
niêtych, odepchniêtych od pe³nionych urzêdów. A wiêc czu-
wajmy! Nie dajmy siê zwieœæ diab³u. Zapewniam ciê, szatan
o tobie nie zapomni. Jeszcze niejeden raz bêdzie ciê próbo-
wa³, bêdzie ciê namawia³, bêdzie przed tob¹ roztacza³ mira¿e
szczêœcia. Pamiêtaj, ¿e on czyni to zawsze sprytnie i podstêp-
nie. Nie daj mu siê zaw³adn¹æ i opanowaæ. W Chrystusie masz
odnosiæ nad nim zwyciêstwo. Naszym bowiem powo³aniem
jest wype³nianie woli Bo¿ej, a nie szatañskiej. Je¿eli wype³-
niamy wolê Boga, zas³ugujemy na miano krewnych i przyja-
ció³ Chrystusa.

Bóg patrzy w serce – logika Bo¿ego wyboru

Wtorek po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 2002
1 Sm 16,1-13; Mk 2,23-28

1. Dwie logiki dzia³ania

W naszej przyjaŸni z Bogiem prze¿ywamy niekiedy roz-
terki. S¹ takie, które s¹ wynikiem zaskakuj¹cego dzia³ania Pana
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Boga. Bywa niekiedy tak, ¿e d³ugi czas modlimy siê o jak¹œ
³askê. Prosimy, by nasze plany znalaz³y aprobatê u Boga, ¿eby
Pan Bóg nam pomóg³ je zrealizowaæ. I oto bywa niekiedy tak,
¿e Pan Bóg akurat zadzia³a inaczej, nie spe³ni naszej proœby,
nie pob³ogos³awi naszym planom. Wtedy w³aœnie przychodz¹
rozterki. Mamy nawet pretensje, ¿al do Pana Boga, ¿e nie zo-
staliœmy wys³uchani tak, jak to sobie zaplanowaliœmy.

Modlimy siê niekiedy o osi¹gniêcie jakiegoœ dobra, np.
o wygranie sprawy w s¹dzie, o wybór odpowiedniego cz³owie-
ka na jakieœ stanowisko, i staje siê niestety nie po naszej my-
œli. Ubolewamy, ¿e niektóre sprawy nie s¹ rozwi¹zywane po
naszej myœli. Zachodzimy w g³owê i zastanawiamy siê, dla-
czego tak siê sta³o, jak siê sta³o. Niepokoimy siê, co z tego
wyniknie, jak to bêdzie dalej. A Pan Bóg ma swoj¹ politykê.
M³yny Bo¿e miel¹ inaczej ni¿ m³yny ludzkie. Pan Bóg kiedyœ
powiedzia³ do cz³owieka i zosta³o to zapisane w Piœmie Œwiê-
tym: Bo myœli moje nie s¹ myœlami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami. Bo jak niebiosa góruj¹ nad ziemi¹, tak drogi
moje – nad waszymi drogami i myœli moje – nad myœlami wa-
szymi (Iz 55,8-9). Takie zaskakuj¹ce Bo¿e dzia³anie nastapi³o
niegdyœ przy wyborze Dawida na króla.

2. Bóg patrzy na serce

Samuel otrzyma³ polecenie od Boga, by spoœród synów
Jessego wybraæ jednego i namaœciæ go na króla. Jesse przy-
prowadza³ do proroka po kolei swoich synów. By³ przekona-
ny, ¿e wybór padnie na któregoœ z najstarszych i najbardziej
doœwiadczonych. Siedmiu zosta³o przyprowadzonych i ¿adne-
go prorok nie namaœci³. Przy ka¿dym odpowiada³: ten te¿ nie
zosta³ wybrany przez Pana. Po prezentacji siódmego prorok
zapyta³, czy to ju¿ wszyscy m³odzieñcy, i wtedy Jesse wyzna³,
¿e jest jeszcze najm³odszy syn, który pasie owce. Samuel kaza³
pos³aæ po niego. Gdy go przyprowadzono, powiedzia³: Wstañ
i namaœæ go, to ten (1 Sm 16,12b). W ten sposób Dawid – ku
zaskoczeniu wielu – zosta³ wybrany i namaszczony na króla
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Izraela. Przy tej okazji by³y wypowiedziane ciekawe i bardzo
pouczaj¹ce s³owa: ...nie tak bowiem cz³owiek widzi jak Bóg,
bo cz³owiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast
patrzy na serce (1 Sm 16,7).

Okaza³o siê, ¿e Dawid by³ m¹drym królem. Prowadzi³ wie-
le wojen i umacnia³ pañstwo Izraela. W tych wszystkich dzia-
³aniach stara³ siê liczyæ z Bo¿ym Prawem. W dzisiejszej Ewan-
gelii Chrystus wypowiada pod jego adresem pochwa³ê, ¿e gdy
znalaz³ siê w potrzebie i by³ g³odny, on i jego towarzysze,
wszed³ do domu Bo¿ego za Abiatara, najwy¿szego kap³ana,
i jad³ chleby pok³adne, które mogli spo¿ywaæ tylko kap³ani
(por. Mk 2,25-26). Tu Dawid nie okaza³ siê sztywnym legalist¹,
ale m¹drym królem wnikaj¹cym w ducha Bo¿ego Prawa.

3. Wnikajmy w logikê Bo¿ego dzia³ania

Przypomniana historia wyboru Dawida na króla przypo-
mnia³a nam, ¿e Bóg ma swoj¹ logikê dzia³ania, czêsto odmienn¹
od naszej ludzkiej. Tak¹ logika kierowa³ siê Chrystus. Na swo-
ich najbli¿szych uczniów, aposto³ów, nie wybiera³ – wbrew
oczekiwaniom wielu – ludzi uczonych, dygnitarzy spo³ecznych,
ale prostych rybaków, czasem nawet – jak w przypadku celni-
ka Lewiego – ludzi nielubianych przez ówczesne spo³eczeñ-
stwo. Tego typu dzia³anie Pana Boga powtarza³o siê w historii
i dzisiaj te¿ jest zauwa¿alne.

Gdy w 1948 roku zmar³ ówczesny Prymas Polski, kard.
August Hlond, Stolica Apostolska mianowa³a na jego miejsce
m³odego biskupa z Lublina, Stefana Wyszyñskiego. Wielu siê
dziwi³o. Spodziewali siê, ¿e wybór padnie na kogoœ z najbar-
dziej znanych i zas³u¿onych cz³onków Episkopatu. Historia
pokaza³a, ¿e ten wybór by³ opatrznoœciowy.

Chciejmy zachowaæ zaufanie do Pana Boga, nawet wtedy,
gdy sprawy rozgrywaj¹ siê nie po naszej myœli. Górale w ta-
kiej sytuacji mówi¹: „Pan Bóg wie, co robi”. Zawierzmy prze-
to mi³osiernemu Bogu i próbujmy z wiar¹ wnikaæ w tajniki
Bo¿ego dzia³ania i jak najlepiej wype³niaæ Jego œwiêt¹ wolê.
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Dalszy ci¹g walki dobra ze z³em

Œroda po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 2003
Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

1. Ludzki opór przeciwko dobru

Od czasów Kaina i Abla na ziemi tocz¹ siê wojny, szerz¹
siê konflikty zarówno w skali ogólnoœwiatowej, jak i w ma-
³ych ludzkich spo³ecznoœciach. Ludzie znajduj¹cy siê u steru,
piastuj¹cy jakieœ kierownicze funkcje, maj¹ swoich zwolenni-
ków i przeciwników. Niekiedy musz¹ siê d³ugo zmagaæ ze swo-
imi adwersarzami, by mogli zrealizowaæ swoje plany. Prze-
ró¿ne spory tocz¹ siê tak¿e w sejmie, senacie, na posiedze-
niach rad wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych,
uczelnianych. S¹ te¿ powa¿niejsze konflikty, które koñcz¹ siê
wyrokami s¹dowymi, a w skrajnych przypadkach nawet za-
bójstwami.

W takim œwiecie musimy jakoœ ¿yæ.
Sytuacjê konfliktow¹ przedstawia nam dzisiejsza Ewange-

lia.

2. Jezus wœród swoich adwersarzy

Przyczyn¹ opisanego konfliktu by³o uzdrowienie cz³owie-
ka z usch³¹ rêk¹ w dzieñ szabatu. Na cud w szabat mocno za-
reagowali faryzeusze. Byli pe³ni oburzenia. Jezus w tym przy-
padku tak¿e mocno zareagowa³. Ewangelista odnotowa³: Wte-
dy spojrza³ wko³o po wszystkich z gniewem, zasmucony z po-
wodu zatwardzia³oœci ich serca (Mk 3,5). Faryzeusze te¿ nie
chcieli daæ za wygran¹: wyszli i ze zwolennikami Heroda za-
raz odbyli naradê przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zg³a-
dziæ (Mk 3,6).

Wiemy, jak zakoñczy³ siê ostatecznie ten konflikt. Jezus
zosta³ os¹dzony i skazany na œmieræ. Wyrok œmierci wykona-
no na krzy¿u.
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3. Ludzkiego oporu przeciwko dobru ci¹g dalszy

Walka dobra ze z³em trwa. Ju¿ pierwsi uczniowie Chrystu-
sa jej doœwiadczyli. Prawie wszyscy zostali umêczeni. Fala
z³a rozla³a siê szeroko w historii. Ewangelijny faryzeusze mieli
tak wielu nastêpców. Tak jest i dzisiaj. Na globie ziemskim
Chrystus ma dziœ swoich zwolenników i przeciwników. W ró¿-
nych miejscach œwiata odradza siê nienawiœæ do Pana Boga.
S¹ ponawiane próby zniszczenia chrzeœcijañstwa, eliminacji
religii z ¿ycia publicznego. Za czasów komunistycznych wal-
ka ta by³a otwarta, dzisiaj bywa niekiedy zakamuflowana, pod-
stêpna. Bardzo aktualne staje ostrze¿enie Chrystusa: Strze¿cie
siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do was w owczej
skórze, a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami (Mt 7,15).

Te drapie¿ne wilki nie kryj¹ niekiedy swojego antybo¿ego
i antykoœcielnego dzia³ania.

W Stanach Zjednoczonych sta³a siê ostatnio s³ynna sprawa
usuniêcia sprzed gmachu s¹du monumentu z tablic¹ Dziesiê-
ciu Przykazañ. Kiedyœ j¹ tam umieszczono, ¿eby przypomina-
³a sêdziom, prokuratorom, adwokatom, a tak¿e wszystkim szu-
kaj¹cym w tym s¹dzie sprawiedliwoœci, ¿e podstaw¹ wszel-
kiego ³adu moralnego, spo³ecznego, pañstwowego, miêdzy-
narodowego jest Dekalog.

W Europie Zachodniej mówi siê tak wiele o tolerancji. Nas,
chrzeœcijan katolików wzywa siê do tolerowania wyznawców
innych religii, ludzi o innych przekonaniach politycznych, spo-
³ecznych, mniejszoœci narodowych, wyznaniowych, homosek-
sualistów. Natomiast wobec nas katolików nie ma tolerancji.
Usi³uje siê wyrzuciæ nasz¹ religiê z ¿ycia publicznego. Wzy-
wa siê wszystkich do tzw. poprawnoœci politycznej, czyli do
poddania siê fa³szywym i szkodliwym zasadom i dzia³aniom.

Prze¿ywamy aktualnie Tydzieñ Powszechnej Modlitwy
o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jesteœmy wezwani do modlitwy i do
dzia³ania na rzecz jednoœci Koœcio³a. To jednoczenie nie mo¿e
siê jednak dokonywaæ za cenê odejœcia od prawdy i od dobra.
Musimy prosiæ Ducha Œwiêtego, by kierowa³ naszymi serca-
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mi, byœmy nasz¹ jednoœæ wymadlali i budowali w prawdzie
i w mi³oœci. Proœmy dziœ o to mi³osiernego Boga, bo jednoœæ
to wielka wartoœæ, to drugie imiê mi³oœci.

Leczmy siê z zazdroœci, która niszczy jednoœæ

Czwartek po II niedzieli zwyk³ej – 22 I 2004
1 Sm 18, 6-9;19,1-7; Mk 3,7-12

1. G³upota zazdroœci

Wœród grzechów g³ównych zapisanych w Katechizmie
Koœcio³a Katolickiego znajdujemy grzech zazdroœci. Jest on
konsekwencj¹ grzechu pierworodnego. Po raz pierwszy ujaw-
ni³ siê w ¿yciu Kaina i Abla. W historii ludzkoœci tyle razy siê
uwidacznia³ i dzisiaj jest zauwa¿alny. Zazdroœæ zwykle rodzi
siê tam, gdzie jest porównywanie. Zwykle zazdroœcimy innym
wartoœci materialnych: wiêkszych pieniêdzy, lepszego domu,
wygodniejszego i szybszego samochodu, wy¿szego stanowi-
ska, sukcesów zawodowych, wyró¿nieñ, pochwa³, nagród itp.
Niekiedy zazdroœcimy innym talentów, uzdolnieñ, powodze-
nia, sprytu, nawet urody, przymiotów charakteru.

M¹drzy ludzie mówi¹, ¿e zazdroœæ to najg³upszy grzech,
bo nie ma z niego ¿adnej korzyœci, a przeciwnie: przynosi nie-
pokój, z³e samopoczucie, wewnêtrzn¹ zgryzotê, stwarza dy-
stans do innych itd.

O grzechu zazdroœci jest dzisiaj mowa w pierwszym czyta-
niu wyjêtym z Pierwszej Ksiêgi Samuela.

2. Saul zazdroœci Dawidowi uznania

Opowiada ono o Dawidzie, który przez swoje zwyciêstwa
i humanitarn¹ postawê zdoby³ sobie powszechn¹ popularnoœæ.
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Niewiasty œpiewa³y hymny pochwalne na czeœæ Dawida. Przy
jego boku sta³ wierny przyjaciel Jonatan, syn Saula. Ta popu-
larnoœæ Dawida sta³a siê powodem zazdroœci ze strony Saula.
Król zap³on¹³ tak wielk¹ zazdroœci¹ o popularnoœæ, ¿e nawet
zamierza³ zabiæ swego konkurenta. I tu okaza³ siê byæ wiel-
kim przyjacielem dla Dawida syn Saula, Jonatan. Po przyja-
cielsku przestrzeg³ Dawida o niebezpieczeñstwie ze strony
zazdrosnego Saula. Przekonywa³ te¿ ojca o uczciwoœci i nie-
winnoœci Dawida. Jego interwencja u ojca przynios³a pozy-
tywny skutek. Saul zrezygnowa³ z zabicia swojego konku-
renta.

Podobna sytuacja wytworzy³a siê wokó³ osoby Chrystusa.
Ludzie ujêci Jego s³owem i cudami garnêli siê do Niego. Nie
podoba³o siê to faryzeuszom, którzy tracili przez to swoich
s³uchaczy i zwolenników. Zazdroœcili Chrystusowi tak du¿e-
go uznania i popularnoœci wœród t³umów. Dlatego ci¹gle ata-
kowali Jezusa i próbowali Go wyeliminowaæ z ówczesnego
¿ycia publicznego.

3. Zazdroœæ przeszkod¹ w budowaniu jednoœci

W trwaj¹cym Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan chcemy zauwa¿yæ, ¿e zazdroœæ jest jedn¹ z g³ów-
nych przyczyn niszczenia jednoœci miêdzy ludŸmi. Jest tak¿e
przeszkod¹ w budowaniu jednoœci w naszym otoczeniu.

Zazdroœæ nie jest nieuleczalna. Mo¿emy siê z niej powoli
wyzwalaæ. Jest to potrzebne, by osi¹gaæ wiêksze rezultaty
w dziele zaprowadzania jednoœci w naszych œrodowiskach,
w których ¿yjemy.

W pokonywaniu odruchów zazdroœci pomaga nam sam
Chrystus. On te¿ przez Ducha Œwiêtego udziela nam si³y i mocy
do budowania jednoœci w œrodowisku naszego codziennego
¿ycia.. Duch Œwiêty jest duchem, który sprawia jednoœæ. Wy-
znajemy to w modlitwie, gdy mówimy: Tyœ bowiem ró¿ne na-
rody zjednoczy³ w wyznawaniu tej samej wiary. Duch Œwiêty
oœwieca nasz umys³. Lepiej wówczas rozumiemy nasze po-
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wo³anie, sens cierpienia, wysi³ku, poœwiêcenia. Dziêki œwia-
t³u Ducha Œwiêtego dochodzimy ³atwiej do poznania prawdy.
Duch Œwiêty oddzia³uje tak¿e na nasz¹ wolê. Daje nam moc
do wyboru dobra. Daje nam si³ê do zwyciê¿ania z³a dobrem.
Pozwala nam wytrwaæ na drogach prawdy i dobra.

Miejmy szczególne nabo¿eñstwo do Ducha Œwiêtego, któ-
ry nie tylko oœwieca nasze serca i umys³y, ale który daje nam
tak¿e si³ê do mi³owania, do trwania w jednoœci i mi³oœci.

Duch Œwiêty pozwala nam tak¿e przezwyciê¿aæ odruchy
zazdroœci. Daje nam lek przeciwko tej chorobie. Naturalnym
zaœ lekiem na zazdroœæ jest radowanie siê z cudzego dobra,
talentów, sukcesów, osi¹gniêæ, a tak¿e cieszenie siê z w³asnych
dokonañ.
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B. Homilie lutowe

Najtrudniejsze przykazanie

VII niedziela zwyk³a – 22 II 1987
Kp³ 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

1. Nowe prawo Chrystusa

Od kilku niedziel karmimy siê treœci¹ nauki Jezusa, która
w Ewangelii Mateuszowej nosi zapis: Kazanie na Górze. Góra,
na której Jezus wyg³osi³ swoj¹ mowê, jest po³o¿ona w Galilei
i jest dziœ nazywana Gór¹ B³ogos³awieñstw. W³aœnie na tej
górze Chrystus wyg³osi³ d³u¿sze kazanie, które zaczyna siê od
Oœmiu B³ogos³awieñstw. St¹d – taka jej nazwa. Góra B³ogo-
s³awieñstw przypomina górê Synaj ze Starego Testamentu, na
której Bóg og³osi³ przez Moj¿esza najwa¿niejsze prawo mo-
ralne dla cz³owieka. By³o to Prawo Dekalogu, czyli Dziesiê-
ciu Przykazañ.

Jezus Chrystus, jako Nowy Moj¿esz, tak¿e og³asza prawo
Bo¿e. Og³asza je tak¿e na górze. To nowe prawo, które og³a-
sza, jest w stosunku do Prawa Moj¿eszowego doskonalsze
i bardziej wymagaj¹ce. Pos³uchajmy jeszcze raz: S³yszeliœcie,
¿e powiedziano: „Oko za oko, z¹b za z¹b”. A Ja wam powia-
dam: Nie stawiajcie oporu z³emu. Lecz jeœli ciê kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,38-39); S³yszeli-
œcie, ¿e powiedziano: „Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego”,
a nieprzyjaciela swego bêdziesz nienawidzi³. A Ja wam powia-
dam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³, dobrze czyñcie tym, któ-
rzy was nienawidz¹, i módlcie siê za tych, którzy was przeœla-
duj¹ (Mt 5,43-44).

Có¿ za wymagaj¹ce polecenie! Czy to nie za du¿o na nasze
si³y? Czy jesteœmy w stanie udŸwign¹æ takie brzemiê? Czy to
polecenie dotyczy wszystkich, czy mo¿e tylko niektórych?
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Wszystkim w¹tpi¹cym, pytaj¹cym trzeba odpowiedzieæ: Nie
za du¿o, nie ponad nasze si³y i mo¿liwoœci. Bóg nie nak³ada³
i nie nak³ada nigdy na cz³owieka ciê¿arów nie do uniesienia.
Nie s¹ to tak¿e wymagania adresowane jedynie do niektórych,
wybranych. S¹ to wymagania dla wszystkich. Prawo Bo¿e dla
wszystkich jest jednakowe. Wobec Boga wszyscy jesteœmy
równi.

2. Nasze zastrze¿enia wobec nowego prawa

Mo¿e ¿ali³eœ siê kiedyœ przed Bogiem, gdy siê z tego pole-
cenia rozlicza³eœ na modlitwie, w czasie rachunku sumienia:
Panie Bo¿e! Dlaczego jesteœ taki ostry, taki wymagaj¹cy? Jak-
¿e mam mi³owaæ moich nieprzyjació³? To prawie niemo¿liwe!
Jak¿e mam siê modliæ za tych, którzy mnie przeœladuj¹, któ-
rzy od lat mnie krzywdz¹? Nie mam ju¿ naprawdê za kogo siê
modliæ, tylko za nieprzyjació³? Czy nie mog³oby tak dalej po-
zostaæ: „Oko za oko, z¹b za z¹b”? Czy nie mog³oby dalej byæ:
„Bêdziesz mi³owa³ swego bliŸniego, a nieprzyjaciela swego
bêdziesz nienawidzi³”? Po co ta zmiana? Mam siê prze³amy-
waæ wewnêtrznie, dzia³aæ wbrew sobie? O nie, co to, to nie!
To nie dla mnie!

Wielu wadzi siê w ten sposób z Bogiem. S¹ chrzeœcijanie,
którzy pozostaj¹ przy dawnym prawie. Odp³acaj¹ z³em za z³o.
Jest oko za oko i z¹b za z¹b. Nienawidz¹ swoich wrogów: Ja
mu jeszcze poka¿ê! Ja go nauczê rozumu! Ja go uspokojê! Ja
go sobie przypilnujê i go rozliczê! Postawy takie wcale nie
nale¿¹ do rzadkoœci w œwiecie polityków, przedsiêbiorców,
pracodawców, pracobiorców, ale tak¿e w naszych wspólnotach
rodzinnych, s¹siedzkich, w zak³adach pracy.

Czy jednak tacy ludzie nas zachwycaj¹? Czy stawia siê ta-
kim chrzeœcijanom pomniki po œmierci? Na pewno nie! Do-
brze o tym wiesz. Ja te¿ wiem. Pamiêtam z moich m³odych lat
dwóch s¹siadów. Rozesz³o siê o drobne sprawy maj¹tkowe.
W³óczyli siê latami po s¹dach i kolegiach. Jeden drugiemu siê
odgra¿a³, ¿e go zostawi w tenisówkach, ¿e go doprowadzi do
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ruiny finansowej i gospodarczej. Obydwaj przy tym uczêsz-
czali do koœcio³a. Musia³o up³yn¹æ wiele, wiele lat, a¿ dosz³o
do zgody. Szczêœcie, ¿e dosz³o, bo w niektórych przypadkach
nie dochodzi i niektórzy chrzeœcijanie ¿egnaj¹ ten œwiat nie
pojednani z drugimi. Nie mog¹ swego zacietrzewienia, jakie-
goœ wewnêtrznego zapieczenia prze³amaæ.

3. Jak¹ drogê wybraæ?

Mamy jednak na szczêœcie chrzeœcijan, którzy bior¹ sobie
do serca Chrystusowe wskazania, wymagania nowego Prawa:
B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz
w niebie (Mt 5,48); Mi³ujcie waszych nieprzyjació³, dobrze
czyñcie tym, którzy was nienawidz¹, i módlcie siê za tych, któ-
rzy was przeœladuj¹ (Mt 5,44).

Gdzie znaleŸæ takich ludzi, którzy do tych s³ów Chrystusa
wiernie siê stosuj¹? By³o ich wielu w historii Koœcio³a. Ci przy-
jaciele Chrystusa w mi³owaniu i przebaczaniu to przede wszyst-
kim œwiêci. ZnaleŸæ ich mo¿na tak¿e na kartach literatury. Przy-
pomnijmy tu scenê z Krzy¿aków H. Sienkiewicza. Oto Jurand,
któremu Krzy¿acy udusili ¿onê, zamêczyli córkê Danusiê, a je-
go samego oœlepili, wypalaj¹c mu oczy, uciêli mu praw¹ rêkê
oraz wyrwali jêzyk. Takiemu Jurandowi przyprowadzaj¹ wro-
ga – zbrodniarza Zygfryda. Wszyscy patrz¹ i oczekuj¹ zemsty.
Jurand dotyka lew¹ rêk¹ jego twarzy, bada, poznaje i prosi
o miecz. Napiêcie wzrasta... Co zrobi? I oto ku zdziwieniu
wszystkich Jurand mieczem rozcina wiêzy i puszcza zbrod-
niarza na wolnoœæ. Kiedyœ klêcz¹c nad zw³okami ¿ony, przy-
siêga³ zemstê wrogowi, a teraz przebacza. Co mu siê sta³o?
Czy siê zapomnia³? Czy nie dochowa³ obietnicy swojej ¿onie?
Nie zapomnia³ siê. Przeszed³ wewnêtrzn¹ przemianê. Zrozu-
mia³ najtrudniejszy wymóg Ewangelii, dojrza³ duchowo do
s³ów Chrystusa: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ (Mt 5,44).

A w naszym stuleciu, w którym wymordowano prawie 200
milionów ludzi, tak¿e byli wielcy bohaterowie. Wymieñmy
z imienia tylko jednego, z naszej polskiej ziemi: Ojca Maksy-
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miliana, który w oœwiêcimskim piekle, w machinie zabijania
ludzi, w klimacie wielkiej pogardy dla cz³owieka pokaza³, ¿e
mo¿na inaczej, ¿e mo¿na mi³owaæ, ¿e z³o nale¿y zwyciê¿aæ
nie z³em, ale dobrem. A wiêc nie „oko za oko i z¹b za z¹b”,
ale inaczej: mi³oœæ nie tylko za mi³oœæ, ale tak¿e mi³oœæ za
nienawiœæ.

Jak¹ drogê wybierzesz? Zastanów siê, czy wszystkim ju¿
wszystko przebaczy³eœ? Pamiêtaj, za twoich wrogów, za tych,
którzy ciê krzywdz¹, te¿ umar³ Syn Bo¿y na krzy¿u. Dla two-
ich nieprzyjació³ te¿ œwieci s³oñce i pada deszcz. Jeœli st¹d
dzisiaj odejdziesz i pomyœlisz sobie w duchu: ja i tak zostajê
przy swoim, ja jednak temu, tej nie przebaczê, ja naprawdê nie
mogê tego zrobiæ – jeœli tak powiesz, to wyznam ci otwarcie,
¿e jesteœ zatwardzia³y, ¿e marnujesz kolejn¹ szansê, by staæ
siê lepszym uczniem Chrystusa. Wierzê, ¿e siê jednak opa-
miêtasz i powiesz dzisiaj tu razem prawdziwie s³owa do Twe-
go Boga w niebie: „I odpuœæ nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom”. Tak, Panie Bo¿e! Nie k³a-
miemy: „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Bo¿e
mi³osierny, niech tak siê stanie!

W Koœciele przy Piotrze

Sobota po VI niedzieli zwyk³ej, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1992
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Dwa pytania Chrystusa

Dzia³alnoœæ nauczycielska Jezusa, któr¹ przybli¿a nam
w pierwszej czêœci liturgia Mszy œw., obejmuje przede wszyst-
kim naukê Jezusa o królestwie Bo¿ym. S¹ w niej obecne licz-
ne pouczenia w formie przypowieœci. W obcowaniu ze s³ucha-
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czami pojawia³y siê od czasu do czasu pytania ze strony
uczniów. Bywa³o i tak czasem, ¿e sam Chrystus stawia³ s³u-
chaczom pytania. Œwiadectwem tego jest dzisiejszy fragment
Ewangelii. Jezus w okolicy Cezarei Filipowej postawi³ uczniom
dwa wa¿ne pytania: pytanie pierwsze – Za kogo ludzie uwa-
¿aj¹ Syna Cz³owieczego? (Mt 16,13b); i pytanie drugie – A wy
za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15). S¹ to dwa ró¿ne pytania.
W pierwszym chodzi o opiniê innych ludzi, co inni s¹dz¹
o Chrystusie. W drugim – o opiniê w³asn¹. OdpowiedŸ na
pierwsze pytanie jest zbiorowa, wspólna: Odpowiedzieli: Jed-
ni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jere-
miasza albo za jednego z proroków (Mt 16,14). W odpowie-
dzi s¹ wiêc przytoczone opinie, przekonania innych. Odpo-
wiedŸ tego rodzaju nie jest zobowi¹zuj¹ca, nie jest zbyt anga-
¿uj¹ca, nie buduje jeszcze osobowego zwi¹zku z Chrystusem.
Tu siê bowiem mówi, co inni s¹dz¹ o Chrystusie. Na jakiej
podstawie mo¿na daæ na to pytanie odpowiedŸ? Mo¿na daæ na
podstawie obserwacji ¿ycia, na podstawie studiów historycz-
no-socjologiczno-teologicznych, na podstawie pozostawionych
œwiadectwa. W ten sposób mo¿na spróbowaæ odpowiedzieæ,
kim jest Chrystus np. dla œw. Paw³a, dla œw. Augustyna, dla
Marcina Lutra, dla Ghandiego, kim jest dla Jana Paw³a II, kim
jest dla Koœcio³a, ale tak¿e kim jest dla Œwiadków Jehowy,
kim jest dla marksistów, kim jest dla wspó³czesnych ortodok-
syjnych ¯ydów? We wszystkich odpowiedziach na tak posta-
wione pytanie jesteœmy jakby egzystencjalnie mniej obecni,
mniej odpowiedzialni, gdy¿ to inni odpowiadaj¹ za to, co myœl¹,
co mówi¹, jak wartoœciuj¹.

Pytanie drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie (Mt 16,15).
Jest to pytanie adresowane wprost do cz³owieka czy do grupy
ludzi i dotyczy ich osobistych przekonañ. Dlatego odpowiedŸ
jest osobowa, w³asna, osobista, jednostkowa: Odpowiedzia³
Szymon Piotr: „Tyœ jest Mesjasz, Syn Boga ¯ywego” (Mt 
16,16). W odpowiedzi tej wyra¿a siê konkretny cz³owiek, jego
osobiste przekonania, jego mi³oœæ, szacunek i czeœæ dla kogoœ.
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Trafna, prawdziwa odpowiedŸ jest tu dawana przy pomocy sa-
mego Boga: Cia³o i Krew nie objawi³y ci tego, ale Ojciec mój,
który jest w niebie (Mt 16,17).

2. Nasza odpowiedŸ na ankietê Chrystusa

Mamy œwiadomoœæ, ¿e pytania postawione uczniom pod
Cezare¹ s¹ pytaniami zaadresowanymi do wszystkich chrze-
œcijan wszystkich czasów. S¹ zatem zaadresowane tak¿e do
dzisiejszego Koœcio³a. Jak¹ odpowiedŸ dajemy dziœ na te dwa
pytania? Jak odpowiadasz na nie ty, dzisiejszy uczniu Chry-
stusa? Na pierwsze pytanie szukasz odpowiedzi w ksiêgach
historycznych, teologicznych, socjologicznych. Znajdziesz
odpowiedŸ w obserwacji ¿ycia, w prasie, w ankietach. Znale-
zienie poprawnej, prawdziwej odpowiedzi na to pierwsze py-
tanie nie jest mo¿e a¿ tak wa¿ne. Dlatego studiujemy, dowia-
dujemy siê, co inni powiedzieli o Chrystusie. Wa¿niejsza jest
odpowiedŸ na pytanie drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie?
(Mt 16,15). Za kogo mnie uwa¿asz? Kim jestem dla ciebie?
Jakie miejsce zajmujê w twoim ¿yciu? Odpowiedzia³ Szymon
Piotr: „Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego” (Mt 16,16). Od-
powiedŸ tê powtarza³, potwierdza³ potem swoim ¿yciem. Za-
j¹kn¹³ siê tylko w tej odpowiedzi na dziedziñcu arcykap³ana,
gdy by³ pytany, czy zna tego s¹dzonego Cz³owieka, odpowie-
dzia³, ¿e nie. Tu przynajmniej zewnêtrznie zaprzeczy³, bo bra-
k³o mu odwagi. Ale potem, gdy Pan zmartwychwsta³, ju¿ nie
mia³ w¹tpliwoœci. Potwierdza³ tê wypowiedŸ spod Cezarei Fi-
lipowej wtedy, gdy siedzia³ w wiêzieniu, gdy siê trudzi³ dla
Ewangelii, gdy z³oczyñcy niszczyli, deptali jego ¿ycie ziem-
skie w mieœcie, które sta³o siê stolic¹ chrzeœcijañstwa.

WypowiedŸ Piotrow¹ potwierdzali potem inni uczniowie
Chrystusa. Popatrz jeszcze, jak¹ odpowiedŸ na to pytanie daje
Piotr naszych czasów. W dniu inauguracji swego pontyfikatu,
22 paŸdziernika 1978 r. mówi³ na placu œw. Piotra: Wy wszy-
scy, którzy macie szczêœcie wierzyæ, Wy wszyscy, którzy jesz-
cze szukacie Boga, i Wy drêczeni w¹tpliwoœci¹: przyjmijcie –
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dziœ raz jeszcze z tego miejsca œwiêtego – s³owa wypowiedzia-
ne ongiœ przez Szymona Piotra. W tych s³owach jest wiara
Koœcio³a. I w tych s³owach jest nowa i ostateczna prawda
o cz³owieku: Syn Boga ¿ywego. „Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga
¿ywego!”. T¹ odpowiedŸ z placu œw. Piotra Jan Pawe³ II po-
twierdza codziennie, gdy klêka do modlitwy, gdy odprawia
Drogê krzy¿ow¹, gdy sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê, gdy staje
przed t³umami w Watykanie czy w czasie pielgrzymek. Po-
twierdzi³ te s³owa równie¿, gdy le¿a³ na szpitalnym ³ó¿ku w kli-
nice Gemelli.

OdpowiedŸ Piotrowa ma siê stawaæ odpowiedzi¹ ca³ego
Koœcio³a – ka¿dego z nas. Dlatego trzeba siê czêsto zastana-
wiaæ: Jak ja traktujê Chrystusa, czy moim ¿yciem potwierdzam,
¿e Chrystus jest Mesjaszem, Synem Boga ¿ywego?

3. W Koœciele po stronie Piotra naszych czasów

Druga sekwencja Ewangelii dzisiejszej niedzieli zawiera
zapowiedŸ prymatu, zapowiedŸ, która póŸniej sta³a siê rzeczy-
wistoœci¹. Piotr z woli Chrystusa sta³ siê ska³¹, opok¹, sta³ siê
fundamentem budowli Koœcio³a. Piotr otrzyma³ klucze tej bu-
dowli, czyli w³adzê zarz¹dzania, rozwi¹zywania i zwi¹zywa-
nia. Niektórym siê nie podoba³o, i wielu siê dziœ nie podoba to
rozwi¹zywanie i zwi¹zywanie. S³yszymy raz po raz o prote-
stach przeciwko decyzjom Piotra naszych czasów, zw³aszcza
w krajach zachodnich: w Austrii, w Niemczech, w Holandii itd.
Ta postawa krytykanctwa przenika i do nas. S¹ tacy chrzeœci-
janie, którzy prezentuj¹ postawê ci¹g³ego sprzeciwu, ci¹g³ej
negacji, ci¹g³ego krytykanctwa. Jako uczniowie Chrystusa
musimy siê uczyæ mi³oœci do Koœcio³a, do Koœcio³a takiego,
jaki jest. Koœció³ jest nasz¹ Matk¹, a matka kocha zawsze. Gdy
twoja mama pope³ni b³¹d, gdy prze¿yje jak¹œ s³aboœæ, czy j¹
przestaniesz kochaæ i bêdziesz j¹ krytykowa³ i obnosi³ publicz-
nie jej wady? Wtedy nadchodzi czas smutku, czas modlitwy
i pokuty, a nie czas krzyku i rozrywania szat. Podobnie i wo-
bec Matki Koœcio³a trzeba przyjmowaæ tak¹ postawê.



228

Nie nalezy byæ dzieckiem krn¹brnym, neguj¹cym, niepo-
s³usznym, nad którym musi boleæ papie¿, biskup, proboszcz,
katecheta. Mi³ujmy wiêc Koœció³, którego bramy piekielne nie
przemog¹ (Mt 16,18b).

Wobec trudnego przykazania

VII Niedziela Zwyk³a – 22 II 1998
1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Kor 15,45-49; £k 6,27-38

1. Polityka wyrachowania

Codzienna obserwacja ¿ycia pozwala nam dostrzec w kon-
taktach miêdzyludzkich postawê wyrachowania. Ludzie zazwy-
czaj kochaj¹ tych, którzy ich kochaj¹, dobrze czyni¹ tym, któ-
rzy im dobrze czyni¹, pomagaj¹ tym, od których spodziewaj¹
siê rewan¿u. Podejmuj¹c jakieœ dzia³anie wobec kogoœ, zasta-
nawiaj¹ siê, jaka z tego bêdzie korzyœæ, czy to siê op³aci. Tak
bywa np. przy organizacji uroczystoœci rodzinnych: z zapro-
szeniami na imieniny, na urodziny, na chrzciny, na wesela, na
uroczystoœæ Pierwszej Komunii œw. Przy ustalaniu grona za-
proszonych goœci, bywa dokonywana kalkulacja: czy siê to
op³aci? co oni mog¹ przynieœæ? jaki przynios¹ prezent? No,
tych to trzeba zaprosiæ koniecznie, bo oni s¹ hojni, zreszt¹ oni
nas te¿ zaprosz¹; tych tak¿e, bo to siê mo¿e przydaæ, mo¿e
trzeba bêdzie coœ w przysz³oœci u nich za³atwiæ, a oni przecie¿
wiele mog¹. Czyni¹ tak nawet ludzie Ÿli, nawet – jak to mówi
Chrystus – poganie, czyli ci, którzy w owych czasach nie przy-
znawali religii ¿adnego znaczenia.

Ju¿ Tomasz Hobbes, myœliciel z XVII stulecia, twierdzi³,
¿e dzia³aniem ludzkim kieruje interes w³asny. Ludzie podej-
muj¹ dzia³ania wobec drugich tylko wtedy, gdy spodziewaj¹
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siê odnieœæ z tego dzia³ania jak¹œ korzyœæ. Na ka¿dym kroku
kieruj¹ siê wyrachowaniem i w³asn¹ korzyœci¹. Wszelkie inne
postawy s¹ – zdaniem tego myœliciela – anormalne.

Niestety, postawa tego typu przytrafia siê wielu ludziom.
Jest ona wynikiem zranienia natury ludzkiej grzechem pier-
worodnym. Przykro jest nam, gdy zauwa¿amy, jak spe³niaj¹-
cy nam jak¹œ drobn¹ pos³ugê oczekuj¹ na wynagrodzenie. S¹
ludzie, którzy nikomu niczego bezinteresownie nie uczyni¹,
którzy nie wiedz¹, co to jest praca spo³eczna, praca charyta-
tywna.

Czy jednak tak byæ musi? Chrystus w dzisiejszej Ewange-
lii proponuje nam inn¹ postawê – postawê, która wskazuje na
wielkoœæ cz³owieka. Jest to postawa mi³oœci nieprzyjació³, po-
stawa czynienia dobrze tym, którzy nas nienawidz¹, postawa
b³ogos³awienia tym, którzy nas przeklinaj¹, postawa modle-
nia siê za tych, którzy nas oczerniaj¹.

2. Mi³oœæ ponad sprawiedliwoœæ

Chrystus dziœ mówi do nas: Mi³ujcie waszych nieprzyja-
ció³; dobrze czyñcie tym, którzy was nienawidz¹; b³ogos³aw-
cie tym, którzy was przeklinaj¹, i módlcie siê za tych, którzy
was oczerniaj¹ (£k 6,27-28). A potem dodaje: Jeœli ciê kto
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeœli bierze ci p³aszcz,
nie broñ mu i szaty. Daj ka¿demu, kto ciê prosi, a nie dopomi-
naj siê od tego, który bierze twoje (£k 7,29-30).

S³owa Jezusa mog¹ nas irytowaæ, zniechêcaæ, a nawet szo-
kowaæ. Jak to – nastawiaæ drugi policzek? pob³a¿aæ chuliga-
nom i z³odziejom? zgadzaæ siê na rozbój w bia³y dzieñ? Egze-
geci powiadaj¹, ¿e s³ów tych nie nale¿y rozumieæ dos³ownie.
Nale¿¹ one bowiem do jêzyka staro¿ytnego Wschodu, w któ-
rym jest wiele obrazów, metafor, przejaskrawieñ. Jednak¿e
w s³owach tych kryje siê wezwanie do bezinteresownego dzia-
³ania, do niep³acenia z³em za z³o, ale dobrem: i za dobro, i za
z³o. Przyk³ad takiego dzia³ania da³ Dawid, o którym s³yszeli-
œmy w pierwszym czytaniu. By³ œcigany i przeœladowany przez
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króla Saula, któremu zawsze wiernie s³u¿y³. Mog³o zrodziæ
siê w nim poczucie krzywdy, bólu i ¿alu. I prawdopodobnie
z takim nastrojem ucieka³, goniony przez samego monarchê
i jego wojsko. I nagle nadarzy³a siê okazja zmiany tej przykrej
sytuacji. Saul wpad³ w rêce Dawida. Dzia³o siê to pod os³on¹
nocy, podczas g³êbokiego snu króla i jego stra¿y. Wystarczy-
³oby tylko jedno pchniêcie w³óczni¹ lub jedno uderzenie mie-
cza. Dawid nie musia³ nawet czyniæ tego sam. Móg³ to uczy-
niæ za niego przyboczny ¿o³nierz. A¿ siê prosi³o, ¿eby tak po-
st¹piæ. Ale Dawid uczyni³ inaczej. Podarowa³ ¿ycie swojemu
przeciwnikowi. Nie zap³aci³ z³em za z³o. Dlatego te¿ stan¹³ na
czele swego narodu i da³ pocz¹tek dynastii, z której wyszed³
Król nad królami, który podj¹³ panowanie przez mi³oœæ, który
za swoich poddanych odda³ swoje ¿ycie.

Ten nowy Król da³ now¹, bardziej wymagaj¹c¹ konstytu-
cjê dla swego królestwa, w której znalaz³ siê zapis o obowi¹z-
ku mi³owania nawet nieprzyjació³: Wy natomiast mi³ujcie wa-
szych nieprzyjació³, czyñcie dobrze i po¿yczajcie, niczego siê
za to nie spodziewaj¹c. A wasza nagroda bêdzie wielka, i bê-
dziecie synami Najwy¿szego; poniewa¿ On jest dobry dla nie-
wdziêcznych i z³ych. B¹dŸcie mi³osierni, jak Ojciec wasz jest
mi³osierny (£k 6,35-36).

Zaakceptujmy na nowo ten trudny program. Sami, o w³a-
snych si³ach nie jesteœmy w stanie go wype³niæ, ale Pan przy-
obieca³ nam pomoc.

3. Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ (£k 6,27)

Pan Bóg pokazuje nam na przyk³adach ludzi, ¿e ten trudny
program mo¿e byæ wype³niony. Wype³ni³o go ju¿ wielu mê-
czenników. Wiemy, ¿e ju¿ pierwszy mêczennik Koœcio³a, ja-
kim by³ œw. Szczepan, pokaza³, ¿e mo¿na mi³owaæ swoich nie-
przyjació³. W czasie kamienowania modli³ siê za swoich opraw-
ców: Panie, nie poczytaj im tego grzechu (Dz 7,60).

Znakomity przyk³ad mi³oœci nieprzyjació³ ukaza³ nam Hen-
ryk Sienkiewicz w Krzy¿akach, w historii Juranda ze Spycho-



231

wa. Sta³ siê on ofiar¹ przemocy Krzy¿aków. Ci zabili mu ma³-
¿onkê, porwali córkê Danusiê. Podstêpnie zwabili go do Szczyt-
na. Tam, stoj¹c w ³achmanach u bram zamku, us³ysza³ jêki
córki. Rzuci³ siê jak lew do walki, ale tej walki nie móg³ wy-
graæ. Wrogowie uciêli mu jêzyk, wyd³ubali oczy i wpó³ ¿ywe-
go puœcili. Ale oto sytuacja siê zmieni³a. Po jakimœ czasie
przyprowadzili œlepemu Jurandowi zbrodniarza. Wszyscy cze-
kali na zemstê. Jurand wzi¹³ miecz. Spodziewano siê, ¿e bez
wahania zabije przeœladowcê, ¿e wymierzy mu nale¿n¹, spra-
wiedliw¹ karê. Jurand jednak rozci¹³ pêta skazañca na znak,
¿e mu wszystko daruje. Wiemy z najnowszej historii, jak po
Liœcie biskupów polskich do biskupów niemieckich w r. 1965
– przed Millennium Chrztu Polski – propaganda komunistyczna
skandowa³a: „nigdy nie przebaczymy”.

Byæ mo¿e, ¿e w naszym otoczeniu mamy – jeœli ju¿ nie
nieprzyjació³, to przynajmniej ludzi, którzy s¹ przeciw nam,
którzy nam dokuczaj¹ i woleliby, ¿eby nas w ogóle nie by³o.
Nabierajmy mocy od Chrystusa, by nie p³aciæ im za z³o z³em,
ale zawsze dobrem, bo dobro ostatecznie zwyciê¿a i dobro
bêdzie siê liczyæ, i bêdzie w cenie na wieki. Nie dajmy siê uwo-
dziæ ewangelii œwiata, prawu odwetu, prawu korzyœci, prawu
wyrachowania. Jesteœmy ze szko³y Chrystusa, gdzie obowi¹-
zuje prawo mi³oœci, mi³oœci nawet nieprzyjació³. Niech dewiz¹
naszego postêpowania bêdzie przypomniana nam dziœ z³ota
zasada: Jak chcecie, ¿eby ludzie wam czynili, podobnie i wy
im czyñcie (£k 6,31).
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Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego (Ps  23)

Wtorek po VII niedzieli zwyk³ej, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 2000
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Sens pytañ Chrystusa

Za kogo ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³owieczego? (Mt 16,13);
A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15). Dlaczego Chrystus
postawi³ takie pytania? Przecie¿ wiedzia³ dobrze o wszystkim.
Zna³ ka¿dego na wskroœ. W Janowej Ewangelii czytamy: Je-
zus natomiast nie zwierza³ siê im, bo wszystkich zna³ i nie po-
trzebowa³ niczyjego œwiadectwa o cz³owieku. Sam bowiem
wiedzia³, co w cz³owieku siê kryje (J 2,24-25). Dlaczego wiêc
pyta³? Z pewnoœci¹ pyta³ z dwóch powodów. Po pierwsze, pyta³
dlatego, ¿eby ka¿dy wiedzia³, i¿ musi wobec Niego zaj¹æ ja-
kieœ stanowisko, ¿eby móg³ czêsto uœwiadamiaæ sobie, kim
dla niego On jest. Po drugie, pyta³ dlatego, ¿eby korygowaæ
pogl¹dy, poprawiaæ opinie, zmieniaæ postawy uczniów. Taki
cel mia³o wiele innych stawianych przez Niego pytañ. Tak by³o
i pod Cezare¹ Filipow¹. Chrystus przyj¹³ i zaakceptowa³ wy-
znanie Piotra: Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego (Mt 16,16).

Po tym Piotrowym wyznaniu zapowiedzia³, ¿e to jemu w³a-
œnie przeka¿e klucze królestwa niebieskiego, czyli uczyni go
opok¹ Koœcio³a.

2. Zobowi¹zuj¹ca odpowiedŸ

Piotrowa odpowiedŸ kry³a w sobie zobowi¹zanie. Nie mo¿-
na by³o zatrzymaæ siê jedynie na s³owach. Trzeba by³o po-
dzieliæ los Chrystusa, staæ siê uczestnikiem Jego cierpieñ. Trze-
ba by³o tê odpowiedŸ potwierdzaæ nie tylko w dniach triumfu
i chwa³y, ale tak¿e w czasie przeœladowañ i cierpieñ. Jak wie-
my, w tym œwiadczeniu Piotr przeszed³ przez za³amanie. W cza-
sie procesu Chrystusa wyzna³, ¿e nie zna tego Cz³owieka. Jed-
nak¿e szybko zrozumia³ swój b³¹d. Po zmartwychwstaniu i ze-
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s³aniu Ducha Œwiêtego lepiej pozna³ sens cierpienia i œmierci
Chrystusa i szed³ za Nim do koñca ju¿ bez potkniêæ. Co wiê-
cej, wiele dla Niego wycierpia³. W pierwszym dzisiejszym
czytaniu œw. Piotr przedstawi³ siê jako œwiadek Chrystusowych
cierpieñ i zapowiada³ nagrodê dla wszystkich, którzy bêd¹
wierni Chrystusowi: Kiedy zaœ objawi siê Najwy¿szy Pasterz,
otrzymacie niewiêdn¹cy wieniec chwa³y (1 P 5,4).

3. Nasza odpowiedŸ i jej konsekwencje

Jako czciciele Bo¿ego mi³osierdzia i przyjaciele Chrystusa
z pewnoœci¹ wszyscy mo¿emy solidaryzowaæ siê, a nawet uto¿-
samiæ z wyznaniem Piotra spod Cezarei Filipowej. Byæ mo¿e,
¿e mieliœmy ju¿ wielokrotnie okazjê publicznie w s³owach
opowiedzieæ siê za Chrystusem, wyznaæ w stylu œw. Piotra
wiarê w Zbawiciela. Jednak¿e winniœmy pamiêtaæ, ¿e taka
odpowiedŸ niesie tak¿e zobowi¹zanie do sk³adania ofiary cier-
pienia. Winniœmy pamiêtaæ, ¿e dzie³o zbawienia i uœwiêcenia
œwiata, w którym uczestniczymy, nie mo¿e siê obyæ bez cier-
pienia, bez krzy¿a. Tak¹ drogê wypisa³ nam sam Mistrz. Po-
twierdzi³ mi³oœæ do cz³owieka najwy¿sz¹ form¹ ofiary: œmier-
ci¹ krzy¿ow¹.

Nie mo¿e byæ przeto ¿ycia chrzeœcijañskiego bez krzy¿a.
Nie mo¿e byæ Koœcio³a bez ofiary i bez krzy¿a. Te krzy¿e by³y,
s¹ i bêd¹. Wiele z nich jest niewidocznych, ukrytych. Ile¿
uczniów Chrystusa, w tym ile¿ biskupów, kap³anów, cierpia³o
i dziœ cierpi w skrytoœci serca, nie ujawniaj¹c swego bólu, nie
obnosz¹c siê ze swoim poœwiêceniem. S¹ jednak cierpienia
widoczne. Na naszych oczach wielu potwierdza prawdê, ¿e
zbawienie przychodzi przez krzy¿. Potwierdzano to i w naszej
ojczyŸnie. Ilu¿ ksiê¿om, biskupom w czasach powojennych
wytoczono polityczne procesy. Ilu¿ przebywa³o w ciê¿kich
wiêzieniach.

W dzisiejszym psalmie miêdzylekcyjnym s³yszeliœmy s³o-
wa: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego […]. Cho-
cia¿bym przechodzi³ przez ciemna dolinê, z³a siê nie ulêknê,
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bo Ty jesteœ ze mn¹. Kij Twój i laska pasterska s¹ moj¹ po-
ciech¹ (Ps 23,1.4). Przechodzimy w naszym ¿yciu przez ciemne
doliny. Niekiedy s¹ to doliny d³ugie i bardzo uci¹¿liwe. Psal-
mista wyznaje, ¿e nie wolno siê wtedy lêkaæ z³a, ¿e trzeba
wszystko przetrzymaæ, bo Bóg nas nie opuszcza, bo Bóg jest
z nami: z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹.

Proœmy w tej Eucharystii mi³osiernego Boga, abyœmy od-
wa¿nie naœladowali aposto³a Piotra w wyznawaniu wiary, aby-
œmy ponawiali Piotrowe wyznanie spod Cezarei Filipowej
i abyœmy nie lêkali siê ciemnych dolin w naszym ¿yciu, wie-
rz¹c, ¿e zawsze jest przy nas Chrystus, Ten, który powiedzia³,
¿e Jego Koœcio³a nie przemog¹ bramy piekielne. Dlatego po-
wtarzajmy czêsto za psalmist¹: Pan jest moim pasterzem, ni-
czego mi nie braknie.

Nasi mi³osierni pasterze

czwartek po II Niedzieli Zwyk³ej, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 2001
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Chrystus naszym mi³osiernym Pasterzem

Œpiewaliœmy dzisiaj po pierwszym czytaniu s³owa: Pan
mym pasterzem, nie brak mi niczego (Ps 23,1). Wyraziliœmy
w tym œpiewie przekonanie, ¿e Chrystus jest naszym Paste-
rzem, i to jest dla nas bardzo wa¿ne. Gdy On jest naszym Pa-
sterzem, mo¿emy czuæ siê bezpiecznie. W³aœciwie to niczego
wiêcej nam ju¿ nie potrzeba, bo tak to jest wa¿ne, ¿e On jest
naszym Pasterzem.

W czwartym wersecie tego psalmu by³y takie s³owa: Cho-
cia¿bym przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê, z³a siê nie ulêknê,
bo Ty jesteœ ze mn¹ (Ps 23,4). Nasza droga przez ziemiê pro-
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wadzi przez ciemne doliny. Któ¿ tych ciemnych dolin nie do-
œwiadcza? Obojêtnie, kim jesteœmy, wszyscy natrafiamy na
ciemne doliny. Natrafiaj¹ na nie tak¿e ludzie z pierwszych stro-
nic czasopism, z ekranów telewizji. Ziemska droga ka¿dego
cz³owieka prowadzi fragmentami przez ciemne doliny. W tych
ciemnych dolinach towarzyszy nam tak¿e Chrystus – nasz
Dobry Pasterz: z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze Mn¹. W³a-
œnie, jak Bóg jest z nami, to nie potrzebujemy siê lêkaæ, gdy
Chrystus jako Pasterz nas prowadzi i jest zawsze z nami, nie
potrzebujemy siê baæ.

Tê prawdê, ¿e jest naszym Pasterzem, przypomnia³ Chry-
stus w ludziom naszego czasu przez pos³annictwo œw. Fausty-
ny. To w³aœnie ten obraz z napisem „Jezu, ufam Tobie” nam tê
prawdê w szczególny sposób przypomina. Dziœ mija dok³ad-
nie 70. rocznica polecenia namalowania tego obrazu. Przypo-
mnijmy s³owa, które zapisa³a siostra Faustyna pod dat¹ 22 lu-
tego 1931 r.: Wieczorem, kiedy by³am w celi, ujrza³am Pana
Jezusa ubranego w szacie bia³ej. Jedna rêka wzniesiona do
b³ogos³awieñstwa, a druga dotyka³a szaty na piersiach. Z uchy-
lenia szaty na piersiach wychodzi³y dwa wielkie promienie,
jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywa³am siê
w Pana, dusza moja by³a przejêta bojaŸni¹, ale i radoœci¹
wielk¹. Po chwili powiedzia³ mi Jezus: „Wymaluj obraz we-
d³ug rysunku który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pra-
gnê, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na
ca³ym œwiecie.

Obiecujê, ¿e dusza, która czciæ bêdzie ten obraz, nie zginie.
Obiecujê tak¿e, ju¿ tu na ziemi zwyciêstwo nad nieprzyjació³-
mi, a szczególnie w godzinê œmierci. Ja sam broniæ j¹ bêdê
jako Swej chwa³y” (S.M. Faustyna Kowalska, Dzienniczek,
Kraków 1983, s. 22).

¯yczenie Chrystusa siê spe³ni³o. Obraz Chrystusa Mi³osier-
nego mo¿na dziœ spotkaæ w ca³ym œwiecie. Tylu ludzi prze¿y-
wa przed nim prawdê o Chrystusie mi³osiernym, naszym do-
brym Pasterzu
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2. Pasterze powo³ani przez Chrystusa

Chrystus, sam bêd¹c Dobrym Pasterzem, powo³uje paste-
rzy spoœród ludzi. Pierwszych powo³a³ nad Jeziorem Tyberiac-
kim. Wœród nich na pierwszym planie jest aposto³ Piotr. Dziœ
w³aœnie jest jego liturgiczne œwiêto. W Ewangelii dziœ czyta-
nej s¹ przypomniane jego s³owa, w których wyzna³ wiarê w bó-
stwo Chrystusa. Na pytanie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? –
odpowiedzia³: Ty jesteœ Mesjasz, Syna Boga ¿ywego. Na nim,
jak na skale, Chrystus zbudowa³ swój Koœció³: Ty jesteœ Piotr
– Opoka, i na tej opoce zbudujê mój Koœció³, a bramy piekiel-
ne go nie przemog¹.

Urz¹d Piotrowy trwa w Koœciele. £¹czy siê z pos³annic-
twem biskupa Rzymu.

3. Piotr naszych czasów – Jan Pawe³ II

W dzisiejsze œwiêto modlimy siê w szczególny sposób za
Piotra naszych czasów – Jana Paw³a II. Od 22 lat wspomaga-
my go duchowo w kierowaniu Koœcio³em. Wczoraj i dziœ Jan
Pawe³ II otoczony jest w Rzymie kardyna³ami. Wczoraj roz-
pocz¹³ siê najwiêkszy konsystorz w dziejach Koœcio³a. Jan
Pawe³ II wrêczy³ birety 44 nowym, kreowanym przez siebie
kardyna³om. Dziœ celebrowa³ z nim przed po³udniem na pl.
œw. Piotra Mszê œw. i wrêczy³ im pierœcienie kardynalskie.

Jan Pawe³ II nosi imiona dwóch wielkich aposto³ów: Jana
i Paw³a. Swoja osob¹ ³¹czy przymioty tych dwóch aposto³ów.
Na wzór œw. Jana jest kontemplatykiem, mistykiem. Za wzo-
rem œw. Paw³a jest Aposto³em Narodów. Jako pielgrzym od-
wiedzi³ wszystkie kontynenty, by³ w tak wielu krajach i naro-
dach. Jest rzeczywiœcie prawdziwym Aposto³em Narodów.

Wypraszajmy mu dzisiaj w tej Eucharystii u Chrystusa po-
trzebne dary.
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Piotr ewangeliczny i Piotr naszych czasów.

sobota po VI Niedzieli Zwyk³ej , œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 2003
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Piotr ewangeliczny

Zwa³ siê pierwotnie Szymonem. By³ synem Jony z Betsai-
dy, a bratem Andrzeja. Obaj trudnili siê rybo³ówstwem. Obaj
zostali powo³ani przez Chrystusa. Piotr ujawni³ siê jako cz³o-
wiek rzutki, impulsywny i us³u¿ny. Chêtnie przewodzi³ gro-
madce aposto³ów i sta³ siê ich rzecznikiem. W dzisiejszej
Ewangelii widzimy go z Chrystusem i aposto³ami pod Ceza-
re¹ Filipow¹. Na pytanie Chrystusa: A wy za kogo Mnie uwa-
¿acie?, odpowiedzia³ za wszystkich: Ty jesteœ Mesjasz, Syn
Boga ¿ywego (Mt 16,16). Po tym wyznaniu Chrystus obieca³,
i¿ uczyni go opok¹ Koœcio³a. W wielu sytuacjach go wyró¿-
nia³. To w³aœnie œw. Piotr wraz z Aposto³em Janem i Jakubem
by³ œwiadkiem przemienienia Chrystusa na górze Tabor i Jego
modlitwy w Ogrodzie Oliwnym. Zosta³ wyró¿niony tak¿e po
zmartwychwstaniu. Chrystus prowadzi³ z nim dialog nad je-
ziorem Genezaret i przekaza³ mu prymat w Koœciele. Po wnie-
bowst¹pieniu Jezusa Piotr obj¹³ stanowisko naczelne i jako g³o-
wa maleñkiej spo³ecznoœci przewodniczy³ w podejmowaniu de-
cyzji i kierowaniu jej losami. W dniu zes³ania Ducha Œwiête-
go wyg³osi³ w Jerozolimie p³omienne kazanie. G³osi³ Ewan-
geliê w Azji Mniejszej. Odda³ ¿ycie za Chrystusa w stolicy ów-
czesnego cesarstwa – w Rzymie. Na jego grobie stoi dziœ Ba-
zylika pod jego wezwaniem, przy której ma siedzibê Piotr na-
szych czasów, dziœ Jan Pawe³ II.

2. Piotr naszych czasów

Od dwudziestu piêciu lat nastêpc¹ œw. Piotra, Piotrem na-
szych czasów, jest Jan Pawe³ II. Zapisuje on historiê wspó³-
czesnego Koœcio³a jako wielki charyzmatyk, mistyk, nauczy-
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ciel, prorok, myœliciel, œwiadek Ewangelii. £¹czy w sobie
w przedziwny sposób postawê dwóch aposto³ów, których imio-
na nosi, i postawê Aposto³a Piotra, którego jest nastêpc¹.
Uobecnia charyzmat Aposto³a Jana. Jest zakochany w Bogu.
Jest myœlicielem, filozofem, teologiem i mistykiem w jednej
osobie. Jest cz³owiekiem wielkiej modlitwy. Jak rzadko kto,
wnika w tajemnicê Boga i cz³owieka. Rozwija Janow¹ wizjê
Boga, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹, Mi³osierdziem. Uczyni³ to w en-
cyklikach poœwiêconych osobom Boskim: Synowi Bo¿emu
(Redemptor hominis –1979), Bogu Ojcu (Dives in misericor-
dia – 1980) i Duchowi Œwiêtemu (Dominum et vivificantem –
1986). W Janowym stylu rozwija prawdê o godnoœci cz³owie-
ka, o jego dzieciêctwie Bo¿ym. Od pocz¹tku by³ przekonany,
¿e ¿ycie osobiste i spo³eczne (rodzinne, narodowe, miêdzyna-
rodowe), gospodarcze i polityczne, a tak¿e ca³a kultura (na-
uka, etyka, sztuka, religia) powinny siê opieraæ na w³aœciwym,
obiektywnym wizerunku cz³owieka, zaœ wszelkie dewiacje,
kryzysy s¹ konsekwencj¹ tzw. b³êdu antropologicznego. Na
wzór Aposto³a Jana obecny Papie¿ jest blisko Maryi. Synte-
tyczny zarys mariologii przed³o¿y³ ju¿ w pierwszej encyklice
Redemptor hominis. W koñcowym fragmencie tego programo-
wego dokumentu nazwa³ Papie¿ Maryjê „Matk¹ naszego za-
wierzenia” (RH, 22). Ów szkic mariologiczny rozwin¹³ potem
w encyklice Redemptoris Mater, og³oszonej 25 marca 1987
roku, na rozpoczêcie Roku Maryjnego. Ponadto naukê o Mat-
ce Bo¿ej prezentowa³ Papie¿ w czasie podró¿y apostolskich,
zw³aszcza w czasie nawiedzania sanktuariów maryjnych, tak-
¿e przy okazji uroczystoœci, œwi¹t i wspomnieñ maryjnych, jak
równie¿ w podczas rozwa¿añ po³udniowych w ka¿d¹ niedzie-
lê przed modlitw¹ Anio³ Pañski.

Papie¿ naœladuje tak¿e w swojej dzia³alnoœci apostolskiej
Aposto³a Paw³a. Jak kiedyœ Pawe³ z Tarsu poniós³ chrzeœci-
jañstwo w basen Morza Œródziemnego, odbywaj¹c liczne, pe³ne
przygód podró¿e apostolskie, docieraj¹c z Ewangeli¹ nie tyl-
ko do ludzi prostych, ale i na ateñski Areopag, tak Jan Pawe³ II
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niesie dziœ chrzeœcijañstwo na wszystkie kontynenty œwiata
i staje z Ewangeli¹ nie tylko przed ludŸmi zwyczajnymi, pro-
stymi, ale i przed wspó³czesnym areopagiem – ludŸmi nauki,
kultury i polityki. Wystêpowa³ na forum ONZ, Parlamentu Eu-
ropejskiego, w parlamentach narodowych. Odby³ dot¹d 102
podró¿e apostolskie poza W³ochy. Owe pielgrzymki przynio-
s³y przebogate owoce w wymiarze indywidualnym i spo³ecz-
nym. Mówili o tym m.in. hierarchowie Koœcio³a z krajów Eu-
ropy Œrodkowo-Wschodniej, zgromadzeni 27 i 28 maja br. we
Wroc³awiu w Papieskim Wydziale Teologicznym na specjal-
nej miêdzynarodowej sesji naukowej, poœwiêconej wk³adowi
Jana Paw³a II w odrodzenie struktur koœcielnych i ¿ycia reli-
gijnego w krajach by³ego bloku komunistycznego. Niektórzy
porównywali papieskie wizyty w ich krajach do faktu uzy-
skania przez ich narody niepodleg³oœci. Panuje doœæ po-
wszechne przekonanie, ¿e Papie¿ Polak przyczyni³ siê w du-
¿ej mierze do upadku komunizmu w Europie, do rozpadu
imperium sowieckiego i upadku muru berliñskiego. By³ to
z pewnoœci¹ uboczny, pozytywny owoc jego pielgrzymek
apostolskich.

Do ulubionych gremiów, z którymi Papie¿ lubi siê spoty-
kaæ w czasie apostolskich pielgrzymek, nale¿¹ chorzy, ludzie
nauki i kultury oraz m³odzie¿. Jan Pawe³ II czêsto przypomina
chorym, ¿e s¹ oni bardzo wa¿n¹ cz¹stk¹ Koœcio³a, ¿e przez
³¹czenie swego cierpienia z cierpieniem Chrystusa mog¹ mieæ
udzia³ w zbawieniu œwiata. Tak¿e wa¿ne prawdy przekazuje
Jan Pawe³ II w czasie pielgrzymek ludziom nauki i kultury.
Przypomina im o respektowaniu zasad etycznych w nauce;
mówi o potrzebie promowania takich wartoœci, jak: prawda,
dobro, piêkno, œwiêtoœæ, godnoœæ cz³owieka, sprawiedliwoœæ,
pokój, mi³osierdzie itd. Osobliwym klimatem ciesz¹ siê spo-
tkania Jana Paw³a II z m³odzie¿¹, te coroczne odbywane od lat
w Niedzielê Palmow¹, spotkania odbywane w czasie pielgrzy-
mek apostolskich, a tak¿e specjalne spotkania z m³odzie¿¹, jak
w Rzymie, Toronto i innych krajach.
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Patrz¹c na niezmordowan¹ dzia³alnoœæ Jana Paw³a II, dziœ
ju¿ dotkniêt¹ widocznymi dolegliwoœciami fizycznymi, jeste-
œmy zdecydowani powiedzieæ, ¿e ten wspó³czesny Aposto³
Narodów realizuje Paw³ow¹ dewizê: Wszystko mogê w Tym,
który mnie umacnia (Flp 4,13).

W dzia³alnoœci apostolskiej Jana Paw³a II widzimy tak¿e
uosobienie Aposto³a Piotra. Czy¿ ten Papie¿ nie odpowiada za
Piotrem codziennie: Tak, Panie, Ty wiesz, ¿e Ciê kocham (J
21,16b)? Czy¿ nie widzimy, jak czêsto powtarza i przed³u¿a
swoim s³owem i ca³¹ dzia³alnoœci¹ Piotrowe wyznanie: Panie,
do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego (J 6,68)?

W takiej postawie, w której splataj¹ siê charyzmaty wspo-
mnianych trzech aposto³ów, Papie¿ s³u¿y Koœcio³owi i œwiatu
prawie ju¿ 25 lat.

3. Jan Pawe³ II orêdownikiem Bo¿ego mi³osierdzia

Na naszym spotkaniu musimy koniecznie zauwa¿yæ, ¿e Jan
Pawe³ II sta³ siê dzisiaj wielkim orêdownikiem mi³osierdzia
Bo¿ego. Na pocz¹tku swego pontyfikatu og³osi³ encyklikê
Dives in misericordia – encyklikê o Bo¿ym mi³osierdziu. Wy-
niós³ siostrê Faustynê do chwa³y o³tarzy. Za temat ubieg³o-
rocznej pielgrzymki do Ojczyzny obra³ s³owa: Bóg bogaty
w mi³osierdzie i poœwiêci³ w Krakowie £agiewnikach sanktu-
arium Bo¿ego Mi³osierdzia. Jan Pawe³ II zapytany kiedyœ przez
dziennikarza, w jakiej intencji najczêœciej siê modli – odpo-
wiedzia³: o mi³osierdzie Bo¿e dla œwiata.

Dziêkujmy dziœ Bogu na nowo za takiego papie¿a. Wypra-
szajmy dla niego obfitoœæ Bo¿ych ³ask, by móg³ kierowaæ
Koœcio³em jak najd³u¿ej. Módlmy siê tak¿e za nas o to, aby-
œmy byli orêdownikami Bo¿ego mi³osierdzia.
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Jesteœmy œwi¹tyni¹ Boga

VII niedziela zwyk³a – 22 II 2004
Kp³ 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

1. Naturalna i nadprzyrodzona godnoœæ cz³owieka

W dzisiejszym drugim czytaniu, wyjêtym z Pierwszego
Listu œw. Paw³a Aposto³a do Koryntian, us³yszeliœmy bardzo
wa¿ne stwierdzenie, ¿e jesteœmy œwi¹tyni¹ Boga. Fakt ten sta-
nowi o naszej szczególnej godnoœci. Czêsto s³yszymy o god-
noœci cz³owieka. Mówi¹ o tym ludzie wierz¹cy i niewierz¹cy.
Cz³owiek wœród ziemskich stworzeñ zajmuje szczególn¹ po-
zycjê. Tylko on dysponuje intelektem i woln¹ wol¹. Dziêki in-
telektowi tworzy naukê, sztukê, postêpuje etycznie, wyznaje
religiê. Tylko on mo¿e mówiæ: „wiem”, „kocham”, „mogê”,
„nie muszê”, „powinienem”, „chcê”. Tylko cz³owiek mo¿e
poznawaæ swoim umys³em (intencjonalnie) œwiat rzeczy i lu-
dzi. Tylko on w sposób wolny mo¿e stawaæ siê bezinteresow-
nym darem dla drugiego cz³owieka. Tylko on jest zdolny do
podejmowania decyzji, do wyboru dobra lub z³a moralnego.
Tylko cz³owiek ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje wybory
moralne. Wszystko to stanowi o jego szczególnej pozycji wœród
istot tego œwiata, a tym samym o jego naturalnej godnoœci.
Zatem w samej naturze ludzkiej s¹ zakodowane Ÿród³a godno-
œci cz³owieka, jako bytu osobowego. Mo¿na by je nazwaæ Ÿró-
d³ami naturalnymi.

S¹ równie¿ nadprzyrodzone Ÿród³a godnoœci osoby ludz-
kiej, ukazane w Objawieniu. Ju¿ w Ksiêdze Rodzaju napisane
jest, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na obraz i podobieñstwo
Bo¿e. Z Objawienia dowiadujemy siê tak¿e, ¿e Syn Bo¿y,
przyjmuj¹c naturê ludzk¹, wyniós³ cz³owieka do godnoœci
dziecka Bo¿ego, i ¿e umieraj¹c za nas na krzy¿u, na nowo
niejako potwierdzi³ tê godnoœæ. Z Objawienia dowiadujemy
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siê równie¿, ¿e w nas mieszka Bóg, ¿e jesteœmy Jego œwi¹ty-
ni¹.

2. Cz³owiek jako œwi¹tynia Boga

W drugim czytaniu œw. Pawe³ skierowa³ do nas s³owa: Czy¿
nie wiecie, ¿e jesteœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y mieszka
w was? Je¿eli ktoœ zniszczy œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg.
Œwi¹tynia Boga jest œwiêta, a wy ni¹ jesteœcie (1 Kor 3,16-17).
Stwierdzenie to ma szczególn¹ wagê. Nie jest œwi¹tyni¹ Boga
¿aden inny byt, ale w³aœnie cz³owiek. Z nauki Koœcio³a do-
wiadujemy siê, ¿e to zamieszkanie Boga w cz³owieku nastê-
puje w czasie przyjêcia chrztu. To w³aœnie wtedy cz³owiek
ochrzczony staje siê œwi¹tyni¹ Boga. Odt¹d Bóg ontycznie
mieszka w cz³owieku. Cz³owiek nabywa miano dziecka Bo-
¿ego i zamieszkuje w nim Trójca Œwiêta.

Z niniejszej prawdy wyp³ywaj¹ niezwykle wa¿ne konse-
kwencje. Wyrastaj¹ przywileje, ale i zobowi¹zania.

3. Nasza troska o œwi¹tyniê Boga

Pierwszym naszym zobowi¹zaniem jest pamiêtanie, kim je-
steœmy, ¿e w³aœnie jesteœmy naprawdê œwi¹tyni¹ Boga. Skoro
tak, to winniœmy dbaæ o tê œwi¹tyniê, jak¹ jesteœmy. Winni-
œmy dbaæ o jej piêkno, o jej godny wygl¹d i wystrój, co jest
równoznaczne z trosk¹ o wewnêtrzn¹ przyjaŸñ z Bogiem. Nie
zaœmiecajmy naszej œwi¹tyni grzechami, nie profanujmy jej
noszeniem w niej grzechu, zw³aszcza ciê¿kiego. Niech Bo¿a
œwi¹tynia w nas bêdzie zawsze czysta, pe³na œwie¿ych kwia-
tów, pe³na blasku œwiat³a i kadzid³a. Niech bêdzie pe³na ozdób
i klejnotów dobrych uczynków, dobrych myœli, dobrych pra-
gnieñ. Niech nam tak¿e zale¿y, aby w ka¿dym cz³owieku, któ-
rego spotkamy, ¿y³ Bóg, aby ten cz³owiek te¿ by³ ozdobn¹,
czyst¹ i jasn¹ œwi¹tyni¹ dla Boga. Broñ nas, Panie Bo¿e, aby-
œmy kiedyœ przyst¹pili do burzenia œwi¹tyni Boga w cz³owie-
ku. S³yszeliœmy ostrze¿enie œw. Paw³a. Je¿eli ktoœ zniszczy
œwi¹tyniê Boga, tego zniszczy Bóg (1 Kor 3,17). Dbajmy wiêc



243

przez ca³e ¿ycie o œwi¹tyniê Boga w nas i w drugim cz³owie-
ku. Pana Boga, o którym dziœ œpiewaliœmy: Pan jest ³askawy,
pe³en mi³osierdzia, proœmy, aby pomóg³ nam byæ Jego godn¹
œwi¹tyni¹.
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C. Homilie majowe

Wiara moc¹ ucznia Chrystusa

Poniedzia³ek po VII niedzieli zwyk³ej – 22 V 1989
Syr 1,1-10; Mk 9,14-29

1. Pozorna s³aboœæ chrzeœcijañstwa

Dosyæ czêsto w mediach czy te¿ w rozmowach codzien-
nych s³yszy siê narzekanie na niemoc religii chrzeœcijañskiej.
Mówi siê, ¿e religia okazuje siê dziœ bezradna wobec proble-
mów, które niesie ¿ycie indywidualne i spo³eczne. Niekiedy
dobrze wychowani m³odzi ludzie trac¹ wiarê w zetkniêciu
z pr¹dami laickimi. Rodzice nie s¹ w stanie przekonaæ swoich
dorastaj¹cych dzieci o potrzebie regularnych praktyk religij-
nych. Ludzie cierpi¹cy niekiedy za³amuj¹ siê moralnie pod
presj¹ niepowodzeñ. Tak¿e Koœció³ nie zawsze mo¿e podo³aæ
ciê¿kim problemom spo³ecznym, takim jak wojna, g³ód, ucisk,
przeœladowania rasowe. Ta s³aboœæ chrzeœcijañstwa jest jed-
nak pozorna. S¹ bowiem dziedziny, w których chrzeœcijañstwo
ci¹gle ods³ania swoja si³ê. Ta moc i si³a maj¹ Ÿród³o w samym
Bogu. O sile ludzi Koœcio³a stanowi przede wszystkim wiara
jego cz³onków. Si³¹ religii jest si³a wiary; taka jest religia, jaka
jest wiara jej wyznawców.

2. Wiara warunkiem cudów Chrystusa

Na potrzebê wiary wskazuje dzisiejsze zdarzenie ewan-
geliczne. Jezus wyrzuca³ brak wiary tym, którzy za Nim cho-
dzili i szukali jedynie w³asnych korzyœci lub gonili za sen-
sacj¹.

Gdy przyprowadzono do Niego epileptyka i proszono
o uzdrowienie, Jezus za¿¹da³ od prosz¹cego ojca spe³nienia
jednego warunku – wiary: Wszystko mo¿liwe jest dla tego, kto
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wierzy (Mk 9,23). Gdy us³ysza³ wyznanie wiary, uzdrowi³ cho-
rego. Ewangelista Mateusz nadmienia, ¿e gdy aposto³owie,
którym nie uda³a siê sprawa, pytali Chrystusa o powód swe-
go niepowodzenia, On im wyjaœni³, ¿e to z powodu ich ma³ej
wiary.

3. Wiara nasz¹ si³¹

Wszystko mo¿liwe jest dla tego, kto wierzy (Mk 9,23).
W stwierdzeniu tym Chrystus nie zakreœla ¿adnych granic dla
cz³owieka wierz¹cego: wszystko jest mo¿liwe. Pan Bóg nie
mo¿e nie odpowiedzieæ na bezgraniczne zaufanie cz³owieka.
Gdy cz³owiek silnie wierzy, rzeczy niemo¿liwe staj¹ siê mo¿-
liwe. Maryja us³ysza³a w czasie zwiastowania: Dla Boga nie
ma bowiem nic niemo¿liwego (£k 1,37). Pamiêtajmy o tym
w naszych osobistych kontaktach z Panem Bogiem. Pamiêtaj-
my o tym dzisiaj, gdy tocz¹ siê dyskusje w naszym pañstwie
na temat przysz³oœci naszego kraju. Gdy kard. Stefan Wyszyñ-
ski, Prymas Tysi¹clecia, wspomina³ trudne czasy walki re¿i-
mu komunistycznego z Koœcio³em, mawia³, ¿e wiele by³o ta-
kich sytuacji, w których wydawa³o siê, ¿e nie ma pomyœlnego
wyjœcia dla Koœcio³a. A jednak Pan Bóg tak pokierowa³ wy-
darzeniami, ¿e Koœció³ wychodzi³ z tych doœwiadczeñ umoc-
niony, a nie poraniony.

Proœmy dzisiaj mi³osiernego Boga o ³askê silnej wiary dla
nas i dla ca³ego Koœcio³a. Niech nasza dzisiejsza obecnoœæ w tej
œwi¹tyni bêdzie przed³u¿eniem b³agania pierwszych uczniów:
Panie, przymnó¿ nam wiary! (£k 17,5).
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Pochwa³a m¹droœci

Œroda po VII niedzieli zwyk³ej – 22 V 1991
Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

1. Zapotrzebowanie na m¹droœæ

Wœród ró¿nych komplementów, jakimi mo¿emy obdarzyæ
kogoœ, jest powiedzenie: „To jest naprawdê m¹dry cz³owiek”.
Je¿eli tak o kimœ powiemy, to wyrazimy przekonanie, ¿e cz³o-
wiek ten ma nie tylko du¿¹ wiedzê, ale ¿e umie siê ni¹ dobrze
pos³ugiwaæ i potrafi nale¿ycie z niej korzystaæ dla dobra dru-
gich. Przeciwieñstwem m¹droœci jest g³upota. Nie ma chyba
gorszego epitetu nad stwierdzenie, ¿e ktoœ jest g³upi, niem¹-
dry. Ju¿ w staro¿ytnoœci bardzo ceniono m¹droœæ. Gdy na prze-
³omie wieku VII i VI przed Chrystusem rodzi³a siê w kulturze
europejskiej nauka, wówczas nazwano j¹ filozofi¹, czyli umi-
³owaniem m¹droœci. Kto by³ filozofem, uwa¿any by³ nie tylko
za kogoœ, kto ma du¿¹ wiedzê o œwiecie, o cz³owieku, ale kto
zna cel i sens ¿ycia, kto potrafi prawid³owo postêpowaæ, w³a-
œciwie oceniaæ rzeczywistoœæ i mieæ pozytywne pogl¹dy na
¿ycie, kto po prostu wie, po co ¿yje.

Cnota m¹droœci znalaz³a szczególne miejsce w pismach Sta-
rego Testamentu, zw³aszcza w tzw. ksiêgach sapiencjalnych.
Mamy tego przyk³ad w dzisiejszym pierwszym czytaniu.

2. Starotestamentowa pochwa³a m¹droœci

Przypomnijmy s³owa dzisiejszej lektury biblijnej; M¹droœæ
wywy¿sza swych synów i ma pieczê o tych, którzy jej szukaj¹.
Kto j¹ mi³uje, mi³uje ¿ycie, a kto dla niej rano wstaje, bêdzie
nape³niony weselem. Kto j¹ posi¹dzie, odziedziczy chwa³ê,
a gdzie ona wejdzie, tam Pan b³ogos³awi […]. Kto jej zaufa, ten
j¹ odziedziczy i posiadaæ j¹ bêd¹ jego pokolenia. W pocz¹tkach
powiedzie go trudnymi drogami, bojaŸni¹ i strachem go przej-
mie, drêczyæ go bêdzie swoj¹ nauk¹, a¿ nabierze zaufania do
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jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy (Syr  4,11-13.16-
17).

Mêdrzec Pañski przypomina, ¿e m¹droœæ – przynajmniej
na pocz¹tku – ³¹czy siê z wysi³kiem, trudn¹ drog¹, ale potem
przynosi pomyœlnoœæ i szczêœcie. Warto wiêc o ni¹ zabiegaæ,
o ni¹ prosiæ prosiæ Pana Boga i wed³ug niej ¿yæ.

Œw. Tomasz z Akwinu okreœla³ cz³owieka m¹drego jako
tego, który umie porz¹dkowaæ wed³ug trafnie rozpoznanych
zasad (sapientis est ordinare). Mêdrzec to ten, kto najpierw
zna podstawowe zasady i prawdy i wed³ug nich wszystko po-
rz¹dkuje. W Summie teologicznej napisa³: W dziedzinie ca-
³ego ¿ycia ludzkiego m¹drym nazywany jest roztropny, po-
niewa¿ podporz¹dkowuje ludzkie dzia³anie w³aœciwemu ce-
lowi (Sth. I 1,7).

3. Siostra Faustyna – wzór m¹droœci

Zauwa¿my, ¿e tak¹ m¹droœci¹ odznacza³a siê siostra Fau-
styna. Nie by³a osob¹ wykszta³con¹ w potocznym znaczeniu.
Jej edukacja szkolna przypad³a na czasy pierwszej wojny œwia-
towej. Niezamo¿noœæ rodziców i czas wojenny pozbawi³y j¹
mo¿noœci zdobycia wykszta³cenia. Jednak¿e ta prosta zakon-
nica zdoby³a szczególn¹ m¹droœæ. Gdy czytamy jej Dzienni-
czek, nabieramy takiego przekonania. To sam Bóg obdarzy³ j¹
tak¹ codzienn¹ ¿yciow¹ m¹droœci¹. I w³aœnie j¹ wybra³, aby
sta³a siê w naszych trudnych czasach aposto³k¹ Bo¿ego mi³o-
sierdzia. Wczytujmy siê w jej Dzienniczek i uczmy siê od niej
bycia m¹drymi. Nieodzownym elementem jej m¹droœci by³o
szczególne obcowanie z Bogiem i odkrycie, ¿e Pan Bóg jest
przede wszystkim Mi³osiern¹ Mi³oœci¹.

Przyzywajmy tê mi³osiern¹ mi³oœæ dla dzisiejszego œwiata
i sami starajmy siê byæ mi³osierni, a bêdzie to nasz¹ m¹dro-
œci¹, zamieniaj¹c¹ siê w radoœæ i szczêœcie.
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Przestroga przed zgorszeniem
i okazj¹ do grzechu

Czwartek po VII Niedzieli Zwyk³ej – 22 V 1997
Syr 5,1-8; Mk 9,41-50

1. Wezwanie do us³u¿noœci

Zbli¿amy siê do wielkich dni w naszym mieœcie. Za kilka
dni Wroc³aw stanie siê stolic¹ eucharystyczn¹ ca³ego Koœcio-
³a. Ju¿ powoli przybywaj¹ do naszego miasta goœcie z ca³ego
œwiata, by wzi¹æ udzia³ w 46. Miêdzynarodowym Kongresie
Eucharystycznym. Oczekujemy na przybycie najwa¿niejsze-
go uczestnika Kongresu, Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Trwa-
my nadal na modlitwie o owocne prze¿ycie tych wielkich dni,
tego szczególnego spotkania z Chrystusem i Jego dzisiejszym
Koœcio³em.

Na dzisiejszej liturgii jesteœmy wezwani do bezinteresow-
nego pomagania. Chrystus dziœ przypomina: Kto wam poda
kubek do picia, dlatego ¿e nale¿ycie do Chrystusa, zaprawdê,
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody (Mk 9,41). Pan
obiecuje nagrodê, zap³atê dla tych, którzy pomagaj¹ Jego
uczniom w Jego imiê. Ile¿ ludzi nam pomaga z motywów wia-
ry, dlatego ¿e wierz¹ w Chrystusa, pomagaj¹ tym, którzy s¹
w potrzebie. Ile¿ sympatii, serdecznoœci wzbudzaj¹ instytucje,
które bezinteresownie pomagaj¹ drugim. Ci, którzy daj¹, któ-
rzy s³u¿¹, otrzymuj¹ nagrodê u Pana. Zjednuj¹ sobie te¿ du¿o
sympatii u ludzi. W imiê Chrystusa czyñmy dobrze drugim,
wtedy Pan o nas nie zapomni, ale zawsze nas nagrodzi.

2. Przestroga przed zgorszeniem

Jesteœmy tak¿e dziœ ostrze¿eni przed zgorszeniem: Kto by
sta³ siê powodem do grzechu dla jednego z tych ma³ych, któ-
rzy wierz¹, temu by³oby lepiej uwi¹zaæ kamieñ m³yñski u szyi
i wrzuciæ go w morze (Mk 9,42). To s¹ bardzo ostre s³owa prze-
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strogi. S¹ na ziemi ró¿ni gorszyciele. Nie wolno nam dawaæ
zgorszenia. Je¿eli zachowujesz siê niew³aœciwie w twojej ro-
dzinnej parafii, siejesz wówczas zgorszenie. Je¿eli tu, w do-
mu, w pracy ³amiesz Prawo Bo¿e, to siejesz zgorszenie. Nie
mów. ¿e to niewa¿ne, to drobiazg, bo w³aœnie rzeczy wielkie
sk³adaj¹ siê z drobiazgów. Pan powiedzia³: kto w drobnej rze-
czy jest wierny, ten i w wielkiej bêdzie wierny (£k 16,10). Ak-
ceptacja z³a, popieranie z³a te¿ jest grzechem. Na s¹dzie Chry-
stus upomni siê o swoje.

3. Unikanie okazji do grzechu

Rêka, noga, któr¹ nale¿a³oby odci¹æ, oko, które nale¿a³oby
wy³upaæ, s¹ powodem ró¿nych okazji do grzechu. Choæby taka
okazja by³a komuœ tak droga jak rêka lub oko, nale¿y siê z ni¹
rozstaæ. Okazja do grzechu nadarza siê ka¿demu cz³owiekowi.

Pomyœl, co jest dla ciebie okazj¹ do grzechu, co ostudza
twój zapa³ do dobra, co ciê zniechêca, co obni¿a twój lot ¿ycia.
Jezus zapowiada karê dla tych, którzy id¹ za pokus¹. Mówi
o karze ognia i o piekle. A¿ trzy razy pada s³owo „piek³o”
w dzisiejszej Ewangelii. S³owa tego ludzie nie lubi¹, ale nie
da siê go wykreœliæ z Ewangelii.

Ewangeliê trzeba braæ integralnie. Jan XXIII, Papie¿ Do-
broci, bêd¹c na spotkaniu z kap³anami, zobowi¹za³ ich do g³o-
szenia kazañ o piekle. Dziœ te¿ Mêdrzec w Ksiêdze Syracha
upomina: Nie mów: „Zgrzeszy³em i có¿ mi siê sta³o?” Albo-
wiem Pan jest cierpliwy. Nie b¹dŸ tak pewny darowania ci win,
byœ mia³ dodawaæ grzech do grzechu. Nie mów: „Jego mi³o-
sierdzie zg³adzi mnóstwo moich grzechów”. U Niego jest mi-
³osierdzie, ale i zapalczywoœæ, a na grzeszników spadnie jego
gniew karz¹cy (Syr 5,4-6).

Niektórzy dziœ chêtnie skreœlaj¹ z ksi¹g s³owa mówi¹ce
o karze, o piekle, o ogniu nieugaszonym, gdzie robak nie umie-
ra i ogieñ nie gaœnie.

Niektórzy nie boj¹ siê piek³a. Mówi¹, ¿e piek³o jest ju¿ na
ziemi i gorszego ju¿ nie bêdzie. Wskazuj¹ na obozy koncen-
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tracyjne, wskazuj¹ na zbrodnie wojenne, pokazuj¹ rodziny sk³ó-
cone, w których trwa istne piek³o. Ale wed³ug Objawienia to
piek³o ziemskie, czyli skupisko z³a i grzechu, jest jednak
³atwiejsze od wiecznego potêpienia, bo tu, w piekle ziemskim,
pewnie jakoœ jest Bóg, mo¿na siê do Niego zwróciæ w ka¿dej
chwili, mo¿na go przywo³aæ. Mo¿na mieæ zatem nadziejê, ¿e
to piek³o ziemskie mo¿e ust¹piæ, mo¿e siê skoñczyæ, ¿e mo¿-
na z niego jakoœ wyjœæ. Piek³o zaœ wieczne to brak Boga na
zawsze. W piekle wiecznym nie ma nadziei, ¿e jeszcze coœ siê
da zmieniæ! Piek³o wieczne jest pozbawione Boga i nadziei na
zawsze! Dlatego aposto³ Jan mówi o tym, ¿e robak tam nie
umiera i ogieñ nie gaœnie.

Przyjmijmy dzisiejsze pouczenie Chrystusa na serio. Trze-
ba nam zawsze wracaæ do Bo¿ego s³owa, do Bo¿ego Objawie-
nia i zag³êbiaæ siê w prawdê Bo¿¹, po to, by ni¹ ¿yæ. Kiedyœ
nadejdzie koniec naszego ¿ycia. Przyjdzie Pan, by nas os¹-
dziæ. Raz po raz dowiadujemy siê o œmierci naszych znajo-
mych, bliskich, przyjació³. Modlimy siê, by Pan okaza³ siê dla
nich mi³osierny. Módlmy siê dzisiaj o Bo¿e b³ogos³awieñstwo
na nadchodz¹cy Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
Prosimy tak¿e, abyœmy bêd¹c na ziemi mi³osiernymi, dost¹pi-
li kiedyœ od Pana pe³ni mi³osierdzia, pomni na Jego zapewnie-
nie: B³ogos³awieni mi³osierni, albowiem oni mi³osierdzia do-
st¹pi¹ (Mt 5,7).
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Pokora przed Bogiem i przed ludŸmi

Œroda po VII niedzieli zwyk³ej – 22 V 2002
Jk 4,13-17; Mk 9,38-40

1. Choroba wynios³oœci

Wœród ró¿nych duchowych schorzeñ zranionego grzechem
pierworodnym cz³owieka jest sk³onnoœæ do wynios³oœci i che³-
pliwoœci. Zagra¿a ona nie tylko wiernym œwieckim, ale tak¿e
osobom duchownym. ̄ yjemy ci¹gle w podzielonym chrzeœci-
jañstwie. Jedn¹ z przyczyn roz³amu w Koœciele by³ brak po-
kory. Gdyby papie¿e, patriarchowie, biskupi, teologowie i ka-
p³ani mieli wiêcej pokory, na pewno nie dosz³oby do rozbicia
jednoœci Koœcio³a. Przem¹drza³ych teologów nie brak i dzi-
siaj. S¹ to krytykanci, którzy wszystko wiedz¹ najlepiej, któ-
rzy krytykuj¹ Papie¿a. Tak¿e na co dzieñ spotykamy ludzi,
którzy siê wynosz¹ nad innych, którym siê wydaje, ¿e wszyst-
ko najlepiej wiedz¹ i najlepiej potrafi¹. Z takimi ludŸmi bar-
dzo trudno siê ¿yje i wspó³pracuje.

Na potrzebê pokory i szacunku dla innych ludzi zwraca nam
uwagê dzisiejsza liturgia s³owa.

2. Wezwanie do pokory i uznania dobra u innych

Œw. Jakub zwraca siê najpierw do ludzi specjalizuj¹cych
siê w prowadzeniu interesów handlowych. Aposto³ nie potê-
pia handlarzy. Przestrzega ich tylko, by ich aktywnoœæ nie
sprowadza³a siê jedynie do kalkulacji, do obliczania, co jest
rentowne i co siê op³aci, ale zmierza³a do pe³nienia dobra.
Aposto³ przestrzega ich przed zatopieniem siê wy³¹cznie
w sprawach materialnych. Gani ich wynios³oœæ, che³pliwoœæ
i nieliczenie siê z Bogiem. Przypomina, ¿e wszystko zale¿y
od Boga: Je¿eli Pan zechce i bêdziemy ¿yli, zrobimy to lub
owo […].  Kto umie dobrze czyniæ, a nie czyni, grzeszy (Jk
4,15.17).
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Podobne przestrogi daje Chrystus w Ewangelii. Przestrze-
ga uczniów przed zaw³aszczaniem sobie monopolu na prawdê
i na przepowiadanie Dobrej Nowiny. Wyra¿a pogl¹d, ¿e wszy-
scy ci, którzy g³osz¹ prawdê i czyni¹ dobro, maj¹ z Nim zwi¹-
zek: Kto czyni cuda w imiê moje, nie bêdzie móg³ zaraz Ÿle
mówiæ o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami (Mk 9,39b-40).

Niniejsza wypowiedŸ Chrystusa daje nam prawo wyraziæ
pogl¹d, ¿e ktokolwiek g³osi takie wartoœci, jak mi³oœæ bliŸnie-
go, ofiarnoœæ, przebaczenie, prymat wartoœci duchowych przed
materialnymi, równoœæ wszystkich ludzi, sprawiedliwoœæ, po-
kój itd., ten – choæby by³ innowierc¹, albo nawet ateist¹ – mo¿e
nam byæ bli¿szy ni¿ chrzeœcijanin nie ¿yj¹cy po chrzeœcijañ-
sku. Taki cz³owiek nie bêdzie móg³ zaraz Ÿle mówiæ o Chry-
stusie.

St¹d te¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿adna religia, ¿adna grupa
religijna nie ma monopolu na g³oszenie szlachetnych hase³ i na
spe³nianie szlachetnych czynów.

3. Nasze zobowi¹zanie

W obliczu dzisiejszego przes³ania s³owa Bo¿ego musimy
siê zastanowiæ, czy naprawdê jesteœmy z Chrystusem – nie
tylko przez modlitwê, ale przez ¿ycie, czy jesteœmy z Nim bar-
dziej ani¿eli ci, którzy wprawdzie nie modl¹ siê z Nim, ale
¿yj¹ z Nim, naœladuj¹c Go w s³u¿bie i dobroci. Zabiegajmy
tak¿e o postawê pokory i ¿ycia w przekonaniu, ¿e Pan Bóg ma
najwiêcej do powiedzenia w sprawach naszego ¿ycia. Niech
nasza przynale¿noœæ do Chrystusa wyra¿a siê w mi³oœci bliŸ-
niego i okazywaniu innym mi³osierdzia.
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D. Homilie czerwcowe

Znamiona ucznia Chrystusa

XII niedziela zwyk³a – 22 VI 1986
Za 12,10-11; Ga 3,26-29; £k 9,18-24

1. Szczególnoœæ czasu

Ka¿da Eucharystia, w której uczestniczymy, ka¿dy nasz
pobyt w koœciele przypada pod pewnym wzglêdem w szcze-
gólnym, niepowtarzalnym czasie. Jesteœmy aktualnie na prze-
³omie czasu wiosennego i letniego, w dniach zakoñczenia roku
szkolnego. Czêœæ dziatwy przygotowuje siê do wyjazdów na
kolonie i wakacje. M³odzie¿ maturalna ubiega siê o przyjêcie
na studia. W uczelniach wy¿szych trwaj¹ ostatnie egzaminy.
Przed nami czas letnich wakacji i urlopów. Rodzi siê kolejny
raz nadzieja na odpoczynek, na zmianê codziennego trybu
¿ycia, na nowe spotkania z ludŸmi, z przyrod¹, z dzie³ami sztu-
ki. W ¿yciu Koœcio³a jesteœmy po uroczystoœci Bo¿ego Cia³a
i Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Œledzimy wydarzenia
w Koœciele powszechnym i lokalnym.

W takiej oto sytuacji s³uchamy w koœciele perykopy ewan-
gelijnej, w której kryj¹ siê dzisiaj trzy w¹tki: dialog Jezusa
z uczniami zakoñczony wyznaniem œw. Piotra; zapowiedŸ mêki;
wezwanie do wyrzeczenia, niesienia krzy¿a i naœladowania.

2. Treœæ ewangelicznego przes³ania

a) Pytania Jezusa

Jezus postawi³ uczniom dwa ró¿ne pytania. Pierwsze
brzmia³o: Za kogo uwa¿aj¹ Mnie t³umy? (£k 9,18b). Jezus pyta³
tu o opinie ludzi o Nim. By³o to wiêc pytanie mniej zobowi¹-
zuj¹ce, w zasadzie nieanga¿uj¹ce osobiœcie. Natomiast pyta-
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nie drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (£k 9,20a) – by³o
pytaniem anga¿uj¹cym. Trzeba by³o siê zdeklarowaæ osobi-
œcie. Piotr odpowiedzia³: Za Mesjasza Bo¿ego (£k 9,20b).

Te same pytania stawia nam dziœ Chrystus: Za kogo uwa-
¿aj¹ Mnie dziœ ludzie? OdpowiedŸ na to pytanie mo¿emy sfor-
mu³owaæ na podstawie badañ ankietowych, wywiadów, wspó³-
czesnej literatury teologicznej, religioznawczej. Wa¿niejsze dla
nas jest pytanie drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? – za
kogo Mnie uwa¿asz?, czyli kim jestem dla ciebie? Czy mo-
¿esz za Piotrem powtórzyæ: Tyœ jest Chrystus, Syn Boga ¿ywe-
go? Jeœli tak, to mo¿esz siê uwa¿aæ za Jego ucznia.

b) ZapowiedŸ mêki

Syn Cz³owieczy musi wiele wycierpieæ: bêdzie odrzucony
przez starszyznê, arcykap³anów i uczonych w Piœmie; bêdzie
zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (£k 9,22). Jezus
przypomina, ¿e Jego dzie³o zbawienia bêdzie po³¹czone z cier-
pieniem, ¿e dokona siê przez oddanie ¿ycia.

c) Wezwanie do samozaparcia, niesienia krzy¿a i naœladowania

Jezus mówi dziœ do nas jeszcze inne bardzo wa¿ne s³owa:
Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie, niech
co dnia weŸmie swój krzy¿ i niech Mnie naœladuje (£k 9,23).

W wypowiedzi tej zawarty jest tryptyk:

– Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech siê zaprze samego siebie...

Droga za Chrystusem nie jest ³atwa. Kto chce za Nim iœæ,
musi siê zaprzeæ samego siebie. Co to znaczy „zaprzeæ siê sa-
mego siebie”? Jest to przezwyciê¿anie samego siebie. Mo¿e
ono dokonywaæ siê w dwóch kierunkach: wobec dobra i wo-
bec z³a. Co to znaczy „zaprzeæ siê samego siebie” wobec do-
bra? Zilustrujmy to przyk³adem: Jeœli mam coœ dobrego wy-
konaæ, np. napisaæ list, posprz¹taæ mieszkanie, wys³uchaæ cho-
rego cz³owieka, wykonaæ dok³adnie zlecone mi zadanie, i tak
mi siê nie chce tego czyniæ; wszystko inne robiê, bylebym tyl-
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ko tego nie robi³, co powinienem. Wtedy muszê siê przezwy-
ciê¿yæ, zaprzeæ siê samego siebie, ¿eby jakieœ dobro wype³-
niæ. Innej drogi do spe³nienia dobra nie ma. Wszystko, co war-
toœciowe, wielkie, trzeba okupiæ wysi³kiem. Trzeba pokony-
waæ lenistwo, owo „nie chce mi siê”.

Jest tak¿e zaparcie siê samego siebie wobec z³a. Tak mnie
czasem ci¹gnie do grzesznych czynów: np. do k³ótni, do ob-
mów, do grzechów nieczystych, do alkoholu, do dokuczania
drugim. Jest tu te¿ wielkie pole do zapierania siê samego sie-
bie, do panowania nad sob¹, do kierowania sob¹. Zauwa¿my,
¿e jest w nas tendencja, by panowaæ nad drugimi, by drugimi
rz¹dziæ. Tak bywa w niektórych ma³¿eñstwach. M¹¿ domaga
siê od ¿ony pos³uszeñstwa, uleg³oœci. ̄ ona denerwuje siê, gdy
m¹¿ postêpuje zawsze inaczej, ni¿ ona chce. Trzeba ow¹ ten-
dencjê w sobie eliminowaæ. Mam panowaæ przede wszystkim
nad samym sob¹. Mam umieæ sob¹ rozporz¹dzaæ, sob¹ kiero-
waæ. Drugim zaœ winienem s³u¿yæ, pomagaæ. To kierowanie
samym sob¹ jest bardzo trudne. Ludzie dziœ potrafi¹ kierowaæ
pojazdami na ziemi, na wodzie, w powietrzu, w przestrzeni
kosmicznej. Potrafi¹ niekiedy dobrze zarz¹dzaæ drugimi, fa-
bryk¹, przedsiêbiorstwem. Nie zawsze jednak potrafi¹ kiero-
waæ samym sob¹. To jest to najtrudniejsze kierownictwo. W tej
dziedzinie jest wielkie pole do opanowywania siebie, do za-
pierania siê siebie.

– Jeœli kto chce iœæ za Mn¹, niech co dnia weŸmie swój krzy¿...

Droga za Chrystusem jest drog¹ znaczon¹ krzy¿em. Id¹c
za Jezusem, trzeba braæ co dzieñ krzy¿ i go dŸwigaæ. S¹ ró¿ne
krzy¿e: trudne obowi¹zki stanu, zmartwienia, choroby, wypadki
losowe, doznane przykroœci od innych. Jezus prosi nas, by-
œmy te krzy¿e brali w ka¿dym dniu naszego ¿ycia. Tu nie cho-
dzi o to, by te krzy¿e sobie wyszukiwaæ. Zwykle wk³adaj¹ nam
je inni ludzie albo – jak mówimy – niesie je ze sob¹ codzienne
¿ycie. Pan Bóg je na nas dopuszcza. Wolno nam je usuwaæ,
jeœli to mo¿liwe. Najczêœciej jednak nie mo¿emy ich z siebie
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zrzuciæ. Nie zawsze bowiem mo¿na uciec od choroby, od zmar-
twienia. Nie mo¿na siê np. zamieniæ ludŸmi w rodzinie. Nie
zawsze mo¿na unikn¹æ przykroœci od drugich. One nas nie-
uchronnie „³api¹”, ogarniaj¹. Jakie jest wyjœcie? Czy wtedy
nale¿y kl¹æ, z³orzeczyæ, chodziæ ci¹gle zbuntowanym, „napu-
szonym”, podminowanym? Chrystus poleca wzi¹æ krzy¿ bez
szemrania i ka¿e go nieœæ. Gdy idziemy za Nim z krzy¿em,
On nie zapomina o tym, On o tym wie i w³aœnie wtedy – to On
nas wspomaga. Wiedzia³ dobrze o tym aposto³ Pawe³, gdy
mówi³: Wszystko mogê w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).

– Jeœli kto chce iœæ za Mn¹ niech Mnie naœladuje

Trzecia czêœæ Chrystusowego tryptyku jest wezwaniem do
naœladowania samego Mistrza. W czym Go mo¿emy naœlado-
waæ? – Przede wszystkim w modlitwie, w wiernym wype³nia-
niu woli Bo¿ej, w czynieniu dobra drugim. Jezus ca³e ¿ycie
chwali³ Ojca. Dla Niego ¿y³. Czy ¿yjesz dla Boga? Czy twoje
¿ycie jest naprawdê oddawaniem Bogu chwa³y? Czy jesteœ
dobry dla drugich. Czy ¿yjesz dla drugich, tak jak Chrystus?.
Droga twego ¿ycia ma byæ przede wszystkim drog¹ naœlado-
wania Chrystusa.

3. Z wezwaniem Chrystusa w urlopowy czas

Jest wiele recept na ¿ycie. W prasie, w telewizji, w radiu
obdarzaj¹ nas ró¿nymi propozycjami, reklamami. Propozycja
Chrystusa nie ma równej sobie. Jest ci¹gle m³oda, ci¹gle aktu-
alna. Owszem, jest trudna, ale jest godna przyjêcia. Powracaj-
my do niej w ci¹gu nadchodz¹cego tygodnia, w czasie nasze-
go urlopu i w ci¹gu ca³ego ¿ycia. Jeœli j¹ przyjmiemy, wygra-
my ¿ycie ziemskie i ¿ycie wieczne. Niech Bóg mi³osierny nas
w tym wspomo¿e.
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Przestroga przed s¹dzeniem

Poniedzia³ek po XII niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1987
Rdz 12,1-9; Mt 7,1-5

1. Wrodzona sk³onnoœæ do s¹dzenia

Zastanawiamy siê czasem, które zawody, jakie wykonuj¹
ludzie, s¹ najliczniejsze. Niektórzy mówi¹, ¿e na œwiecie
najwiêcej jest lekarzy, gdy¿ niemal ka¿dy cz³owiek potrafi daæ
choremu jakieœ zalecenie, udzieliæ jakiejœ porady. Inni zaœ
mówi¹, ¿e na œwiecie najwiêcej jest sêdziów i prokuratorów,
bowiem ka¿dy cz³owiek wydaje jakieœ opinie, s¹dy o drugich.
S¹ to niekiedy opinie pozytywne, a czêœciej bywaj¹ to tak¿e
ró¿ne oskar¿enia. ¯ona oskar¿a mê¿a, m¹¿ ¿onê, s¹siad s¹sia-
da, kole¿anka kole¿ankê, prze³o¿ony podw³adnego, podw³ad-
ny prze³o¿onego. Oceniamy polityków, dzia³aczy spo³ecznych,
nauczycieli, urzêdników, sportowców itd. Niekiedy s¹ to oce-
ny zbyt surowe, pobie¿ne, pochopne, czasem nawet z³oœliwe.

Sk³onnoœæ do wydawania s¹dów zakodowana jest w naszej
naturze. Bywaj¹ ró¿ne motywy wydawania s¹dów. S¹ moty-
wy w³aœciwe, takie jak wiernoœæ prawdzie, mi³oœæ do cz³owie-
ka os¹dzanego. Jednak¿e bywaj¹ tak¿e motywy niegodziwe.
Niektórzy ludzie, wy¿ywaj¹cy siê w wynajdywaniu b³êdów
u innych, formu³uj¹ oskar¿enia, aby odwróciæ uwagê od sie-
bie, od w³asnych nie najlepszych postaw. Ostr¹ krytyk¹ in-
nych próbuj¹ zas³oniæ w³asne b³êdy i niedoci¹gniêcia.

2. Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni (Mt 7,1)

Chrystus przestrzega nas dzisiaj przed pochopnym s¹dze-
niem: Nie s¹dŸcie, abyœcie nie byli s¹dzeni. Bo takim s¹dem,
jakim wy s¹dzicie, i was os¹dz¹; i tak¹ miar¹, jak¹ wy mierzy-
cie, wam odmierz¹ (Mt 7,1-2). Jesteœmy przeto wezwani do
powœci¹gliwoœci w s¹dzeniu. Dlaczego winniœmy byæ ostro¿-
ni w s¹dzeniu, w wydawaniu ocen? Jedna z racji tej ostro¿no-
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œci tkwi w tym, ¿e nasze poznanie jest zawsze niepe³ne, nie-
adekwatne. Nigdy nie jesteœmy w stanie poznaæ dog³êbnie dru-
giego cz³owieka, a nawet nas samych. Nasze poznanie jest za-
barwione porcj¹ subiektywizmu. Jest niewyczerpuj¹ce, acz-
kolwiek mo¿e byæ w stopniu, w jakim je osi¹gamy, prawdzi-
we. Tylko Bóg zna pe³n¹ prawdê o ka¿dym cz³owieku. St¹d
te¿ przestroga Chrystusa jest dla nas znacz¹ca. S¹dz¹c kogoœ
pochopnie, mo¿emy mu wyrz¹dziæ wielk¹ krzywdê.

W zwi¹zku z t¹ przestrog¹ przed s¹dzeniem Chrystus do-
daje nam jeszcze inne pouczenie: Czemu to widzisz drzazgê
w oku swego brata, a belki we w³asnym oku nie dostrzegasz?
Albo jak mo¿esz mówiæ swemu bratu: „Pozwól, ¿e usunê drza-
zgê z twego oka”, gdy belka tkwi w twoim oku? Ob³udniku,
wyrzuæ najpierw belkê ze swego oka, a wtedy przejrzysz, a¿e-
by usun¹æ drzazgê z oka twego brata (Mt 7,3-5).

Zatem trzeba zawsze zaczynaæ s¹dzenie i dzia³anie od sie-
bie, bowiem sk³onnoœæ do os¹dzania drugich bez uprzedniej
refleksji nad sob¹ mo¿e prowadziæ do ukrywania w³asnych,
niekiedy o wiele wiêkszych grzechów i b³êdów. Im ktoœ ostrzej
ocenia siebie i stara siê usuwaæ swoje braki, tym wiêksze uzy-
skuje prawo do oceniania i s¹dzenia drugich, ale – dodajmy –
jedynie z motywów mi³oœci i zatroskania o dobro drugiego.

3. Kierujmy siê mi³osierdziem

Patrzmy z ufnoœci¹ na mi³osiernego Boga. Jego s¹d o nas
wype³niony jest mi³osiern¹ mi³oœci¹. Tyle ju¿ razy otrzymali-
œmy od Niego ³askê mi³osierdzia. Bêdziemy oczekiwaæ od
Niego kiedyœ ³agodnego s¹du – na s¹dzie szczegó³owym, po
naszej œmierci, i na S¹dzie Ostatecznym. B¹dŸmy i my mi³o-
sierni i ostro¿ni w s¹dzeniu, abyœmy zas³u¿yli sobie na Bo¿e
mi³osierdzie i na ³agodny s¹d koñcowy. Zaczynajmy te¿ refor-
mê ¿ycia od samych siebie, a nie od naszych bliŸnich. Wyma-
gania stawiane samemu sobie daj¹ nam wiêksze prawo do pro-
szenia drugich o poprawê. Powierzmy te wszystkie sprawy Bo-
¿emu mi³osierdziu w tej naszej czerwcowej Eucharystii.
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Nasza najwa¿niejsza modlitwa

 Czwartek po XI niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1989
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15

1. Prze³om wiosny i lata

Jesteœmy na prze³omie pór roku. Zakoñczy³ siê czas wio-
senny. Wkraczamy w tegoroczne lato. Prze¿ywamy najd³u¿-
sze dni w roku. Najd³u¿ej towarzyszy nam dzienne œwiat³o.
Mo¿emy sobie przypomnieæ, ¿e naszym œwiat³em jest Jezus
Chrystus. On nam nie tylko przekaza³ Ewangeliê, Dobr¹ No-
winê o zbawieniu, naukê nie maj¹c¹ równej sobie, ale tak¿e
nauczy³ najlepszej modlitwy. W dzisiejszej Ewangelii jest
modlitwa, któr¹ znamy od wczesnego dzieciñstwa. Modlitwa
ta przez ca³e wieki kierowana jest do Boga z ró¿nych miejsc
ziemi, w ró¿nych jêzykach. Jest najbardziej znan¹ i odmawian¹
modlitw¹ tu, na ziemi. Jest ona tak¿e na naszych ustach od
wczesnego dzieciñstwa. Odmawiamy j¹ zwykle kilkakrotnie
ka¿dego dnia, w tym na ka¿dej Mszy œw. Skoro zosta³a u³o¿o-
na przez Chrystusa, jest modlitw¹ najw³aœciwsz¹, najlepsz¹.

Niestety, wiemy to z doœwiadczenia, zbyt czêsto gubimy
jej treœæ, jej g³êbiê. Mamy dziœ okazjê, by podj¹æ nad ni¹ krótk¹
refleksjê.

2. Treœæ Modlitwy Pañskiej

„Ojcze nasz, któryœ jest w niebie”. Kto to jest ojciec? Na-
zywamy Boga ojcem. To ktoœ, kto da³ ¿ycie, kto ma dzieci.
Bóg jako Ojciec daje ¿ycie. Dziêki Niemu tu jesteœmy. On nas
zapragn¹³ mieæ. Jesteœmy jego dzieæmi. Bóg jest Ojcem ka¿-
dego z nas oraz wszystkich ludów i narodów. Bóg jest Ojcem
nie tylko nas tu obecnych Polaków, ale tak¿e Niemców, Ro-
sjan, W³ochów, Afrykañczyków, Amerykanów. Ten Ojciec ma
niewidzialny dom – niebo, dom, którego nie znamy, ale który
jest dla nas przeznaczony.
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„Œwiêæ siê imiê Twoje” – proœba, by mieszkañcy Ziemi
szanowali imiê Boga, by ziemia liczy³a siê z niebem, z Bo-
giem, by œpiewa³a Bogu uwielbienie.

„PrzyjdŸ królestwo Twoje” – proœba, by tu na ziemi ludzie
uznawali Bo¿e panowanie, Bo¿¹ w³adzê. To królestwo Bo¿e
przychodzi i wciela siê w dwa wymiary: wymiar indywidual-
ny – królestwo Bo¿e zaszczepione w czasie chrztu œw.; oraz
wymiar spo³eczny – urzeczywistnianie siê królestwa Bo¿ego
we wspólnocie Koœcio³a.

„B¹dŸ wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Wola
Bo¿a winna byæ dla ka¿dego cz³owieka najwy¿szym prawem.
Gdzie ta wola Bo¿a jest wyra¿ona? – w Objawieniu, w Ksiê-
dze ¯ycia, której fragment tu czytamy na liturgii. W zdarze-
niach ¿ycia, zarówno w tych bolesnych, ciê¿kich jak i rado-
snych; w g³osie sumienia rozpoznawaæ, czytaæ wolê Bo¿¹ jest
rzecz¹ trudn¹. Musimy siê tego nieustannie uczyæ. Umieæ przyj-
mowaæ wolê Bo¿¹, szczególnie tê trudn¹, to te¿ wielka sztuka.

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Mówi-
my, ¿e pracujemy, zarobimy na chleb. Chleb jest owocem zie-
mi i pracy r¹k ludzkich. Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e ziemia
jest nasz¹ karmicielk¹. Ziemia karmi roœliny, zwierzêta i lu-
dzi. W tej pracy nad chlebem potrzebne nam jest Bo¿e b³ogo-
s³awieñstwo. Wiedz¹ o tym dobrze rolnicy.

„I odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom”. W proœbie tej przyznajemy siê do grzechu, do
winy. Jest to wa¿ny obrzêd religijnego ¿ycia. Przyznanie siê
do winy. Potrzebujemy ci¹gle Bo¿ego mi³osierdzia.

„I nie dopuœæ, abyœmy ulegali pokusie”. Œwiat jest pe³en
pokus. Szatan przegra³ walkê z Chrystusem na krzy¿u, ale siê
nie wyprowadzi³ z tego œwiata. Atakuje nie tylko œwieckich.
Czêœciej atakuje duchownych.

„Ale nas zbaw ode z³ego”. To Bóg wybawia od z³a. Cz³o-
wiek sam przegrywa. Mocny Bogiem zwyciê¿a. Wszystko
mogê w Tym, który mnie umacnia; Beze Mnie nic uczyniæ nie
mo¿ecie.
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3. Z Modlitw¹ Pañsk¹ na czas wakacji i urlopów

W najbli¿szym czasie zakoñczy siê kolejny rok szkolny
i akademicki. Trwaj¹ ostatnie egzaminy. Wkrótce udamy siê
na wakacje. Nie przestaniemy siê jednak modliæ. Niech idzie
z nami w ten piêkny i oczekiwany okres Modlitwa Pañska. Bê-
dziemy j¹ odmawiaæ prywatnie i publicznie. Wypowiemy j¹
i tutaj w drugiej czêœci naszej celebracji, przed przyjêciem
Komunii œw. Zatrzymujmy siê czêsto nad jej g³êbi¹, rozwa¿aj-
my jej treœæ, by zawsze nas ³¹czy³a z Bogiem i zwiastowa³a
nam Bo¿e mi³osierdzie.

Starajcie siê naprzód o królestwo Boga (Mt 6,33)

Sobota po XII niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1991
2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

1. Troska o sprawy doczesne i wieczne

Wys³uchaliœmy jednego z najpiêkniejszych fragmentów
Ewangelii, pe³nego poezji i g³êbokiej treœci. Chrystus w s³o-
wach wypowiedzianych przestrzega nas przed zbytnimi tro-
skami o sprawy doczesne i ka¿e nam szukaæ najpierw króle-
stwa Bo¿ego i ufaæ w Opatrznoœæ Bo¿¹. A¿ trzy razy powta-
rzaj¹ siê s³owa: Nie troszczcie siê zbytnio. Nie troszczcie siê
zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i co macie piæ; ani
o swoje cia³o, czym macie je przyodziewaæ […]. Przypatrzcie
siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ i nie zbieraj¹ do spi-
chrzów, a Ojciec wasz niebieski ¿ywi je. Czy¿ wy nie jesteœcie
wa¿niejsi ni¿ one? (Mt 6,25-26); A o odzienie, czemu siê zbyt-
nio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, jak rosn¹; nie
pracuj¹ ani przêd¹. A powiadam wam: Nawet Salomon w ca-
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³ym swym przepychu nie by³ tak ubrany, jak którakolwiek z nich
(Mt 6,28-29); Nie troszczcie siê zbytnio i nie pytajcie: Co bê-
dziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym bêdziemy siê przyodzie-
waæ? […] Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszyst-
kiego potrzebujecie. Starajcie siê naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane
(Mt 6,31-33).

Dzisiaj tu przed Chrystusem chcemy popatrzeæ na nasze
¿ycie i rozwa¿yæ: jak troszczymy siê o sprawy tego œwiata i jak
zabiegamy o sprawy królestwa Bo¿ego. Czy jest w naszym
¿yciu w³aœciwa proporcja miêdzy zatroskaniem o wartoœci ma-
terialne i doczesne?

S³uchaj¹c s³ów dzisiejszej Ewangelii, mo¿e nawet siê tro-
chê oburzamy. Jak to, nie mam siê troszczyæ o jedzenie,
o mieszkanie, o odzienie? Przecie¿ bez tego nie ma ¿ycia!
Oczywiœcie, ¿e tak! Cz³owiek musi byæ zatroskany w pewnym
stopniu o sprawy doczesne. Przecie¿ jest dzieckiem tej ziemi,
jest cia³em zaœlubionym duszy, i jako dziecko ziemi i cia³o za-
œlubione duszy potrzebuje dóbr materialnych, by ¿yæ, by roz-
wijaæ siê i dzia³aæ. Potrzebuje chleba i wody, ubrania i miesz-
kania, potrzebuje ró¿nych przedmiotów codziennego u¿ytku.
I o to wszystko ma siê troszczyæ, ma siê staraæ, o to ma zabie-
gaæ. Ale troska ta nie mo¿e byæ zbyt wielka, przesadna i jedy-
na. Istnieje w cz³owieku pokusa, by troskê o te sprawy uczy-
niæ najwa¿niejsz¹. A Chrystus mówi: Nie troszczcie siê zbyt-
nio. Zbytnio jest wtedy, gdy cz³owiek poza cia³em nie widzi
duszy, poza chlebem i ubraniem nie uznaje ³aski Bo¿ej, poza
ziemi¹ nie spostrzega nieba, poza materi¹ nie widzi Boga.

2. Konsekwencje zbytniej troski o sprawy ziemskie

Warto pomyœleæ: do czego prowadzi owa zbytnia, przesad-
na troska o dobra tego œwiata. Popatrzmy na ludzi, którzy wzrok
swój utkwili tylko w dobrach ziemskich i tylko za nimi goni¹.
Co mo¿na o nich powiedzieæ? S¹ ci¹gle niespokojni, nerwo-
wi, zach³anni. Chc¹ jak najwiêcej zdobyæ. D¹¿¹ czasem do
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tych dóbr, depcz¹c i niszcz¹c innych ludzi. Boj¹ siê, ¿eby tego,
co zdobêd¹, nie utraciæ, ¿eby tego nikt nie ukrad³, ¿eby to nie
mala³o, ale ¿eby ros³o. Popatrzmy na wielkie narody œwiata.
Do czego prowadzi deptanie Ewangelii i troska o to, by mieæ
wiêcej, by bardziej „mieæ” ni¿ „byæ”, by np. mieæ wiêcej bro-
ni, i to lepszej broni.

Popatrzmy w nasze otoczenie. Mo¿e niejeden raz prze¿y-
³eœ ból i by³o ci ogromnie ciê¿ko, bo ktoœ z ludzi ci znanych,
goni¹c za doczesnym dobrobytem, czyni³ to twoim kosztem:
w kolejce ciê uprzedzi³, z mieszkania ciê wypêdzi³, uprzedzi³
ciê w awansie, by mieæ wiêcej pieniêdzy. Ogo³oci³ ciê z pie-
niêdzy, bo za¿¹da³ zbyt wielkiej ³apówki. I mo¿na pytaæ, czy
ta pogoñ za dobrami materialnymi ludzi uszczêœliwia, czy ich
satysfakcjonuje.

W krajach bogatych wzrasta liczba samobójstw, coraz wiê-
cej ludzi sfrustrowanych, coraz wiêcej tych, którzy zagubili
sens ¿ycia. Powiedzmy to dziœ jasno i bez ogródek. Cz³owiek
do normalnego, to znaczy prawdziwie ludzkiego ¿ycia potrze-
buje wartoœci duchowych, niewidzialnych. Jest bowiem nie tyl-
ko dzieckiem ziemi, ale i synem nieba. Jest nie tylko cia³em
zaœlubionym duszy, ale dusz¹ ucieleœnion¹. Nosi w sobie od-
wzorowanie Bo¿e; jakby cz¹stkê samego Boga. I tak jak do
biologicznego ¿ycia potrzebuje pokarmu: chleba, wody, odzie-
nia, tak i do ¿ycia duchowego potrzebuje pokarmu duchowe-
go: prawdy, sprawiedliwoœci, mi³oœci.

Ostatnio doœwiadczyliœmy, jak nam brakowa³o tego pokar-
mu, jak ciê¿ko ¿yje siê bez prawdy i mi³oœci. St¹d Chrystus
dziœ napomina w trosce o nasze dobro i nasze szczêœcie: Sta-
rajcie siê naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwoœæ (Mt
6,33).

3. Sposoby starania siê o królestwo Boga

Spróbujmy jeszcze krótko zastanowiæ siê, co to znaczy szu-
kaæ najpierw królestwa Bo¿ego i Jego sprawiedliwoœci. Szu-
kaæ królestwa Bo¿ego – to przede wszystkim wierzyæ, ¿e Bóg
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czuwa nad nami, ¿e otacza nas wielk¹, nieskoñczon¹ i naj-
g³êbsz¹ mi³oœci¹.

U proroka Izajasza czytamy: Czy¿ mo¿e niewiasta zapo-
mnieæ o swoim niemowlêciu […]? A nawet gdyby ona zapo-
mnia³a, Ja nie zapomnê o tobie (Iz 49,15). A wiêc pamiêtaj,
¿e kocha ciê Bóg. Twoje istnienie jest owocem Bo¿ej mi³oœci.
S³owo: „jestem”, „¿yjê”, nale¿y t³umaczyæ: „jestem kochany”.
Bóg kocha ciê zawsze: gdy by³eœ dzieckiem, gdy jesteœ doro-
s³y i gdy jesteœ starcem. Kocha ciê, gdy jesteœ z Nim w przy-
jaŸni, ale tak¿e gdy od Niego odejdziesz. Kocha ciê, gdy jesteœ
zdrowy, ale tak¿e gdy jesteœ chory, gdy cierpisz. Kocha ciê,
gdy ci siê wszystko dobrze uk³ada, ale tak¿e i wtedy, gdy k³o-
dy padaj¹ pod nogi. Kocha ciê, gdy ciê inni kochaj¹, ale tak¿e
i wówczas, gdy ciê inni zdradzaj¹ i krzywdz¹. Wierz zatem
mocno w Jego mi³oœæ. Jeœli wierzysz w tê mi³oœæ, to istotnie
jesteœ na drodze szukania królestwa Bo¿ego.

Szukaæ najpierw królestwa Bo¿ego to znaczy ceniæ zawsze
chwile codziennej modlitwy; to ceniæ sakramenty œwiête,
zw³aszcza niedzieln¹ Mszê œw. Zapytam ciê w tej chwili: ile
czasu poœwiêcasz codziennie na rozmowê z Bogiem, ile czasu
poœwiêcasz na czytanie Ewangelii, ile czasu poœwiêcasz na
rozmowy religijne z twoimi dzieæmi, ile czasu poœwiêcasz co-
dziennie na odmawianie ró¿añca, ile na modlitwê przed spo-
czynkiem? Czy troszczysz siê o to, aby w tobie by³ Chrystus,
abyœ by³ œwi¹tyni¹ Bo¿¹? Czy zatem mo¿esz powiedzieæ tu
dziœ Chrystusowi, ¿e istotnie w tych sprawach szukasz naj-
pierw królestwa Bo¿ego?

Wreszcie, szukaæ królestwa Bo¿ego to znaczy na co dzieñ
liczyæ siê z Bogiem, to znaczy g³osiæ prawdê, broniæ prawdy,
chocia¿by za cenê przeœladowañ; to znaczy s³u¿yæ drugiemu
cz³owiekowi, gromadziæ sobie skarby na ¿ycie wieczne.

A zatem rozwa¿ tu przed Chrystusem: w jakiej proporcji
zabiegasz, starasz siê o sprawy doczesne i o sprawy duchowe,
nadprzyrodzone? Chcê ci ¿yczyæ, abyœ nie tylko patrzy³ po
ziemi i serce swoje wi¹za³ jedynie z tym, co widzialne. S³y-
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sza³eœ, co powiedzia³ Ma³y Ksi¹¿ê: „najwa¿niejsze jest niewi-
dzialne dla oka”. Pamiêtaj, to wszystko kiedyœ zostawisz. Na-
wet nie wiesz kiedy. Pozostawisz po sobie kilka par rozdepta-
nych butów, trochê odzienia i innych drobnych rzeczy. To, co
zgromadzi³eœ, wszystko inni zabior¹. I co bêdzie z tob¹?
Z czym staniesz przed Bogiem? Zatem patrz, spogl¹daj czê-
œciej w niebo. Szukaj królestwa Bo¿ego. ¯yj dobrze, czyñ do-
brze. GromadŸ sobie skarby, abyœ kiedyœ, gdy przyjdzie czas
odejœcia st¹d, abyœ wtedy pogodnym wzrokiem wita³ mi³osier-
nego Pana i abyœ mia³ w rêku narêcza dobrych uczynków.

Ciasna brama i w¹ska droga

Wtorek po XII niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1993
Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

1. Jesteœmy na drodze i w drodze

Prawdê o ¿yciu ludzkim wyra¿amy w ró¿nych obrazach.
Porównujemy niekiedy nasze ¿ycie z p³yn¹c¹ ³odzi¹. £ódŸ na-
szego ¿ycia wyp³ywa od Boga. W Nim bowiem samym jest
Ÿród³o naszego ¿ycia. P³yniemy jakby przez ocean na drugi
brzeg. W chwili œmierci dobijamy do brzegu, na którym jest
Bóg. Niekiedy ³odzi¹ naszego ¿ycia miotaj¹ fale. Staramy siê
przetrzymaæ ró¿ne ¿yciowe burze.

Niekiedy ¿ycie nasze bywa porównywane z poci¹giem.
¯ycie ludzkie jest jakby poci¹giem, do którego siê wsiada
w chwili poczêcia czy urodzenia i kiedyœ siê z poci¹gu ziem-
skiego ¿ycia wysiada. Na trasie spotykamy ludzi, którzy wsia-
daj¹ i wysiadaj¹. S¹ to ci, którzy siê rodz¹ i umieraj¹.

W dzisiejszej Ewangelii ¿ycie ludzi jest porównane z drog¹
i z bram¹.
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2. Ciasna brama i w¹ska droga

Chrystus mówi dzisiaj do nas: WchodŸcie przez ciasn¹ bra-
mê! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która pro-
wadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹.
Jak¿e ciasna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia,
a ma³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹! (Mt 7,13-14).

Jako przyjaciele Jezusa Mi³osiernego wiemy, co znacz¹ te
s³owa. Droga do królestwa, droga, na której pielêgnuje siê przy-
jaŸñ z Bogiem, jest w¹ska, czyli trudna, wymagaj¹ca uwagi,
wysi³ku, wyrzeczenia. Na drodze w¹skiej trzeba uwa¿aæ, by
innym nie przeszkadzaæ. Tak¿e brama wjazdowa do królestwa
jest ciasna. Trzeba rozwiewaæ opiniê o tym, ¿e chrzeœcijañ-
stwo jest ³atwe, s³odkie. Bóg nas kocha, ale stawia wymaga-
nia. W ¿yciu mieliœmy ju¿ tyle okazji, by doœwiadczyæ, ¿e przy-
jaŸñ z Panem Bogiem na drodze ziemskiego ¿ycia ³¹czy siê
z wysi³kiem i trudem.

3. Z³ota zasada na dalsz¹ drogê ¿ycia

Gdy pod¹¿amy w¹sk¹ drog¹ i przechodzimy przez ciasn¹
bramê, winniœmy pamiêtaæ o z³otej zasadzie postêpowania,
któr¹ nam dziœ Chrystus przypomnia³: Wszystko wiêc, co by-
œcie chcieli, ¿eby wam ludzie czynili, i wy im czyñcie! Albo-
wiem na tym polega Prawo i Prorocy (Mt 7,12).

Mamy tak wiele oczekiwañ od drugich. Wygl¹damy do-
brego s³owa, uœmiechu, uznania, pomocy, dobrej rady, jednym
s³owem: mi³oœci, serca. Natomiast nie zawsze pamiêtamy, ¿e
drudzy, nasi bliŸni, oczekuj¹ od nas tego samego. Mo¿emy tak
czêsto przy³apaæ siê na tym, ¿e tak chcemy byæ kochani, apro-
bowani, dowartoœciowani, a nie zawsze sami w³aœciwie ko-
chamy i s³u¿ymy drugim.

Wszystko wiêc, co byœcie chcieli, ¿eby wam ludzie czynili,
i wy im czyñcie! (Mt 7,12). Oto program na dalsze nasze ¿ycie.
Niech Bóg mi³osierny wspomo¿e nas i umocni w zdobywaniu
takiej postawy.
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Poznawanie po owocach

Œroda po XII niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1994
2 Krl 22,8-13; 23-1-3; Mt 7,15-20

1. Fa³szywi prorocy

W ka¿dej epoce mieliœmy ludzi uczciwych i przeró¿nych
wichrzycieli. Nigdy w historii nie brakowa³o fa³szywych pro-
roków, wiêkszego lub mniejszego formatu. Takich proroków
wyda³ te¿ koñcz¹cy siê wiek dwudziesty. Wspomnijmy tu jed-
nego, wprawdzie niegodnego wspomnienia, ale wspomnijmy
go dla przestrogi potomnych. Ten fa³szywy prorok obieca³
przedwojennym Niemcom œwietlan¹ przysz³oœæ. Przez wiele
lat wmawia³ swoim rodakom, ¿e s¹ lepsz¹ ras¹, ¿e s¹ nadludŸ-
mi, którym powinny s³u¿yæ inne narody. Postawi³ pod broni¹
miliony m³odych ludzi i ruszy³ na podbój Europy, poczynaj¹c
od Polski. Wojna, któr¹ wywo³a³, poch³onê³a 35 milionów
œmiertelnych ofiar. Jeden z naszych powieœciopisarzy, Jan Do-
braczyñski, przedstawi³ rozmowê, jak¹ na gruzach Berlina na
moment przed swoj¹ œmierci¹ prowadzi³ ten wódz Trzeciej
Rzeszy z podw³adnym oficerem, przedstawicielem oszukane-
go narodu: Czy jest pan szczêœliwy, s³u¿¹c ruchowi narodowo-
socjalistycznemu, s³u¿¹c mnie? – zapyta³ fa³szywy prorok. „Nie
– odpowiedzia³ oficer – nie jestem szczêœliwy...” „Dlaczego?”
– „dlatego, ¿e my ju¿ nie potrafimy nie zabijaæ! My musimy
zabijaæ... a¿ w koñcu zabijamy nawet tych, których kochamy”
(NajeŸdŸcy).

Wiemy, ¿e nie tylko on zas³u¿y³ na miano fa³szywego pro-
roka. Nie brakuje ich i dzisiaj. Chrystus nas dziœ przed nimi
przestrzega.

2. Przestroga przed fa³szywymi prorokami

Strze¿cie siê fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do
was w owczej skórze, a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami
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(Mt 7,15). Ci fa³szywi prorocy to ci, którzy nas odwodz¹ od
Ewangelii; ci, którzy nam Ÿle radz¹, którzy nas chc¹ odwieœæ
od szlachetnych zasad, od zdrowej tradycji. Obiecuj¹ nam z³ote
góry, roztaczaj¹ przed nami mira¿e pomyœlnoœci i szczêœcia.
Po prostu „przychodz¹ do nas w owczej skórze”.

W ostatnich latach uciszyli siê nieco prorocy marksistow-
scy. Wykazano im, ¿e g³osili idee utopijne. Ich miejsca zajêli
jednak inni prorocy. Ubrali siê w bardziej jeszcze pikantniej-
sze „owcze skóry”. Musimy siê strzec i zwa¿aæ nie tyle na to,
co mówi¹, ale uwa¿nie patrzeæ na owoce ich ¿ycia i ca³ej dzia-
³alnoœci. Chrystus dzisiaj nas poucza: Poznacie ich po ich owo-
cach. Czy zbiera siê winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak
ka¿de dobre drzewo wydaje dobre owoce, a z³e drzewo wydaje
z³e owoce. Nie mo¿e dobre drzewo wydaæ z³ych owoców ani
z³e drzewo wydaæ dobrych owoców (Mt 7,16-18).

3. Znak rozpoznawczy – owoce

Dobrzy ludzie daj¹ nam czasem tak¹ oto wskazówkê, aby
nie zwa¿aæ na to, co ktoœ mówi, ale jak postêpuje, co czyni,
a wiêc patrzeæ na owoce. Instruuj¹ca w tym wzglêdzie jest hi-
storia opisana w Drugiej Ksiêdze Królewskiej. W roku 622
przed Chrystusem, za króla Jozjasza, z okazji prac restaura-
cyjnych przy œwi¹tyni znaleziono zagubion¹ i zapomnian¹
Ksiêgê Prawa. Nast¹pi³o odnowienie Przymierza z Bogiem.
W tym odnowieniu podkreœlono konkretne owoce dobrego
¿ycia. Król […] zawar³ przymierze przed obliczem Jahwe, ¿e
[…] w czyn zamieni¹ s³owa tego przymierza, spisane w tej¿e
ksiêdze (2 Krl 23,3).

Zamieniajmy i my s³owa, które s³yszymy w koœciele, na
czyn poza koœcio³em, w naszych rodzinach. Zamieniajmy s³y-
szan¹ Ewangeliê Mi³osierdzia na czyny mi³osierdzia.
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„Ojcze nasz” i Eucharystia

Czwartek po XI niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1995
2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15

1. Najwa¿niejsza modlitwa

Fragment Ewangelii dziœ odczytany jest nam dobrze zna-
ny. Zawiera bowiem tekst Modlitwy Pañskiej, tej modlitwy,
któr¹ wypowiadamy do Boga od wczesnych lat naszego dzie-
ciñstwa. Jest ona streszczeniem ca³ej Ewangelii, jak przypo-
mnia³ ostatnio Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Modlitwa ta
zawiera proœby dotycz¹ce wartoœci duchowych i wartoœci do-
czesnych, materialnych. Jest ona wzorem ka¿dej innej modli-
twy, jak¹ tu na ziemi wypowiadamy, jako ¿e pochodzi od sa-
mego Chrystusa.

W oktawie Bo¿ego Cia³a chcemy krótko zastanowiæ siê,
jaki jest zwi¹zek tej najbardziej znanej modlitwy z Euchary-
sti¹.

2. Zwi¹zek modlitwy Ojcze nasz z Eucharysti¹

Zauwa¿my najpierw, i¿ Modlitwê Pañsk¹ odmawiamy
w czasie ka¿dej Mszy œw. i to w bardzo wa¿nym momencie:
gdy ofiara jest ju¿ z³o¿ona i mamy przyst¹piæ po Chleb Pañ-
ski. Wtedy w³aœnie kierujemy do Boga tê modlitwê podykto-
wan¹ nam przez samego Chrystusa. Wspomniany Katechizm
Koœcio³a Katolickiego przypomina w zwi¹zku z tym, ¿e
„Umieszczona miêdzy Anafor¹ (Modlitw¹ eucharystyczn¹)
a obrzêdami Komunii œwiêtej z jednej strony, streszcza wszyst-
kie proœby i modlitwy wstawiennicze wyra¿one w epiklezie, a
z drugiej strony wyra¿a proœbê o wejœcie na Ucztê Królestwa,
której antycypacj¹ jest Komunia sakramentalna” (KKK, 2770).

W Modlitwie Pañskiej nazywamy Boga „Ojcem”. Mówi¹c
„Ojcze nasz”, oznajmiamy, ¿e jesteœmy Jego dzieæmi, gdy¿
s³owo „ojcze” mówi¹ ci, którzy uznaj¹ siê za dzieci.
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To Ojcze nasz, mówione wspólnie na Eucharystii, wyra¿a
w szczególny sposób prawdê o dzieciêctwie Bo¿ym, „naby-
tym” dla nas przez Chrystusa. Warto tu tak¿e zauwa¿yæ, ¿e
modlitwê tê wypowiadaj¹ do Boga ludzie reprezentuj¹cy wszyst-
kie chrzeœcijañskie narody œwiata. Zatem Bóg jest Ojcem wszyst-
kich ludów i narodów. Wszyscy maj¹ prawo Go nazywaæ Oj-
cem, bowiem Chrystus za wszystkich odda³ swoje ¿ycie.

W Modlitwie Pañskiej mówimy: „któryœ jest w niebie”. To
w³aœnie na Eucharystii czujemy siê blisko nieba. To w trakcie
jej sprawowania ³¹czymy siê wielokrotnie z chórami anio³ów
i jakby „dosiêgamy” nieba: „niech Twój œwiêty Anio³ zaniesie
tê Ofiarê na o³tarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu
Twego” (I Modlitwa eucharystyczna). Prawdê tê przypomnia³
nam ostatnio Sobór Watykañski II. W Konstytucji o liturgii
œwiêtej pod numerem ósmym czytamy s³owa: „Liturgia ziem-
ska daje nam niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii nie-
biañskiej, odprawianej w mieœcie œwiêtym Jeruzalem, do któ-
rego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Bo¿ej
jako s³uga œwi¹tyni i prawdziwego przybytku”.

W Modlitwie Pañskiej prosimy: „œwiêæ siê imiê Twoje”.
Na Eucharystii œwiêci siê w szczególny sposób imiê Boga. To
imiê Boga jest wiele razy wypowiadane ze czci¹ przez uczest-
ników liturgii. To w³aœnie Eucharystia jest szczególnym miej-
scem wielbienia Boga, œwiêcenia Jego Imienia.

W Modlitwie Pañskiej wo³amy tak¿e: „przyjdŸ królestwo
Twoje”. Przez Eucharystiê pog³êbia siê panowanie Boga na
ziemi. Ludzie siê wyzwalaj¹ spod panowania szatana i pod-
daj¹ siê pod panowanie Boga. Eucharystia najlepiej objawia
nam Bo¿e królestwo.

W Modlitwie Pañskiej wyra¿amy gotowoœæ na pe³nienie
woli Bo¿ej: „B¹dŸ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.
Czynimy to w kontekœcie rozwa¿ania dobrowolnego wydania
siê za nas Syna Bo¿ego. Wyra¿enie zaœ zgody na pe³nienie
woli Bo¿ej bardzo siê Bogu podoba i jest istotnym sk³adni-
kiem naszej ofiary, któr¹ w³¹czamy w ofiarê Chrystusa.
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Tak¿e nastêpna proœba, dotycz¹ca chleba powszedniego,
ma œcis³y zwi¹zek z Eucharysti¹. Prosimy bowiem o chleb co-
dzienny w sytuacji, gdy przygotowujemy siê do przyjêcia Chle-
ba, który zosta³ przemieniony w Cia³o Pañskie. Ten chleb po-
wszedni to najwa¿niejszy pokarm; pokarm, który nam siê ni-
gdy nie przykrzy; pokarm, który podtrzymuje nasze si³y fi-
zyczne; pokarm, którego tu na ziemi zawsze bêdziemy potrze-
bowaæ.

W Modlitwie Pañskiej prosimy tak¿e o przebaczenie na-
szych win. Wypowiadaj¹c tê proœbê w czasie Eucharystii, przy-
gotowujemy siê w ten sposób do godnego przyjêcia owocu
Mszy œw., jakim jest Komunia œw. Równoczeœnie deklaruje-
my Bogu, ¿e wszystkim wszystko przebaczamy. Wiemy bo-
wiem, i¿ jest to warunek otrzymania od Boga przebaczenia dla
nas.

W koñcowej proœbie b³agamy Boga o wsparcie w walce
z mocami ciemnoœci. Mamy œwiadomoœæ, ¿e w³aœnie w Eu-
charystii tkwi szczególna moc do zwyciê¿ania z³a dobrem. Kto
bowiem dobrze uczestniczy w Eucharystii, ten otrzymuje moc
do zwyciê¿ania z³a.

3. Modlitwa Pañska uzdalnia nas do czynienia mi³osierdzia

Modlitwa Ojcze nasz ma œcis³y zwi¹zek z mi³osierdziem
Bo¿ym. Prosimy bowiem w niej o odpuszczenie win. Prosz¹c
o to, wyznajemy wiarê w mi³osierdzie Bo¿e. Równoczeœnie
deklarujemy nasz¹ gotowoœæ do niesienia mi³osierdzia, które
szczególnie wyra¿a siê w odpuszczaniu win naszym winowaj-
com.

Niech Pan udzieli nam ³aski, byœmy pokochali tê modli-
twê, któr¹ On sam nam zostawi³. Wypowiadajmy j¹ zawsze
z wielk¹ czci¹, pobo¿noœci¹ i mi³oœci¹. Niech jej pobo¿ne od-
mawianie usposabia nas ci¹gle do przyjmowania Bo¿ego mi-
³osierdzia i do przekazywania go naszym bliŸnim.
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Komu i jak s³u¿yæ?

Sobota po XI niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1996
2 Krn 24,17-25; Mt 6,24-34

1. Imieninowa œwi¹tynia

Jesteœmy w œwi¹tyni, która nosi wezwanie Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Z tego te¿ tytu³u œwi¹tynia ta ma przez ca³y
miesi¹c czerwiec jakby swoje imieniny, gdy¿ miesi¹c ten jest
poœwiêcony Bo¿emu Sercu. Serce zaœ Jezusa mówi nam o mi-
³oœci Pana Boga do nas. W teologii wyra¿amy przekonanie, ¿e
wszyscy zostaliœmy umi³owani w szczególny sposób w Sercu
Pana Jezusa. Tu le¿y te¿ racja, ¿e kult Serca Pana Jezusa ³¹czy-
my z kultem Bo¿ego mi³osierdzia.

Na ka¿dej Eucharystii, tak¿e i na obecnej, przyjmujemy s³o-
wo Bo¿e. Jest to wielki dar, w szczególnoœci na aktualn¹ chwilê
¿ycia: na dzieñ czy tydzieñ, który jest przed nami. Po opusz-
czeniu œwi¹tyni winniœmy w naszej codziennoœci przypomi-
naæ sobie ostatnie pouczenie Bo¿e, otrzymane na liturgii. W na-
szej refleksji homilijnej powróæmy do Bo¿ego s³owa, byœmy
lepiej go zapamiêtali i skuteczniej wprowadzali je w ¿ycie.

W orêdziu Bo¿ym, dziœ do nas skierowanym, przewijaj¹
siê dwa tematy: niepodzielnoœæ naszej autentycznej s³u¿by
Bogu: Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (Mt 6,24b); oraz
przyjêcie w³aœciwej hierarchii wartoœci: Starajcie siê naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bê-
dzie wam dodane (Mt 6,33).

2. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu i Mamonie (Mt 6,24b)

W czasach komunistycznych mówi³o siê o niektórych lu-
dziach, ¿e maj¹ kilka twarzy: jedn¹ twarz dla partii, jedn¹ dla
Koœcio³a, jedn¹ dla ¿ony czy mê¿a, jeszcze inn¹ dla s¹siada,
kolegi czy kole¿anki. Wyznawali zasadê: „Panu Bogu œwiecz-
kê i diab³u ogarek”. Ludzie tego pokroju prawdopodobnie ni-
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gdzie nie byli zaanga¿owani autentycznie. Byli po prostu ko-
niunkturalistami, chor¹giewkami. Dlatego nie mogli wspó³two-
rzyæ prawdziwego dobra dla osób lub grup spo³ecznych, z któ-
rymi byli zwi¹zani.

Chrystus nam dziœ przypomina, ¿e autentycznie mo¿na siê
zaanga¿owaæ jedynie albo po stronie dobra, albo po stronie
z³a: Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego bê-
dzie nienawidzi³, a drugiego bêdzie mi³owa³; albo z jednym
bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu
i Mamonie (Mt 6,24).

Jako czciciele Bo¿ego mi³osierdzia winniœmy zabiegaæ
o jednoznaczn¹ postawê w naszym myœleniu, mówieniu i dzia-
³aniu. Jest tu potrzebna skrystalizowana, jasna hierarchia war-
toœci i ostra œwiadomoœæ celu naszych dzia³añ. Jako chrzeœci-
janie, jesteœmy na s³u¿bie Bogu, jesteœmy na s³u¿bie warto-
œciom, przez Niego og³oszonym. Pamiêtajmy o tym nie tylko
w koœciele, ale tak¿e w naszych rodzinach, w czasie pracy
i w czasie wypoczynku wakacyjnego, w czasie urlopów i cza-
su wolnego.

3. Chrystusowa hierarchia wartoœci w s³u¿eniu Bogu

Drugie dzisiejsze wskazanie Chrystusa to przypomnienie
w³aœciwej hierarchii wartoœci. Streszcza siê ono w s³owach:
Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedli-
woœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane (Mt 6,33).

Ludzie ci¹gle ulegaj¹ pokusie, by g³ówny wysi³ek inwe-
stowaæ w zdobywanie wartoœci doczesnych, materialnych, war-
toœci, które mo¿na zobaczyæ, wymierzyæ, okreœliæ. Przyk³a-
dów na to dostarcza nam codzienne ¿ycie. My tak¿e nie jeste-
œmy wolni od takiej sk³onnoœci. Akcentujemy, byæ mo¿e, zbyt
czêsto i zbyt mocno wartoœci doczesne. Nasza wiara, koœciel-
na pobo¿noœæ nie zawsze przenikaj¹ nasze ¿ycie. Ma to wp³yw
na jakoœæ owoców naszej pracy, naszego aposto³owania.

Wierz¹c mocno w prawdziwoœæ wskazaæ Chrystusa, chce-
my na nowo uwra¿liwiæ siê na sprawy Bo¿ego królestwa. Ze-
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chcemy je na nowo akcentowaæ w naszym codziennym ¿yciu.
Je¿eli bêdziemy o to zabiegaæ, to doœwiadczymy pe³niej Bo-
¿ej Opatrznoœci, która nieustannie czuwa nad nami. Nie troszcz-
cie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie jeœæ i piæ, ani o swo-
je cia³o, czym siê macie przyodziaæ […]. Przecie¿ Ojciec wasz
niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie (Mt 6,25.32).

Proœmy Chrystusa w tej Eucharystii, byœmy potrafili spro-
staæ Jego wezwaniu, które nam dzisiaj przypomina. Proœmy,
byœmy w czasie nadchodz¹cych wakacji i w ca³ym naszym
¿yciu starali siê naprzód o królestwo Bo¿e i o Jego sprawiedli-
woœæ, ufaj¹c, ¿e wszystko inne potrzebne nam do ¿ycia otrzy-
mamy od Bo¿ej Opatrznoœci, która jest Bo¿ym Mi³osierdziem.

Per aspera ad astra

Wtorek po XII niedzieli zwyk³ej – 22 VI 1999
Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

1. Ró¿ne recepty na ¿ycie

S³yszmy czasem powiedzenie, ¿e „¿ycie jest tylko jedno,
¿e ¿yje siê tylko raz”. Skoro tak, to warto siê czêsto zastana-
wiaæ nad w³asnym ¿yciem, czy toczy siê ono w³aœciw¹ drog¹,
czy nie potrzebuje jakiejœ korekty, modyfikacji. Warto siê za-
stanawiaæ, póki jest jeszcze czas, gdy¿ faktycznie ¿ycie p³ynie
w jednym kierunku. Ucieka bezpowrotnie w kierunku wiecz-
noœci. I co wa¿ne, nigdy siê nie powtórzy. S¹ zdarzenia, które
siê powtarzaj¹, maj¹ wiele ods³on. W teatrze, w operze bywaj¹
premiery przedstawieñ, sztuk i potem nastêpuj¹ wielokrotne
powtórki. Natomiast ¿ycie ludzkie nie mo¿e byæ powtórzone.
St¹d te¿ tak wa¿n¹ jest rzecz¹ znaleŸæ prawid³ow¹ receptê na
udane ¿ycie. Propozycje s¹ ró¿ne. W historii znajdujemy wie-
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le wskazañ. Nas chrzeœcijan zadziwia przede wszystkim re-
cepta przed³o¿ona nam przez Jezusa Chrystusa. Dziœ w Ewan-
gelii znajduje siê fragment tej recepty. Zawiera siê ona w tzw.
z³otej regule Wszystko wiêc, co byœcie chcieli, ¿eby wam lu-
dzie czynili, i wy im czyñcie […]. WchodŸcie przez ciasn¹ bra-
mê. Bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowa-
dzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹.
Jak¿e ciasna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia,
a ma³o jest takich, którzy j¹ znajduj¹ (Mt 7,12-14).

2. Per angusta ad augusta

W Krakowie obok koœcio³a oo. Karmelitów na Piasku znaj-
duje siê barokowy klasztor, do którego prowadz¹ bardzo w¹-
skie drzwi, a nad nimi widnieje stary napis: per angusta ad
augusta – „przez ciasne bramy wchodzi siê do wspania³oœci”.
Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych we Wroc³awiu ma
za swoj¹ dewizê s³owa: per aspera ad astra – „przez ciernie
do gwiazd”. Powy¿sze has³a nawi¹zuj¹ do wspomnianych s³ów
Chrystusa o ciasnej bramie i w¹skiej drodze: Jak¿e ciasna jest
brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ycia, a ma³o jest ta-
kich, którzy j¹ znajduj¹! (Mt 7,14).

3. Z³ota zasada postêpowania

Przypomniana z³ota zasada postêpowania jest godna stoso-
wania tak¿e na co dzieñ. Ma ona równie¿ negatywn¹ wersjê:
„Nie czyñ drugiemu tego, co tobie niemi³e”.

Mamy tak wiele oczekiwañ od drugich. Wygl¹damy do-
brego s³owa, uœmiechu, uznania, pomocy, dobrej rady, jednym
s³owem: mi³oœci, serca. Natomiast nie zawsze pamiêtamy, ¿e
drudzy, nasi bliŸni, oczekuj¹ od nas tego samego. Mo¿emy tak
czêsto przy³apaæ siê na tym, ¿e tak chcemy byæ kochani, apro-
bowani, dowartoœciowani, a nie zawsze sami w³aœciwie ko-
chamy i s³u¿ymy drugim.

Wszyscy te¿ oczekujemy od Pana Boga Jego mi³osierdzia.
Oczekujemy równie¿ gestów ¿yczliwoœci od innych ludzi.
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W imiê przypomnianej zasady, sami okazujmy mi³osierdzie po-
trzebuj¹cym i nie szczêdŸmy gestów ¿yczliwoœci wzglêdem
naszych bliŸnich.

Z Chrystusem w ³odzi Koœcio³a

XII Niedziela Zwyk³a – 22 VI 2003
Hi 38,1.8-11; 2 Kor 5,14-17; Mk 4,35-41

1. Ró¿ne obrazy ¿ycia cz³owieka i Koœcio³a

¯ycie ludzkie, a tak¿e ¿ycie Koœcio³a jest niekiedy przed-
stawiane za pomoc¹ ró¿nych obrazów i porównañ. Czasem po-
równujemy je z drog¹. Mówimy o drodze ¿ycia – curriculum
vitae. Droga ta zaczyna siê w chwili poczêcia. Staje siê wi-
dzialna w chwili narodzenia i koñczy siê w momencie œmier-
ci. Jest to droga niepowtarzalna. Idzie siê ni¹ tylko jeden raz.
Droga ¿ycia ma ró¿ne odcinki. S¹ etapy ³atwe i trudne. S¹ od-
cinki, na których odnosi siê sukcesy, kiedy nas podziwiaj¹,
chwal¹, ale s¹ tak¿e odcinki, kiedy nam dokuczaj¹, kiedy trze-
ba nieœæ krzy¿. Przebyty odcinek drogi jest nam znany, ale nie
znamy dobrze tej czêœci drogi, która jest jeszcze przed nami.
Nie wiemy, ile bêdzie jeszcze na niej zakrêtów, jakie bêd¹ wi-
doki; co bêdzie na niej weso³e, ³atwe, a co bêdzie naznaczone
cierpieniem; kto siê do nas na tej drodze jeszcze przy³¹czy;
kto i kiedy zejdzie z tej drogi.

¯ycie ludzkie porównujemy tak¿e z p³yn¹c¹ ³odzi¹. Taki
w³aœnie obraz podsuwa nam dzisiejsza Ewangelia. Uczniowie
p³yn¹cy z Jezusem przez jezioro – to obraz ¿ycia cz³owieka,
to tak¿e obraz ¿ycia Koœcio³a, to równie¿ obraz dziejów po-
szczególnych narodów i ca³ej ludzkiej rodziny.
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2. P³yn¹ca ³ódŸ Koœcio³a

Dzisiejsze opowiadanie ewangeliczne wskazuje, ¿e p³yn¹-
ca ³ódŸ ¿ycia ludzkiego natrafia na burze i jest miotana falami.
Te burze dopuszcza sam Bóg, tak jak dopuœci³ burzê na Jezio-
rze Galilejskim. Bóg je dopuszcza, by ukazaæ ludziom swoj¹
dobroæ i wszechmoc. Tak jak potrzebna by³a burza na Jezio-
rze Galilejskim, by uczniowie otrzymali jeszcze jeden dowód
boskoœci Chrystusa, aby uœwiadomili sobie opiekê i wszech-
moc Bo¿¹, tak i w ¿yciu cz³owieka s¹ czasem potrzebne po-
dobne burze, by cz³owiek z jednej strony doœwiadczy³ swojej
bezsilnoœci, a z drugiej – Opatrznoœci Bo¿ej. Bóg ma zawsze
w tym jakiœ plan, dla nas czasem ma³o czytelny.

Tak¿e w dziejach œwiata zdarza³y siê wielkie burze. Te bu-
rze to ró¿ne wojny, rewolucje, zarazy, kataklizmy. Niektóre
zawieruchy by³y wywo³ywane przez samego cz³owieka. To
w³aœnie przewrotny cz³owiek, który chcia³ drugiego zniewo-
liæ, za³o¿yæ mu kajdany albo w ogóle zniszczyæ, wywo³ywa³
te burze. Ale Bóg by³ i jest zawsze gór¹. Do Niego nale¿y za-
wsze ostatnie s³owo, bo nie cz³owiek, nie z³y duch, ale w³a-
œnie Bóg rz¹dzi œwiatem. Bóg mo¿e na jakiœ czas ust¹piæ cz³o-
wiekowi, nawet najgorszemu. I faktycznie Bóg ustêpowa³ i na-
dal czêsto ustêpuje. Tak to ust¹pi³ cz³owiekowi w dniu krzy-
¿owania Syna Bo¿ego na Golgocie. Ustêpowa³ potem w hi-
storii, gdy zadawano cierpienia ludziom niewinnym, gdy dep-
tano prawo moralne przez Niego ustanowione. Ustêpuje i dzi-
siaj tym, którzy ³ami¹ Jego prawo. Ustêpowa³ i tobie wiele razy
w ¿yciu, ustêpowa³, gdy Go obra¿a³eœ. On widzia³ i wie wszyst-
ko o tobie, nawet gdy to jest skryte przed ludzkimi oczyma.
Bóg wielokrotnie ustêpowa³ i ustêpuje ka¿demu z nas. Ale Bóg
ustêpuje tylko do jakiegoœ czasu. Nadchodzi chwila, kiedy
upomina siê o swoje. I wtedy to nie jest ¿adna zemsta, ale to
jest kolejny wyraz Jego mi³oœci.

Bóg pisze tak¿e historiê swojemu Koœcio³owi. £ódŸ Ko-
œcio³a te¿ jest miotana falami. Uderzaj¹ w ni¹ fale przeciwno-
œci i doœwiadczeñ – z ró¿nych stron: i od zewn¹trz, i od we-
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wn¹trz. Niektórzy postronni obserwatorzy zapowiadali wielo-
krotnie zatoniêcie tej ³odzi. To proroctwo o bliskim koñcu
Koœcio³a by³o powtarzane i ci¹gle na nowo uaktualniane. Nie
jest nasz¹ zas³ug¹, nie jest zas³ug¹ ludzi Koœcio³a, ¿e siê nie
spe³ni³o. My bowiem ³ódŸ Koœcio³a wywrócilibyœmy ju¿ wie-
le razy. To, ¿e ona ci¹gle p³ynie, to jest w³aœnie znak, ¿e u jej
steru stoi ktoœ inny.

Upomnienie Chrystusa: Czemu tak bojaŸliwi jesteœcie? Jak-
¿e wam brak wiary! (Mk 4,40) nie jest skierowane do „tych
z zewn¹trz”, lecz raczej do tych, którzy s¹ w ³odzi, do nas, do
wierz¹cych, a nawet do niektórych pasterzy, którzy s¹ pesy-
mistami i nieustannie lêkaj¹ siê o przysz³oœæ Koœcio³a. Bywaj¹
pasa¿erowie, wierz¹cy, którzy zwracaj¹ wiêksz¹ uwagê na fale
wokó³ ³odzi Koœcio³a ni¿ na samego Sternika stoj¹cego na jej
czele.

3. Nasze zachowanie w ³odzi Koœcio³a

Burze s¹ widoczne nie tylko w wymiarze ca³ego Koœcio³a.
Czêœciej burze zrywaj¹ siê w naszych sercach. Pokusy, znie-
chêcenia, bunty, bolesne doœwiadczenia ¿ycia rodzinnego, ciê¿-
ka sytuacja w miejscu pracy – to wszystko mo¿e powodowaæ
przygnêbienie i przekonanie, ¿e wszystko wali siê nam na g³o-
wê. Wo³a³ kiedyœ psalmista: Wybaw mnie, Bo¿e, bo woda mi
siêga po szyjê (Ps 69,2). W takiej chwili winniœmy budziæ œpi¹-
cego w naszej ³odzi Jezusa i zawo³aæ do Niego: Panie, nic Ciê
to nie obchodzi, ¿e giniemy? (Mk 4,38b) – „Jezu, ratuj, bo ginê,
pomó¿, bo jestem u kresu si³, bo ju¿ nie wytrzymam”. A wiêc
jest to moment, w którym powinniœmy zacz¹æ z Nim rozma-
wiaæ w modlitwie, szukaæ Go za wszelk¹ cenê. Chrystus i dziœ
czeka na to wo³anie, by wstaæ i udzieliæ nam oraz swemu Ko-
œcio³owi daru najwiêkszej ciszy, który nie oznacza jednak koñca
wszelkich trudnoœci i przeciwnoœci, ale raczej pokój i bezpie-
czeñstwo, pewnoœæ nawet poœród przeciwnoœci.

Tak czêsto ko³ysze siê ³ódŸ naszego ¿ycia, ko³ysze siê ³ódŸ
Koœcio³a i œwiata. Ko³ysze siê raz po raz ³ódŸ naszej Ojczy-
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zny. Nie zapominajmy, kto naprawdê stoi przy sterze, kto ste-
ruje ³odzi¹ naszego ¿ycia, kto kieruje losem poszczególnych
ludzi, losem ludzkoœci i œwiata. £odzi¹ naszego ¿ycia kieruje
mi³osierny Bóg.
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E. Homilie wrzeœniowe

Marnoœæ nad marnoœciami (Koh 1,2)

Czwartek po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1988
Koh 1,2-1; £k 9,7-9

1. Pocz¹tek nowego czasu

Przed trzema tygodniami zakoñczy³y siê tegoroczne waka-
cje letnie i rozpocz¹³ sie nowy rok szkolny i katechetyczny.
Dzieci i m³odzie¿ szkó³ œrednich powrócili do szkó³. Za kilka-
naœcie dni rozpocznie siê nowy rok akademicki dla studentów
szkó³ wy¿szych. Jesteœmy na prze³omie czasu letniego i je-
siennego. ¯ycie p³ynie naprzód.

W takiej sytuacji przyjmujemy dziœ w tej œwi¹tyni poucze-
nie Bo¿e. Skoncentrujmy nasz¹ uwagê na przes³aniu mêdrca
Koheleta. Zosta³y z niej og³oszone doœæ zaskakuj¹ce s³owa.

2. Marnoœæ nad marnoœciami

Marnoœæ nad marnoœciami – powiada Kohelet – marnoœæ
nad marnoœciami, wszystko marnoœæ (Koh 1,2). Jak to rozu-
mieæ? Dlaczego wszystko jest marnoœci¹? Przecie¿ jest tyle
wa¿nych spraw na tej ziemi. Trzeba zdobyæ jedzenie, aby jakoœ
¿yæ. Trzeba zabezpieczyæ mieszkanie, aby ¿yæ. Trzeba zaosz-
czêdziæ, bo trzeba mieæ coœ na „czarn¹ godzinê”. Trzeba dzie-
ci posy³aæ do szko³y. Pomóc im dostaæ siê na studia, pomóc
znaleŸæ pracê. Czy¿ to wszystko nie jest wa¿ne? Tak, jest wa¿-
ne! – Ale w obliczu tego, co nas czeka, jest to marnoœæ. W ob-
liczu wielkoœci Boga – jest to marnoœæ. W obliczu tego, co
bêdzie w domu Bo¿ym w niebie, jest to mniej znacz¹ce. Apo-
sto³ Pawe³ napisa³: Ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o,
co Bóg przygotowa³ dla tych, którzy mi³uj¹ Jego przyjœcie.

Tak bardzo ludzie rozbijaj¹ siê za dobrami doczesnymi. Tak
siê niektórzy chwal¹ tym, czego dokonali. A przecie¿ czym¿e
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to jest naprawdê: Marnoœæ nad marnoœciami, wszystko mar-
noœæ!

Gdy œw. Tomasz pod koniec ¿ycia spojrza³ na swoj¹ wielk¹
Summê teologiczn¹, wypowiedzia³ jedno s³owo: „s³oma”. Mia³
œwiadomoœæ, ¿e to, co napisa³ o Bogu, jest tak bardzo ma³e
wobec tego, kim Pan Bóg naprawdê jest.

3. Pokora wobec ¿ycia

Pod koniec pierwszego czytania s³yszeliœmy s³owa: To, co
by³o, jest tym, co bêdzie, a to, co siê sta³o, jest tym, co znowu
siê stanie: wiêc nic zgo³a nowego nie ma pod s³oñcem (Koh
1,11). ̄ ycie, historia siê powtarzaj¹. Powtarzaj¹ siê dobro i z³o.
Toczy siê ci¹gle walka dobra ze z³em. Na co dzieñ spotykamy
œwiadków dobra i œwiadków z³a. W zwi¹zku z tym potrzebu-
jemy Bo¿ej pomocy. Zawsze i w ka¿dym czasie potrzebujemy
Bo¿ego mi³osierdzia. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zapytany kie-
dyœ przez dziennikarza, o co najczêœciej siê modli, odpowie-
dzia³: „o Bo¿e mi³osierdzie dla œwiata”.

Zatem dla tego doœwiadczanego œwiata, w którym jest tyle
biedy, bohaterstwa, ale i pod³oœci, dla tego œwiata proœmy o mi-
³osierdzie, wo³aj¹c codziennie: „Dla Jego bolesnej mêki miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.

Przestroga przed chciwoœci¹

Pi¹tek po XXIV niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1989
1 Tm 6,2c-12; £k 8,1-3

1. Prawda o naszym ¿yciu

Nie jesteœmy w stanie rozwa¿yæ wszystkich w¹tków dzi-
siejszej liturgii s³owa. Proponujê, abyœmy zatrzymali siê nad
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treœci¹ czytania pierwszego, wyjêtego z Pierwszego Listu œw.
Paw³a Aposto³a do Tymoteusza. W czytanym dziœ fragmencie
zawarta jest prawda o naszym ¿yciu. Przypomnijmy najpierw
zdanie: Nic bowiem nie przynieœliœmy na ten œwiat; nic te¿ nie
mo¿emy z niego wynieœæ (1 Tm 6,7). Przychodzimy na œwiat
bez w³asnoœci. Mamy tylko matkê, która nas urodzi³a. Nie przy-
nosimy na œwiat ¿adnych skarbów. Odchodzimy z tego œwiata
bez mienia materialnego. Wszystko, co zgromadzimy, zosta-
wiamy. Niemcy mówi¹: Das letzte Hemd hat keine Taschen –
„Ostatnia koszula nie ma kieszeni”. Do trumny otrzymamy
tylko odzienie i mo¿e ró¿aniec z krzy¿ykiem w martwe d³o-
nie. Gdy zostanie jakiœ maj¹tek, mo¿e on staæ siê przedmio-
tem k³ótni dla tych, którzy zostan¹.

Trzeba zatem o tym pamiêtaæ i nie zachowywaæ siê tak, jak-
byœmy tu na ziemi mieli pozostaæ na zawsze. Œw. Pawe³ wy-
raŸnie przestrzega nas przed bezmyœlnym, bezwarunkowym
bogaceniem siê.

2. Rozterki cz³owieka bogatego

A ci, którzy chc¹ siê bogaciæ, wpadaj¹ w pokusê i w za-
sadzkê oraz w liczne nierozumne i szkodliwe po¿¹dania. One
to pogr¹¿aj¹ ludzi w zgubê i zatracenie. Albowiem korzeniem
wszelkiego z³a jest chciwoœæ pieniêdzy. Za nimi to uganiaj¹c
siê, niektórzy zab³¹kali siê z dala od wiary i siebie samych prze-
szyli wielu boleœciami (1 Tm 6,9-10). S³uchaj¹c tych s³ów,
zwróæmy uwagê na to, jak wiele z³a przynios³y pieni¹dze nie-
którym ludziom. Za pieni¹dze sprzeda³ Judasz Jezusa. Za pie-
ni¹dze ¿o³nierze po zmartwychwstaniu g³osili k³amstwo, ¿e
cia³o Jezusa zosta³o wykradzione z grobu. Za pieni¹dze zabito
w dziejach wielu ludzi. Za pieni¹dze strzela³ cz³owiek do Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II na placu œw. Piotra w Rzymie. Za pie-
ni¹dze zabito ks. Jerzego Popie³uszkê. Za pieni¹dze lekarze
niszcz¹ nowe, poczête ¿ycie ludzkie. Za pieni¹dze ludzie wy-
rzekali siê wiary, sprzedawali przekonania. Wielkie pieni¹dze
wydawano na walkê z religi¹, na szerzenie ateizacji i k³amstwa,
na zniewalanie.
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Winniœmy zatem mieæ w³aœciwy stosunek do pieni¹dza, do-
brze nim gospodarowaæ i pos³ugiwaæ siê nim jedynie do sze-
rzenia dobra, a nie z³a.

3. Troska o wartoœci duchowe

W koñcowym fragmencie czytanego dziœ fragmentu Apo-
sto³ zachêca nas do zatroskania o wartoœci duchowe: Ty nato-
miast, o cz³owiecze Bo¿y, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a po-
d¹¿aj za sprawiedliwoœci¹, pobo¿noœci¹, wiar¹, mi³oœci¹, wy-
trwa³oœci¹, ³agodnoœci¹. Walcz w dobrych zawodach o wiarê,
zdob¹dŸ ¿ycie wieczne (1 Tm 6,11-12).

W odpowiedzi na to wezwanie starajmy siê w naszym ¿yciu
o wartoœci duchowe, o wieczne zbawienie. Przyjmujmy Bo¿e
mi³osierdzie i promieniujmy nasz¹ wiar¹ i chrzeœcijañskim sty-
lem ¿ycia na otoczenie. Niech ¿yj¹cy z nami siostry i bracia,
patrz¹c nas, odnosz¹ przekonanie, ¿e warto ¿yæ Ewangeli¹.

Byæ ¿yzn¹ gleb¹ dla Bo¿ego s³owa

Sobota po XXIV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1990
1 Kor 15,35-37.42-49; £k 8,4-15

1. Zalew ludzkiego s³owa

S³yszymy dziœ czêsto powiedzenie, ¿e ¿yjemy w czasach
zalewu ludzkiego s³owa. S³owo p³ynie po falach eteru. Do-
chodzi do nas z odbiorników radiowych, telewizorów, magne-
tofonów. Jest rozprzestrzeniane przez codzienn¹ prasê. Jest
przekazywane w licznych, dzisiaj ju¿ w setkach tysiêcy, a mo¿e
i milionach ksi¹¿ek, które ukazuj¹ siê ka¿dego dnia w œwie-
cie. Nie jesteœmy ju¿ w stanie przyj¹æ, a tym bardziej przetra-
wiæ tych informacji, które s¹ rozpowszechniane. Równocze-
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œnie zauwa¿amy, ¿e wraz ze wzmo¿onym zalewem s³owa spa-
da jego wartoœæ. Po prostu s³owo ludzkie straci³o na swojej
wartoœci. Bardzo czêsto bywa noœnikiem k³amstwa, podstêpu;
staje siê nierzadko przedmiotem manipulacji. Wystarczy tu wspo-
mnieæ ró¿ne k³amstwa polityczne, oceny moralne, reklamy.

S¹ kraje, w których mówi³o siê, czy te¿ jeszcze siê mówi,
¿e tylko nekrologi s¹ prawdziwe. W takiej oto sytuacji jest g³o-
szone s³owo, które pochodzi od Boga. Zasiew Bo¿ego s³owa
trwa. Dzisiaj o takim zasiewie jest mowa w Ewangelii.

2. Ludzka gleba dla Bo¿ego s³owa

W ewangelicznej przypowieœci Chrystus zwraca nam uwa-
gê, ¿e s³owo Bo¿e pada na glebê naszych serc. Ta gleba mo¿e
byæ ró¿na. Chrystus wymienia w przypowieœci kilka rodzajów
gleby. Jedni dla s³owa Bo¿ego s¹ wydeptan¹ drog¹, na której
ziarno Bo¿ego s³owa nie mo¿e wykie³kowaæ. Inni s¹ ska³¹, na
której ziarno Bo¿ego s³owa ginie, gdy¿ nie ma wilgoci. Jesz-
cze inni s¹ cierniem, który zag³usza zasiew Bo¿ego s³owa.
I wreszcie s¹ tacy, którzy dla Bo¿ego s³owa s¹ gleb¹ ¿yzn¹, na
której to ziarno przynosi obfity owoc.

Przed chwil¹ nast¹pi³ dzisiejszy zasiew Bo¿ego s³owa w na-
sze serca. Przed wys³uchaniem s³ów Ewangelii uczyniliœmy
znak krzy¿a na czole, na ustach i na piersi. Przez to oznajmili-
œmy, ¿e chcemy Bo¿e s³owo dobrze zrozumieæ, mieæ je stale
w myœlach, tak¿e na ustach, czyli chcemy je innym przekazy-
waæ, oraz chcemy je przyj¹æ do serca, czyli stosowaæ w ¿yciu.

3. Obowi¹zek wype³niania s³owa Bo¿ego

S³owo Bo¿e po to jest g³oszone, aby by³o wype³niane. Wte-
dy mo¿na mówiæ o owocach Bo¿ego s³owa. Z dzisiejszej przy-
powieœci wynika, ¿e nale¿y je przyjmowaæ powa¿nie, odpowie-
dzialnie, z przejêciem, z wewnêtrznym zaanga¿owaniem. Trze-
ba po prostu przyjmowaæ s³owo Bo¿e i wed³ug niego ¿yæ. Jeœli
nie widaæ owoców siejby Bo¿ego s³owa, to znak, ¿e jesteœmy
dla tego s³owa gleb¹ wydeptan¹, skalist¹, gleb¹ ciernist¹.
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Pan Bóg w dzisiejszej Eucharystii upomina siê o w³aœciwe
miejsce dla Jego s³owa w naszym ¿yciu. Nie lekcewa¿my za-
tem Jego s³owa, nie miejmy zatwardzia³ych serc. W Psalmie
95. jest zawarte tak¿e nastêpuj¹ce upomnienie: Dziœ, gdy us³y-
szycie g³os Jego, nie zatwardzajcie serc waszych. Patrzmy na
œwiêtych. W ich ¿yciu s³owo Bo¿e zasiewane przynios³o obfi-
ty owoc, owoc trzydziestokrotny, szeœædziesiêciokrotny i sto-
krotny.

Obyœmy i my byli ¿yzn¹ gleb¹ dla Bo¿ego s³owa, które przy-
chodzi do nas. Obyœmy w trudzie naszego ¿ycia ¿yli Bo¿ym
s³owem, wype³niali je wed³ug naszych mo¿liwoœci. Miejmy
zawsze w pamiêci s³owa Pana : B³ogos³awieni, którzy s³uchaj¹
Bo¿ego s³owa i zachowuj¹ je (£k 7,28). Niech Bóg mi³osierny
udzieli nam daru na otwieranie siê na Jego s³owo, na Jego ro-
zumienie i wype³nianie.

Pos³ani do g³oszenia i czynienia mi³osierdzia

Œroda po XXV Niedzieli Zwyk³ej – 22 IX 1993
Ezd 9,5-9; £k 9,1-6

1. Misja w Koœciele trwa

Czêsto s³yszymy w naszych œwi¹tyniach o naszej misji
chrzeœcijañskiej, jaka spoczywa na nas od chwili naszego
chrztu. Jesteœmy w Koœciele pos³ani do naszych œrodowisk ro-
dzinnych, s¹siedzkich, pracowniczych, aby tam byæ œwiadka-
mi Chrystusa. Przypomnia³ nam o tym Sobór Watykañski II.
Przypominaj¹ nam o tym papie¿e posoborowi, a w szczegól-
noœci Jan Pawe³ II. Nam Polakom przypomina³ o tym podczas
wszystkich dotychczasowych pielgrzymek. Ta nasza misja ma
swój pocz¹tek w czasach Chrystusa, kiedy On wysy³a³ na pra-
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cê apostolsk¹ pierwszych swoich uczniów. Mówi nam o tym
dzisiejsza Ewangelia.

2. Misja aposto³ów

Chrystus g³osi³ dobr¹ nowinê o królestwie Bo¿ym. Uzdra-
wia³ chorych. Czyni³ inne cuda. G³oszenie Ewangelii ³¹czy³
z trosk¹ o cz³owieka. Misje tê zleci³ aposto³om i ich nastêp-
com. Udzieli³ im specjalnej mocy i obdarzy³ ich wskazówka-
mi. Nie bierzcie nic na drogê: ani laski, ani torby podró¿nej,
ani chleba, ani pieniêdzy; nie miejcie te¿ po dwie suknie (£k
9,3). Wêdrowiec udaj¹cy siê w drogê bierze lask¹, torbê pod-
ró¿n¹, pokarm, pieni¹dze, ubranie na zmianê. Chrystus zabra-
nia tego uczniom. Z pewnoœci¹ dlatego, by im uœwiadomiæ, ¿e
ich jedyn¹ myœl¹ i trosk¹ winno byæ ich powo³anie, ich misja.
W misji tej winni ca³kowicie zaufaæ Chrystusowi, a nie œrod-
kom materialnym. dzia³aj¹c za pomoc¹ ubogich œrodków nie
bêd¹ przes³aniaæ Pana Boga i obci¹¿aæ ludzi. Nie bêd¹ im stwa-
rzaæ okazji do pomówieñ i pos¹dzeñ, ¿e chodzi im o sprawy
materialne. Ubogie œrodki bêd¹ im zawsze przypominaæ, ¿e
powodzenie ich misji nie zale¿y od bogactwa materialnego,
ale od bogactwa duchowego, od ich zwi¹zku z Chrystusem,
od mocy i w³adzy, jak¹ od Niego otrzymali. S³usznoœæ wska-
zañ Chrystusa potwierdzi³a historia Koœcio³a. Ilekroæ Koœció³
trzyma³ siê klamki bogaczy i sam stosowa³ bogate œrodki
w dziele ewangelizacji, tylekroæ misja jego by³a ma³o skutecz-
na. Bogate wspólnoty chrzeœcijañskie szybko dochodzi³y do
kryzysu, zaœ ubogie by³y w rozkwicie, gdy¿ te ostatnie nie
budowa³y na bogactwie doczesnym, ale na najmocniejszym
fundamencie, jakim jest Bóg.

3. Nasze pos³anie

Na koñcu ka¿dej celebracji eucharystycznej s³yszymy s³o-
wa: „IdŸcie w pokoju Chrystusa”. Z tymi s³owami opuszcza-
my nasze œwi¹tynie i wracamy do naszego codziennego ¿ycia.
Kierujemy siê tam jako pos³ani przez samego Chrystusa. Win-
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niœmy tam ¿yæ Ewangeli¹. Nasze s³owo prawdy i ¿yczliwoœci
winniœmy ³¹czyæ z dobrymi czynami.

Dla nas, gromadz¹cych siê w tej œwi¹tyni ka¿dego miesi¹-
ca, spoczywa jeszcze dodatkowe zadanie. Jako czciciele Bo-
¿ego mi³osierdzia winniœmy czuæ siê pos³ani, by og³aszaæ Bo¿e
mi³osierdzie, tak¿e w s³owach i w czynach. Nie liczmy na sie-
bie samych, ale liczmy na Chrystusa. On nas wspomaga i On
nas bêdzie wspomaga³. Próbujmy za ka¿dym razem na nowo
anga¿owaæ siê w tê misjê.

Nasze bogactwo przed Bogiem

Czwartek po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1994
Koh 1,2-11; £k 9,7-9

1. Choroba na posiadanie

Cz³owiek jest istot¹, któr¹ dosiêgaj¹ ró¿ne choroby. Jedne
dotycz¹ biologicznego organizmu. Nazywamy je chorobami
cielesnymi, organicznymi. Choroby te leczone s¹ przy pomo-
cy lekarzy. Leczymy je w domu, w przychodniach, w szpita-
lach. S¹ tak¿e choroby, które dotycz¹ naszego ducha. Te siej¹
tak¿e du¿e spustoszenie w naszym ¿yciu, czasem wiêksze ni¿
choroby cielesne. Do tych chorób duchowych nale¿y zaliczyæ
chorobê na posiadanie, chciwoœæ, pazernoœæ na dobra mate-
rialne, zw³aszcza na pieni¹dze. Choroba ta dotyka ludzi w ka¿-
dym czasie. Dzisiaj jest ona bardzo widoczna. Niemal na co
dzieñ spotykamy ludzi dotkniêtych t¹ chorob¹

Sk¹d ona siê bierze? Jaki wirus j¹ powoduje? Wirus tej cho-
roby jest obecny w ka¿dym cz³owieku. Nasza natura zosta³a
nim zainfekowana w chwili pope³nienia grzechu pierworod-
nego. Je¿eli dorastaj¹cy i dojrza³y cz³owiek nie próbuje opa-
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nowaæ tego wirusa, to choroba na posiadanie w nim siê rozwi-
ja i po prostu go niszczy. Niweczy go w wymiarze ¿ycia du-
chowego, tak jak choroby cielesne niszcz¹ organizm biolo-
giczny.

Jakie s¹ objawy choroby na posiadanie, choroby chciwo-
œci, pazernoœci? Jednym z nich jest ci¹g³e myœlenie o sobie,
¿eby jak najwiêcej mieæ, ¿eby jak najwiêcej nagromadziæ. Nie
licz¹ siê tu inni. Czêsto nawet nie s¹ wa¿ne metody zdobywa-
nia mienia, zw³aszcza pieniêdzy. Niektórzy ludzie bogac¹ siê
kosztem drugich Po prostu inni na nich pracuj¹. Zbijaj¹ kapi-
ta³, wykorzystuj¹c innych, zwykle biedniejszych od siebie. S¹
te¿ tacy, którzy zdobywaj¹ mienie w sposób wysoce niemo-
ralny: w formie kradzie¿y, nawet zuchwa³ych napadów.

Innym objawem choroby na chciwoœæ jest prze¿ywanie ci¹-
g³ego niepokoju. Ludziom myœl¹cym jedynie o sobie, bêd¹-
cym w ustawicznej pasji gromadzenia dóbr materialnych, to-
warzyszy niepokój i strach przed utrat¹ tego, co zgromadzili.
St¹d te¿ mówi siê o niespokojnym œnie tych, którzy gromadz¹
mienie dla siebie.

Przed tak¹ w³aœnie chorob¹ na chciwoœæ przestrzega nas
dziœ mêdrzec Pañski s³owami Ksiêgi Koheleta.

2. W obliczu Boga wszystko jest marnoœci¹

Natchniony przez Boga mêdrzec skierowa³ do nas zdumie-
waj¹ce pouczenie. Brzmi ono bardzo pesymistycznie: Mar-
noœæ nad marnoœciami, powiada Kohelet, marnoœæ nad mar-
noœciami, wszystko marnoœæ (Koh 1,2). Rzeczywiœcie s¹ to
bardzo ostre s³owa.

Zauwa¿my jednak, ¿e w s³owach tych nie kryje siê potê-
pienie bogactwa, pogarda dla zabiegów o wytwarzanie dóbr
doczesnych, troski o wzrost gospodarczy, o pomyœlnoœæ do-
czesn¹. Bóg nas przestrzega jedynie przed gromadzeniem dóbr
dla siebie, z zapominaniem o drugich, o potrzebie dzielenia siê
z tymi, którzy nie maj¹.
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3. Prymat wartoœci duchowych

Nie przywi¹zujmy siê przeto zbytnio do dóbr tego œwiata.
W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dwudzie-

stego stulecia analizowane by³y z uwag¹ raporty Klubu Rzym-
skiego, które wskazywa³y na granice materialnego wzrostu i po-
stêpu. Mówi³ o tym bardzo ciekawie kard. Franciszek König
z Wiednia w czasie VI Wroc³awskich Dni Duszpasterskich,
jakie odby³y siê w sierpniu 1976 r. na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wroc³awiu. W wyk³adzie pt. Kryzys idei postê-
pu przekonywa³ ju¿ w tamtych czasach o granicach wzrostu
materialnego ludzkoœci. Wzrost ten bywa zahamowany przez
ró¿ne kataklizmy, tak¿e przez wyczerpywanie siê zasobów
naturalnych naszej ziemi. Nie wolno wiêc w materialnym wzro-
œcie ludzkoœci upatrywaæ jedynego oczekiwanego celu ¿ycia.
Kardyna³ by³ zdania, ¿e my sami musimy dziœ jakby na sobie
doœwiadczyæ ograniczeñ materialnego wzrostu ludzkoœci, aby
tym silniej móc dojœæ do zdecydowanego przekonania, i¿ staje
odt¹d przed nami nowe wyj¹tkowe zadanie, jakim jest wzrost
i rozwój duchowy.

Zauwa¿my, ¿e ten duchowy wzrost, rozwój cz³owieka, nie
zna granic. Rozwój biologiczny cz³owieka osi¹ga wyraŸne gra-
nice. Do okreœlonego czasu cz³owiek osi¹ga fizyczn¹ wyso-
koœæ. Tak¿e jego ciê¿ar cia³a osi¹ga jakieœ konkretne granice.
Natomiast rozwój cech duchowych tych granic nie posiada.
Nikt z nas nie mo¿e zasadnie powiedzieæ, ¿e jest ju¿ doskona-
³y, ¿e ju¿ w pe³ni wierzy, kocha, ¿e posiada wszystkie cnoty
w stopniu najwy¿szym. Warto przy tym zauwa¿yæ i to, ¿e o ile
rozwój materialny prowadzi niekiedy do rabunku surowców
materialnych, do wyœcigu zbrojeñ, do konfliktów spo³ecznych,
to rozwój duchowy jest bezkonfliktowy. W procesie ducho-
wego wzrostu nie ma niebezpieczeñstwa ograniczania jedne-
go cz³owieka przez drugiego. Duchowy wzrost nikomu nie
zagra¿a, nikomu nie szkodzi, nikogo nie ograbia ze szczêœcia.

Dlatego stawiajmy w naszym ¿yciu na wartoœci duchowe.
Leczmy siê dobrymi tabletkami z choroby chciwoœci, z cho-
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roby pogoni za pieni¹dzem. Pamiêtajmy, ¿e na drugi œwiat ni-
czego nie zabierzemy z mienia materialnego. Niemcy mówi¹:
Das Todeshemd hat keine Taschen – „œmiertelna koszula nie
ma kieszeni”. Do wiecznoœci zabierzemy z tej ziemi tylko uczy-
nione dobro, czyny mi³oœci: mi³oœæ wyœwiadczon¹ drugim i mi-
³oœæ doznan¹ od drugich. Proœmy Jezusa Mi³osiernego o dar
stawania siê bogatymi przed Bogiem.

Niewiasty w pos³udze Ewangelii mi³osierdzia

 Pi¹tek po XXIV Niedzieli Zwyk³ej – 22 IX 1995
1 Tm 6,2c-12; £k 8,1-3

1. Przestroga przed chciwoœci¹

Dwa g³ówne tematy przewijaj¹ siê przez dzisiejsz¹ liturgiê
s³owa: przestroga przed chciwoœci¹ pieniêdzy oraz pos³uga
apostolska kobiet. Tym dwom w¹tkom poœwiêcimy dzisiejsz¹
homiliê.

Chciwoœæ to jedno z negatywnych s³ów naszego jêzyka.
Wszyscy na ni¹ chorujemy. Chcemy mieæ du¿o pieniêdzy, do-
bre mieszkania, wygodne meble i szybkie samochody. O pie-
ni¹dze i o inne wartoœci materialne tocz¹ siê miêdzy ludŸmi
spory. S¹ prowadzone rozprawy s¹dowe.

Aposto³ Pawe³ nas dzisiaj przestrzega: Nic bowiem nie przy-
nieœliœmy na ten œwiat; nic te¿ nie mo¿emy z niego wynieœæ.
Maj¹c natomiast ¿ywnoœæ i odzienie, i dach nad g³ow¹, b¹dŸ-
my z tego zadowoleni. A ci, którzy chc¹ siê bogaciæ, wpadaj¹
w pokusê i w zasadzkê oraz w liczne nierozumne i szkodliwe
po¿¹dania. One to pogr¹¿aj¹ ludzi w zgubê i zatracenie. Al-
bowiem korzeniem wszelkiego z³a jest chciwoœæ pieniêdzy. Za
nimi to uganiaj¹c siê, niektórzy zab³¹kali siê z dala od wiary
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i siebie samych przeszyli wielu boleœciami (1 Tm 6,9-10). Œwiê-
te s³owa! ¯ycie ci¹gle potwierdza ich prawdziwoœæ. Za pie-
ni¹dze i dla pieniêdzy napada siê na ludzi, dokonuje siê za-
bójstw. Za pieni¹dze g³osi siê k³amliw¹ ideologiê. Za pieni¹-
dze niszczy siê moralnie i fizycznie cz³owieka. Chciwoœæ pie-
niêdzy i dóbr doczesnych nape³nia ludzi niepokojem, zazdro-
œci¹, zawiœci¹. Pamiêtajmy przeto o tej wa¿nej przestrodze œw.
Paw³a, któr¹ dziœ otrzymujemy w liturgii. Pieni¹dze powinny
byæ wykorzystywane jedynie do szerzenia dobra, a nie z³a.

2. Promocja kobiet w dzia³alnoœci misyjnej Chrystusa

Fragment Ewangelii dziœ og³aszany przypomina, ¿e niewia-
sty obok Dwunastu towarzyszy³y Jezusowi w czasie Jego pod-
ró¿y misyjnych. By³a to bardzo czytelna promocja kobiet.
Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e ¿ydowscy rabini uwa¿ali spotka-
nie i rozmowê z kobiet¹ w miejscu publicznym za czyn nie-
godny uczonego w Piœmie (por. J 4,27). Kobiety nie tylko by³y
s³uchaczkami nauki Jezusa, ale w³¹cza³y siê tak¿e w dzia³al-
noœæ apostolsk¹. Œw. £ukasz zaznaczy³; ¿e niewiasty im us³u-
giwa³y ze swego mienia (£k 8,3b). Zatem z woli Chrystusa
czynnie anga¿owa³y siê w apostolstwo. Tym samym by³y one
wyprowadzane z zapomnienia i pogardy i sta³y siê wspó³pra-
cownicami w dziele budowania królestwa Bo¿ego.

3. Promocja kobiet przez Koœció³

Z ust wrogów Koœcio³a s³yszy siê niekiedy zarzut pod ad-
resem chrzeœcijañstwa, ¿e kobiety s¹ dyskryminowane. Ich rze-
koma dyskryminacja wyra¿a siê m.in. w tym, ¿e nie mog¹
przyjmowaæ kap³añstwa sakramentalnego, ¿e s¹ odsuwane od
ró¿nych czynnoœci liturgicznych, które pe³ni¹ mê¿czyŸni. Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II staje dziœ w obronie kobiet. Mówi
siê, ¿e jest on dzisiaj rzecznikiem tzw. feminizmu chrzeœcijañ-
skiego, który jest antidotum na feminizm liberalistyczny. Pa-
pie¿ przypomina o równej godnoœci kobiety i mê¿czyzny, co
nie wyklucza pe³nienia przez nich ró¿nych funkcji.
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Mamy œwiadomoœæ, jak wiele dobrego czyni¹ dzisiaj ko-
biety w naszych wspólnotach parafialnych, zw³aszcza na polu
pracy charytatywnej, katechetycznej i wychowawczej.

Chcemy zauwa¿yæ, ¿e to w³aœnie kobietê, siostrê Fausty-
nê, wybra³ Chrystus, aby w naszym stuleciu sta³a siê apo-
sto³k¹ mi³osierdzia Bo¿ego. Prosimy wszystkie obecne tu
panie, aby czu³y siê te¿ szczególnymi aposto³kami Bo¿ego
mi³osierdzia, by w ten sposób przed³u¿a³y dzie³o ewangelicz-
nych kobiet.

W koñcowym fragmencie czytanego dziœ fragmentu Apo-
sto³ zachêca nas do zatroskania o wartoœci duchowe: Ty nato-
miast, o cz³owiecze Bo¿y, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a po-
d¹¿aj za sprawiedliwoœci¹, pobo¿noœci¹, wiar¹, mi³oœci¹, wy-
trwa³oœci¹, ³agodnoœci¹. Walcz w dobrych zawodach o wiarê,
zdob¹dŸ ¿ycie wieczne (1 Tm 6,11-12).

W odpowiedzi na to wezwanie starajmy siê w naszym ¿yciu
o wartoœci duchowe, o wieczne zbawienie. Przyjmujmy Bo¿e
mi³osierdzie i promieniujmy nasz¹ wiar¹ i chrzeœcijañskim sty-
lem ¿ycia na otoczenie. Niech ¿yj¹cy z nami siostry i bracia,
patrz¹c nas, odnosz¹ przekonanie, ¿e warto ¿yæ Ewangeli¹.

Umieszczeni na œwieczniku – spieszmy siê
czyniæ dobrze

Poniedzia³ek po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1997
Ezd 1,1-6; £k 8,16-18

1. Postawieni na œwieczniku

Dzisiejsze ewangeliczne orêdzie przynosi nam kilka wa¿-
nych przypomnieñ. Pierwszym z nich jest to, i¿ jako chrzeœci-
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janie jesteœmy na wzór lampy – na œwieczniku, czyli na wi-
docznym miejscu. Nigdy nie umieszcza siê œwiat³a gdzieœ
w skrytoœci, w jakimœ ukryciu, ale w miejscu widocznym,
z którego mo¿e padaæ i oœwietlaæ. My te¿ jako uczniowie
Chrystusa nie mo¿emy byæ schowani przed œwiatem, nie
mo¿emy byæ anonimowi w spo³eczeñstwie, ale mamy byæ
widoczni, jako ci, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa i swoim
spotkanym szczêœciem dziel¹ siê z innymi. Kto przyj¹³ s³o-
wo Bo¿e wraz z jego œwiat³oœci¹, musi dzieliæ siê nim z inny-
mi; musi je wykorzystaæ w s³u¿bie innym. Oœwiecony s³owem
Bo¿ym winien innym œwieciæ. Uczniowie Chrystusa dziêki
s³owu Bo¿emu sami s¹ œwiat³oœci¹. Jezus sam o tym powie-
dzia³: Wy jesteœcie œwiat³em œwiata (Mt 5,14). Owo bycie œwia-
t³oœci¹ dokonuje siê dziêki zjednoczeniu z Chrystusem – œwia-
t³oœci¹. To œwiat³oœæ rozchodzi siê w postaci s³ów prawdy i czy-
nów mi³oœci.

2. Jawnoœæ i przejrzystoœæ w postêpowaniu

Drugim wa¿nym pouczeniem zawartym w dzisiejszym
przes³aniu ewangelicznym jest przypomnienie o potrzebie
przejrzystoœci naszego postêpowania. Chrystus mówi: Nie ma
bowiem nic ukrytego, co by nie mia³o byæ ujawnione, ani nic
tajemnego, co by nie by³o poznane i na jaw nie wysz³o (£k 8,17).

Czasem mamy tendencjê do ukrywania naszych czynów,
do dzia³ania w skrytoœci. Owszem, udaje siê nam niekiedy skryæ
coœ przed okiem ludzkim, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e niczego nie
mo¿na ukryæ przed Bogiem. W jednym z psalmów czytamy
s³owa: Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam
i wstajê. Z daleko przenikasz moje zamys³y, widzisz moje dzia-
³ania i spoczynek i wszystkie moje drogi s¹ Ci znane […].
Gdzie¿ siê oddalê przed twoim duchem? Gdzie ucieknê od
Twego oblicza? (Ps 139,1-3.7).

Niech ta œwiadomoœæ obecnoœci Pana Boga pomaga nam
zachowywaæ jawnoœæ i przejrzystoœæ naszego postêpowania.



294

3. Zaanga¿owanie w czynienie dobra

Trzecia wa¿na wskazówka to wezwanie do zaanga¿owania
w czynienie dobra: Uwa¿ajcie wiêc, jak s³uchacie. Bo kto ma,
temu bêdzie dane; a kto nie ma, temu zabior¹ i to, co mu siê
wydaje, ¿e ma (£k 8,18). W s³owach tych kryje siê wezwanie
do czynienia dobra teraz. Czynienia dobra nie wolno przek³a-
daæ na jutro. Dobro trzeba œwiadczyæ dziœ, w ramach aktual-
nych mo¿liwoœci. U mêdrca Pañskiego w Starym Testamen-
cie znajdujemy s³owa: Nie mów bliŸniemu: „dam jutro” – gdy
mo¿esz daæ zaraz (Prz 3,28).

Jako czciciele mi³osierdzia Bo¿ego nie dajmy siê nigdy wy-
przedzaæ innym w czynieniu dobra.

S³uchanie i wype³nianie Bo¿ego s³owa

Wtorek po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1998
Prz 21,1-6.10-13; £k 8,19-21

1. Prawdziwe pokrewieñstwo z Chrystusem!

W naszym codziennym ¿yciu lubimy siê przyznawaæ do
ludzi wielkich. Jesteœmy dumni, gdy w gronie naszych krew-
nych czy przyjació³ mamy ludzi wielkich. Chlubimy siê spo-
tkaniami i kontaktami z wybitnymi osobistoœciami, z ludŸmi,
którzy nam imponuj¹ i ciesz¹ siê wysokim autorytetem. Wielu
szczyci siê z uœcisku d³oni Ojca Œwiêtego, z pami¹tkowej fo-
tografii z nim. Przyznajemy siê chêtnie do pokrewieñstwa czy
bliskoœci z ludŸmi, którzy coœ znacz¹ w Koœciele czy w œwie-
cie. S¹ to w zasadzie w³aœciwe i poprawne postawy. Zauwa¿-
my jednak, ¿e wœród powi¹zañ personalnych jedno pokrewieñ-
stwo, jedna osobowa bliskoœæ ma poszczególne znaczenie. Dla
cz³owieka zaszczyconego imieniem chrzeœcijanina najcen-
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niejsz¹ przyjaŸni¹ i bliskoœci¹ jest przyjaŸñ i bliskoœæ z Chry-
stusem. Byæ blisko Niego, byæ w gronie Jego krewnych – to
naprawdê szczególna satysfakcja i szczególne wyró¿nienie.
Okazuje siê, ¿e ka¿dy cz³owiek mo¿e wejœæ w to pokrewieñ-
stwo, ka¿demu jest dane stanie siê duchow¹ matk¹, siostr¹ i bra-
tem Chrystusa. W jakiej sytuacji i za jak¹ cenê? Za cenê s³u-
chania i wype³niania s³owa Bo¿ego.

2. S³uchanie i wype³nianie Bo¿ego s³owa

Oto s³owa Pana, przed chwil¹ przypomniane w orêdziu
ewangelicznym: Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, którzy s³u-
chaj¹ s³owa Bo¿ego i wype³niaj¹ je (£k 8,21). A zatem naj-
bli¿sza rodzina Chrystusa, Jego matka i bracia, rekrutuj¹ siê
z ludzi s³uchaj¹cych i wype³niaj¹cych s³owo Bo¿e.

Wiemy, ¿e wœród tych najbli¿szych krewnych Jezusa by³a
Jego Matka. By³a ni¹ nie tylko dlatego, ¿e faktycznie Go uro-
dzi³a i wychowa³a, ale by³¹ najbli¿sz¹ krewn¹ dlatego, ¿e naj-
uwa¿niej ze wszystkich s³ucha³a Bo¿ego s³owa i najwierniej
je wype³nia³a.

Je¿eli chcemy byæ krewnymi Jezusa, byæ Mu bratem, siostr¹,
matk¹, to winniœmy byæ podobni do Maryi, czyli winniœmy
uwa¿nie s³uchaæ i wiernie wype³niaæ s³owo Bo¿e. To wype³nia-
nie nie by³o ³atwe. Maryja sta³a pod krzy¿em i prze¿ywa³a ago-
niê swojego Syna. I w³aœnie wtedy, gdy uczestniczy³a w ofierze
swego Syna, gdy wspó³cierpia³a ze swoim Synem, zosta³a og³o-
szona nasz¹ Matk¹. Maryja przypomina nam, ¿e naczelnym za-
daniem w ¿yciu jest s³uchanie i wype³nianie s³owa Bo¿ego.

3. W duchowej rodzinie Chrystusa

 Œpiewaliœmy przed Ewangeli¹ s³owa: B³ogos³awieni ci, któ-
rzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹ je wiernie (£k 11,28).
Papie¿ Jan Pawe³ II wzywa³ nas tyle razy na polskiej ziemi do
s³uchania i wype³niania Bo¿ego s³owa. Wzywa do wiernoœci
Chrystusowi dzisiejsz¹ m³odzie¿ i ca³¹ ludzkoœæ. W tym wi-
dzi ocalenie i pomyœlnoœæ œwiata.
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Czujmy siê dobrze w rodzinie Chrystusa. Szczyæmy siê
nasz¹ przynale¿noœci¹ do Chrystusa przez przylgniêcie do
Bo¿ego s³owa. Niech nam bêd¹ tak¿e drogie s³owa dzisiejsze-
go psalmu responsoryjnego: B³ogos³awieni, których droga nie-
skalana, którzy postêpuj¹ zgodnie z prawem Pañskim. Pozwól
mi zrozumieæ drogê Twych przykazañ, abym rozwa¿a³ twoje
cuda. Wybra³em drogê prawdy, pragn¹c Twych wyroków. Ucz
mnie, abym przestrzega³ twego prawa i zachowywa³ je ca³ym
sercem. ProwadŸ mnie œcie¿k¹ Twoich przykazañ, bo przynosz¹
mi radoœæ. A Prawa Twego zawsze strzec bêdê po wieki wie-
ków (Ps 119,1i27.30. 34. 35.44).

Misja aposto³ów i nasza misja

Œroda po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 1999
Ezd 9,5-9; £k 9,1-6

1. Nasze powo³anie

G³ównym tematem dzisiejszej liturgii s³owa jest misja apo-
stolska. Zanim zastanowimy siê nad nasz¹ chrzeœcijañsk¹ misj¹
jako ludzi wierz¹cych, zauwa¿my, ¿e ka¿dy z nas jest najpierw
powo³any przez Boga do ¿ycia. Dlatego jesteœmy, bo chcia³
nas Bóg. Jemu ostatecznie zawdziêczamy nasze istnienie, na-
sze ¿ycie. Bêd¹c tu na ziemi, mamy do wype³nienia jak¹œ mi-
sjê. Ka¿dy z nas ma na co dzieñ wiele zadañ do wype³nienia.
Mamy ró¿ne obowi¹zki: w domu, w biurze, w zak³adzie pra-
cy. Niekiedy narzekamy, ¿alimy siê na ogrom zadañ, na nad-
miar obowi¹zków. Niekiedy upadamy pod ich ciê¿arem. Wie-
lu sytuacji nie jesteœmy w stanie zmieniæ. Mówimy wtedy: ta-
kie jest ju¿ to ziemskie ¿ycie: pe³ne dramatów, a niekiedy i tra-
gedii.
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W lipcu 1997 r. Dolny Œl¹sk prze¿ywa³ dramat powodzi.
Wielu ludzi straci³o wówczas ca³y swój ¿yciowy dobytek.
Mo¿na by³o wtedy widzieæ przera¿aj¹ce, pe³ne grozy obrazy:
zalane miasta i wioski, widoki p³acz¹cych, zmartwionych lu-
dzi. Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e nie mo¿emy nad wszystkim
panowaæ. Jesteœmy tak bardzo tu na ziemi ograniczeni. Taki to
ju¿ jest nasz ziemski los, nasze ziemskie ¿ycie, spowite w nie-
szczêœcia, zmartwienia i ograniczenia.

Abyœmy na nowo nabrali zapa³u do ¿ycia i do pe³nienia
naszych w³aœciwych zadañ, powróæmy do dzisiejszej Ewan-
gelii.

2. Jezus posy³a swoich uczniów

Ewangelia dzisiejsza mówi nam, jak to Jezus przywo³a³ do
siebie swoich dwunastu uczniów i zacz¹³ ich rozsy³aæ. Nie kaza³
im zabieraæ zbyt wiele na drogê. Mia³a to byæ misja uboga,
uboga w œrodki materialne, ale bogata w œrodki duchowe.
Uczniowie poszli i chodzili po wsiach, g³osz¹c Ewangeliê
i uzdrawiaj¹c wszêdzie (£k 9,6).

Od tamtego czasu Chrystus nie przesta³ rozsy³aæ swoich
uczniów. W ci¹gu wieków i dziœ Jezus posy³a ludzi, aby œwiad-
czyli o prawdzie i o dobru, które On przyniós³ na œwiat.

Posy³a³ i posy³a nie tylko wybranych kap³anów czy siostry
zakonne i misjonarzy, ale ka¿dego swego ucznia, czyli ka¿de-
go chrzeœcijanina. Posy³a po to, aby wszyscy ludzie – ka¿dej
epoki, ka¿dego narodu – dowiedzieli siê o tym, kim jest Bóg,
kim jest cz³owiek, jaki ma sens jego ziemskie ¿ycie, jego
cierpienie, radoœci i troski.

Jezus przyszed³ na œwiat dla wszystkich. Dlatego chce, aby
Jego dzie³o by³o g³oszone wszêdzie i w ka¿dym czasie. Dzi-
siaj nas potrzebuje do przed³u¿ania swojej misji.

3. Nasze œwiadectwo o Chrystusie

Dziœ Chrystus nas posy³a ze swoim orêdziem. Posy³a nas,
którzy ka¿dego miesi¹ca gromadzimy siê w tym koœciele,
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w którym wisi ten s³ynny obraz Jezusa Mi³osiernego z podpi-
sem: „Jezu, ufam Tobie”. Chrystus posy³a do naszych domów,
gdzie mieszkamy. Posy³a nas do ludzi, z którymi pracujemy.
Posy³a nas wszêdzie tam, dok¹d st¹d siê udajemy, abyœmy sk³a-
dali o Nim nasze œwiadectwo.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II przypomina nam tak czêsto
w czasie swoich pielgrzymek do Ojczyzny, jakie ma byæ to
œwiadectwo. Przypomnia³ nam, ¿e ma byæ to œwiadectwo praw-
dziwego, ¿yczliwego s³owa oraz œwiadectwo dobrego, szla-
chetnego czynu.

S³owo jest noœnikiem myœli. Jest form¹ komunikacji. S³o-
wem ubogacamy drugiego cz³owieka Przynosimy mu radoœæ,
ale i niekiedy przygnêbiamy. S³owami czêsto ranimy naszych
bliskich. Czasem s³owa bardziej rani¹ ni¿ czyny. Czasy dzi-
siejsze potrzebuj¹ dobrego s³owa. Jezus nikogo nie potêpia³.
Bóg po¿ycza sobie dziœ naszych ust, aby kierowaæ do ludzi
s³owa otuchy, pociechy i nadziei.

Drugi rodzaj naszego œwiadectwa to nasze czyny. Ludzie
czêsto nie dowierzaj¹ s³owom, ale wierz¹ jeszcze czynom. Dla-
tego powinniœmy czêsto siê zastanawiaæ, co dobrego robimy
dla naszych bliŸnich.

Dnia 17 lipca 1997 r. Papie¿ Jan Pawe³ II kanonizowa³
w Krakowie podczas szóstej pielgrzymki œw. Jadwigê Królow¹.
W homilii mszalnej Papie¿ uwydatni³ znamiona œwiêtoœci tej
wielkiej postaci z naszej historii. Przypomnia³, ¿e Ÿród³em wiel-
koœci duchowej Pani Wawelskiej by³a modlitwa, modlitwa
przed wawelskim krucyfiksem. Z modlitwy wyrasta³y jej do-
bre s³owa i dobre czyny. Œwiêta mia³a wielkie zrozumienie dla
nauki. Ufundowa³a Wydzia³ Teologiczny w Krakowie. By³a
niezwykle dobra dla swoich poddanych. Nie szuka³a swojej
chwa³y ani swoich korzyœci, ale umia³a ¿yæ dla drugich. Jej
osobiste sprawy siê nie liczy³y. Wa¿ne by³y dla niej sprawy
bliŸnich, sprawy naszego narodu, Koœcio³a i pañstwa.

Dnia 24 kwietnia 1994 r. Ojciec Œwiety Jan Pawe³ II og³o-
si³ w Rzymie b³ogos³awion¹ Giannê Berettê. Kim by³a, czym
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sobie zas³u¿y³a na wyniesienie na o³tarze? By³a lekark¹. Ro-
zumia³a swoj¹ pracê jako powo³anie. Troszczy³a siê szczegól-
nie o „najmniejszych”. Odkry³a te¿ powo³anie, aby zostaæ ¿on¹
i matk¹. Poœlubi³a in¿yniera Piotra Molla. Œlub odby³ siê w ba-
zylice œw. Marcina w Magenta. Urodzi³a trójkê dzieci. Wyko-
nywa³a bardzo solidnie i pogodnie obowi¹zki matki, ¿ony i le-
karki. We wrzeœniu 1961 r., w drugim miesi¹cu czwartej ci¹-
¿y, odkryto w jej organizmie z³oœliwego guza. Wykonano ko-
nieczn¹ operacjê. Matka prosi³a o jedno, ¿eby ratowaæ dziec-
ko, które nosi³a w sobie. Powiedzia³a lekarzom: „ je¿eli bê-
dziecie musieli wybieraæ miêdzy ¿yciem dziecka i moim, wy-
bierajcie ¿ycie dziecka”. Rankiem 21 kwietnia 1962 r. urodzi-
³a córeczkê Giannê Emmanuelê. Tydzieñ póŸniej, rankiem
28 kwietnia pomimo ogromnych wysi³ków uratowania ¿ycia
obojga, ze s³owami na ustach: „Jezu, kocham Ciê”, umar³a
w wieku 39 lat. Matka umar³a, by ratowaæ dziecko.

Jak pe³nimy nasz¹ misjê? Nie wstydŸmy siê byæ dobrymi.
Nie s³uchajmy tych, którzy mówi¹, ¿e nie warto byæ dobrym.
Mówmy sobie, ¿e naprawdê warto byæ dobrym, warto byæ
uczciwym, warto byæ mi³osiernym.

Pos³uga apostolska kobiet

Pi¹tek po XXIV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 2000
1 Kor 15,12-20; £k 8,1-3

1. Zmartwychwstanie Chrystusa a ludzkoœæ

Dwa g³ówne w¹tki przewijaj¹ siê w dzisiejszej liturgii s³o-
wa: w¹tek zmartwychwstania Chrystusa (czytanie I) i w¹tek
pos³ugi apostolskiej kobiet (Ewangelia).
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Zmartwychwstanie Chrystusa to fakt, na którym opiera siê
chrzeœcijañstwo. Gdyby Chrystus nie zmartwychwsta³, dzie³o
Jezusa by³oby zapomniane. Oznacza³oby to klêsk¹ ca³ej misji
Chrystusa. Aposto³ Pawe³ dzisiaj przypomina: Jeœli Chrystus
nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest
tak¿e nasza wiara (1 Kor 15,14).

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II zaaprobowa³ ostatnio deklara-
cjê Dominus Iesus, któr¹ og³osi³a Kongregacja Nauki Wiary.
Deklaracja zawiera dwie g³ówne prawdy: Jezus jest jedynym
Zbawicielem oraz Jezus za³o¿y³ jeden Koœció³. Dokument ten
nie spodoba³ siê niektórym liberalnym teologom i niektórym
przedstawicielom Koœcio³ów od³¹czonych, zw³aszcza prote-
stanckich. Formu³owany jest zarzut, ¿e Deklaracja przyczyni
siê do zahamowania ekumenizmu.

2. Aposto³owanie kobiet

Drugi w¹tek dzisiejszej liturgii s³owa koncentruje siê wokó³
problemu apostolstwa kobiet. S³yszeliœmy o kobietach, które
towarzyszy³y Chrystusowi i dwunastu Aposto³om w pracy
apostolskiej. Œw. £ukasz wymienia je po imieniu i konkludu-
je: które im us³ugiwa³y ze swego mienia (£k 8,3). Œw. £ukasz
spoœród ewangelistów zebra³ najwiêcej informacji o niewia-
stach i przedstawi³ je z wielkim szacunkiem. W jego Ewange-
lii znajdujemy wiele piêknych portretów niewiast: El¿bieta,
matka Jana Chrzciciela, prorokini Anna, wdowa z Nain, grzesz-
nica namaszczaj¹ca stopy Jezusa, siostry £azarza: Maria i Mar-
ta, niewiasty na drodze krzy¿owej, stoj¹ce pod krzy¿em i po-
tem spotykaj¹ce Chrystusa zmartwychwsta³ego.

Wœród ewangelicznych niewiast góruje oczywiœcie Mary-
ja, Matka Chrystusa. Œw. £ukasz w opisach zwiastowania, na-
wiedzenia, narodzenia, oczyszczenia namalowa³ swoim pió-
rem obraz Maryi tak piêkny, ¿e ¿aden z artystów mu nie do-
równa³. Niewiasta Maryja jest najœwiêtszym cz³owiekiem na-
szej ziemi, wszystkich czasów i kultur. Chrystus jest Bogiem
i cz³owiekiem w jednej osobie. Ona by³a tylko cz³owiekiem,
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ale cz³owiekiem najdoskonalszym, jakiego kiedykolwiek
ogl¹da³a nasza ziemia. Dlatego tê Niewiastê tak bardzo ko-
chamy. Dlatego ta Niewiasta jest nam tak droga. Nie ma mie-
si¹ca, tygodnia, byœmy do Niej siê nie zwracali. Popatrzmy
na ostatnie tygodnie. W sierpniu mieliœmy jej cztery œwiêta:
Matki Bo¿ej Anielskiej (2 VIII), Matki Bo¿ej Wniebowziê-
tej (15 VIII), Matki Bo¿ej Królowej (22 VIII) i Matki Bo¿ej
Czêstochowskie (26 VIII). We wrzeœniu te¿ by³y dni Jej po-
œwiêcone: œwiêto Narodzenia (8 IX), œwiêto Imienia Maryi
(12 IX) oraz wspomnienie Matki Bo¿ej Bolesnej (15 IX).
Czekamy na ró¿añcowy miesi¹c paŸdziernik, w którym bê-
dziemy myœleæ o niej i modliæ siê do Maryi, trzymaj¹c ró¿a-
niec w rêku.

W Maryi s¹ wywy¿szone wszystkie niewiasty.
Drogie panie tu obecne! W gronie kobiet naszej ziemi to

wy macie Maryjê: Pannê czyst¹ i Matkê Najœwiêtsz¹. Wstê-
pujcie w jej œlady. Popatrzcie, ile kobiet zapatrzy³o siê w Ma-
ryjê. Mieliœmy wspania³e niewiasty w historii chrzeœcijañstwa,
w ró¿nych narodach. I dzisiaj chodz¹ po ziemi œwiête niewia-
sty. S¹ znakomite siostry zakonne: jest Matka Teresa z Kalku-
ty. By³a siostra Faustyna i wiele, wiele innych wspania³ych
sióstr poœwiêconych Bogu. S¹ bohaterskie matki, ¿ony, niewia-
sty samotne, które poœwiêcaj¹ siê bezinteresownie dla drugich.

3. Wielkoœæ powo³ania kobiety

Niewiasta to dope³nienie mê¿czyzny. Mê¿czyŸni s¹ czêsto
przeintelektualizowani i ch³odni. Niewiasty wnosz¹ w œwiat
wiêcej serca, ciep³a, uczucia, intuicji. Im szczególnie zlecony
jest œwiat dzieci i dzie³o wychowania. Niewiasty nie tylko wy-
daj¹ ¿ycie, ale towarzysz¹ temu ¿yciu, zw³aszcza w jego pierw-
szym etapie. Któ¿ z nas zamieni³by siê naswoj¹ mamê. Mamê
wspomina siê najmilej. Mama to osoba, która s³owu „kocham”
nadaje najpe³niejsz¹ treœæ. Nale¿y przeto cieszyæ siê swoim
powo³aniem. Koœció³ zawsze szanowa³ kobiety. G³osi³ ich god-
noœæ, wskazywa³ na ich wielkie powo³anie. Jan Pawe³ II 29
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czerwca 1995 r. og³osi³ w Watykanie List do Kobiet. Przypo-
mnia³ w tym Liœcie naukê chrzeœcijañsk¹ o kobiecie, jej po-
wo³aniu, zadaniach, w tym wa¿nym czasie, kiedy przygoto-
wywano siê do konferencji w Pekinie. S³yszeliœmy, ¿e konfe-
rencja ta by³a w³aœciwie niewypa³em. Niczego wa¿nego nie
wnios³a w ¿ycie kobiet. Problemy dyskutowane na tej konfe-
rencji zredukowano do spraw biologiczno-seksualnych. Na-
wet kobiety, uczestniczki o orientacji niechrzeœcijañskiej, by³y
z niej niezadowolone.

Drogie panie! Chrystus mi³osierny was dziœ pozdrawia.
Jesteœcie Mu potrzebne w dziele ewangelizacji. Tak jak kie-
dyœ otacza³ siê niewiastami – jak to s³yszeliœmy w dzisiejszej
ewangelii – tak i dzisiaj chce mieæ was blisko siebie. Trwajcie
przy Nim. B¹dŸcie krzewicielami Jego mi³osierdzia. Niech Jego
mi³oœæ i mi³osierdzie rozlewa siê na œwiat przez wasze serca.

Ta sama godnoœæ to nie to samo, co ta sama funkacja, to
samo powo³anie

Ponownie o Bo¿ej siejbie

Sobota po XXIV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 2001
1 Tm 6,13-16; £k 8,4-15

1. Znowu wspólnie przed Bogiem

Jesteœmy znowu przed Bogiem. Psalm, który dziœ œpiewa-
liœmy, poucza nas, w jakiej postawie winniœmy trwaæ przed
Bogiem. Ma to byæ postawa radoœci i dziêkczynienia. Stañcie
z radoœci¹ przed obliczem Pana. Wykrzykujcie na czeœæ Pana
wszystkie ziemie, s³u¿cie Panu z weselem! Stawajcie przed
obliczem Pana z okrzykami radoœci (Ps 100,1-2). Przed Bo-
giem trzeba siê radowaæ, cieszyæ siê Jego obecnoœci¹. Mimo
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¿e nas przygniataj¹ ró¿ne biedy ziemskiego ¿ycia, przed Bo-
giem zawsze winniœmy siê radowaæ.

W r. 2000 Papieski Wydzia³ Teologiczny wyda³ Ksiêgê Ju-
bileuszow¹ dedykowan¹ kard. Henrykowi Gulbinowiczowi.
Okazj¹ ku temu by³y jego jubileusze, zw³aszcza 50-lecie ka-
p³añstwa, 30-lecie biskupstwa i 25-lecie pos³ugi pasterskiej
w Archidiecezji Wroc³awskiej. Ksi¹¿ce dano tytu³ zaczerpniêty
z wy¿ej cytowanego psalmu: S³u¿cie Panu z weselem. Ka¿da
liturgia, szczególnie ka¿da Msza œw. jest s³u¿b¹ Bogu. Bóg
nam dziœ przypomina, ¿e nale¿y j¹ pe³niæ z radoœci¹.

Naszej radoœci przed Bogiem powinna towarzyszyæ nasza
wdziêcznoœæ. W Jego bramy wstêpujcie z dziêkczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki, chwalcie i b³ogos³awcie Jego
imiê. Albowiem Pan jest dobry, Jego ³aska trwa na wieki, a Je-
go wiernoœæ przez pokolenia (Ps 100,4-5). Jesteœmy niewyp³a-
calnymi d³u¿nikami Pana Boga. Prze¿ywajmy ka¿d¹ liturgiê
w postawie dziêkczynienia. Wdziêcznoœæ przed Bogiem jest
wyrazem naszej czci wobec Niego, jest uznaniem naszej za-
le¿noœci od Niego.

W postawie radoœci i dziêkczynienia przyjmujemy dziœ s³o-
wo Boga, które mówi nam dziœ o sobie samym. Przyjêliœmy
bowiem przypowieœæ o siewcy.

2. Zasiew Bo¿ego s³owa dziœ

Chrystus pos³uguje siê przypowieœci¹ o siewcy. Siejba ziar-
na to wa¿na czynnoœæ. Rolnicy siej¹ dla chleba, dla ¿ycia. Sie-
jemy, by nie zamar³o nasze ¿ycie biologiczne. Chrystus po-
ucza, ¿e jest tak¿e siejba Bo¿ego s³owa. Jest to siejba dla ¿ycia
Bo¿ego, siejba dla wiary. Ta siejba jest bardzo wa¿na, jest bar-
dzo potrzebna.

Zasiew Bo¿ego s³owa nie jest dziœ ³atwy. To cz³owiek nie-
kiedy nie chce dopuœciæ do tego zasiewu. Stara siê zag³uszyæ
Bo¿e s³owo. Jest tyle kana³ów telewizji w ka¿dym kraju; jest
wiele rozg³oœni radiowych; jest tyle czasopism w ka¿dym kra-
ju: dzienników, tygodników, miesiêczników, pó³roczników,
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roczników. W niewielu tylko jest mowa o Bogu. Tylko w nie-
licznych jest przekaz Bo¿ego s³owa. Jest wielka potrzeba, aby
s³owo Bo¿e by³o s³yszane, aby trwa³ zasiew Bo¿ego s³owa.

W przypomnianej dziœ przypowieœci Chrystus zwraca uwa-
gê na glebê, na któr¹ pada s³owo Bo¿e. S¹ ró¿ne gleby. W wielu
ludzkich sercach ziarno Bo¿ego s³owa nie ma odpowiednich
warunków do wydania obfitego plonu.

3. Troska o glebê dla Bo¿ego s³owa

Dziœ, gdy s³uchamy przypowieœci o siewcy, rozwa¿my, jaka
glebê stanowimy dla ziarna Bo¿ego s³owa. Módlmy siê o to,
by zasiew Bo¿ego s³owa nie ustawa³. Módlmy siê, abyœmy
stanowili dobr¹ glebê dla tego ziarna, by s³owo Bo¿e wydawa-
³o w naszym ¿yciu obfity plon.

Bo¿a i ludzka sprawiedliwoœæ

XXV niedziela zwyk³a – 22 IX 2002
Iz 55,6-9; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

1. Ludzkie poczucie sprawiedliwoœci.

Mówimy czêsto o poczuciu sprawiedliwoœci. Jest ono wpi-
sane w nasz¹ naturê. Je¿eli gdzieœ pracujemy, domagamy siê
s³usznej zap³aty. Jeœli komuœ wyœwiadczymy jakieœ dobro, spe³-
nimy jak¹œ przys³ugê, to spodziewamy siê jakiejœ nagrody, albo
przynajmniej jakiegoœ uznania. W ró¿nych transakcjach han-
dlowych, w pracach zleconych zabiegamy, aby by³a zachowa-
na zasada sprawiedliwoœci. Jeœli spotykamy siê z krzywd¹,
niesprawiedliwoœci¹, to potrafimy protestowaæ. Protesty spo-
³eczne, jakie wydarzy³y siê w Polsce po II wojnie œwiatowej,
by³y w du¿ej mierze wo³aniem o sprawiedliwoœæ.
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Poczucie sprawiedliwoœci funkcjonuje te¿ w szkolnictwie.
¯al¹ siê niekiedy uczniowie, studenci, ¿e bywaj¹ krzywdzeni
przez niektórych nauczycieli, profesorów. Z kolei s³yszy siê po-
wiedzenie tego rodzaju: to jest sprawiedliwy nauczyciel, to jest
sprawiedliwy profesor. Jest wymagaj¹cy, ale nikogo nie skrzyw-
dzi. O poczuciu sprawiedliwoœci jest dziœ mowa w Ewangelii.

2. Sprawiedliwoœæ Boga po³¹czona z mi³osierdziem

S³uchaj¹c dzisiejszej opowieœci ewangelicznej, mo¿emy byæ
zdziwieni postaw¹ gospodarza, który jakby nie zachowa³ za-
sady sprawiedliwoœci, gdy¿ wszystkim najemnikom, zatrud-
nionym w winnicy o ró¿nym czasie, kaza³ wyp³aciæ tê sam¹
sumê. Wszyscy otrzymali po denarze. Po ludzku bior¹c, by³o
to niemoralne, niesprawiedliwe. Widaæ to zreszt¹ po reakcji
tych, którzy najd³u¿ej pracowali. Wzi¹wszy go, szemrali prze-
ciw gospodarzowi, mówi¹c: „Ci ostatni, jedn¹ godzinê praco-
wali, a zrówna³eœ ich z nami, którzyœmy znosili ciê¿ar dnia i spie-
koty” (Mt 20,11-13). Jak zareagowa³ na ten wyrzut gospodarz?
Odwo³a³ siê do czegoœ, co przewy¿sza ludzk¹ sprawiedliwoœæ.
Zwróci³ uwagê na cnotê hojnoœci, dobroci: Przyjacielu, nie czy-
niê ci krzywdy; czy nie o denara umówi³eœ siê ze mn¹? WeŸ, co
twoje, i odejdŸ. Chcê te¿ i temu ostatniemu daæ tak samo jak
tobie. Czy mi nie wolno uczyniæ ze swoim, co chcê? Czy na to
z³ym okiem patrzysz, ¿e ja jestem dobry? (Mt 20,13-16). A wiêc
sprawiedliwoœæ nie by³a jedyn¹ cech¹, która znamionowa³a
gospodarza, ale ujawni³a siê tu tak¿e dobroæ, hojnoœæ.

Skoro gospodarz z przypowieœci jest obrazem Pana Boga,
to Chrystus pragnie nam dzisiaj uœwiadomiæ, ¿e Bóg jest prze-
bogaty w dobroæ, mi³osierdzie, ¿e swoj¹ sprawiedliwoœæ po-
trafi ³¹czyæ ze swoim mi³osierdziem. I w³aœnie tym zaskakuje
cz³owieka. Ma inny styl myœlenia i dzia³ania ni¿ cz³owiek: Bo
myœli moje nie s¹ myœlami waszymi ani wasze drogi moimi
drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa góruj¹ nad ziemi¹, tak
drogi moje nad waszymi drogami i myœli moje nad myœlami
waszymi (Iz 55,8-9).
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3. Bóg nas zaskakuje swym dzia³aniem

Nie rozumiemy czasem strategii Bo¿ego dzia³ania. Mamy
k³opoty ze zrozumieniem przeœmiertnych nawróceñ wielkich
krzywdzicieli, którzy jednaj¹ siê z Bogiem i wed³ug nauki
Koœcio³a, otrzymuj¹ nagrodê w niebie.

Kilkanaœcie lat temu s¹d przysiêg³ych w Pary¿u wyda³
wyrok œmierci na m³odego ch³opca J. Fescha (1930-1957). Ten
m³ody cz³owiek, zdecydowany ateista, wychowany z dala od
jakichkolwiek zasad moralnych, napad³ na kantor, œmiertelnie
rani³ w³aœciciela, a w czasie ucieczki zastrzeli³ policjanta i po-
rani³ wielu z tych, którzy go usi³owali dopaœæ i oddaæ w rêce
policji (25 II 1954). Dla ujêtego i osadzonego w wiêzieniu roz-
poczê³y siê lata najpierw buntu, potem pog³êbiaj¹cej siê stop-
niowo zadumy nad z³em swojego ¿ycia, czas coraz bardziej
œwiadomego poszukiwania Boga, a wreszcie czas nawrócenia
(marzec 1955 r.). W ostatni¹ noc przed egzekucj¹ napisa³
w dzienniku: „ Za 5 godzin zobaczê Jezusa”. Arcybiskup Pa-
ry¿a, kiedy po latach odwiedza³ skazanych w tym samym wiê-
zieniu, wspominaj¹c tego nawróconego – wtedy ju¿ dobrze
znanego – skazañca, powiedzia³, ¿e jeœliby kiedyœ dosz³o do
jego kanonizacji, by³aby to druga w historii kanonizacja cz³o-
wieka skazanego na œmieræ. Pierwszej dokona³ sam Chrystus,
kiedy z krzy¿a zapewni³ razem z Nim ukrzy¿owanego ³otra
o zbawieniu. Zaprawdê powiadam ci, dziœ ze Mn¹ bêdziesz
w raju (£k 23,43). Ten tak¿e nawróci³ siê dos³ownie w ostat-
niej chwili swego ¿ycia i tak¿e otrzyma³ ów obiecany denar
¿ycia nieœmiertelnego.

My wszyscy, przez sam fakt przyjœcia na œwiat, zawieramy
tak¹ umowê o ¿yciu i pracy w winnicy Bo¿ej i o zap³acie za to
– w³aœnie w wysokoœci 1 denara – który to oznacza nieœmier-
telne ¿ycie w Bogu, a wiêc zap³atê najwy¿sz¹. Dla jednych
jest to zap³ata za zaledwie kilka pierwszych m³odych lat, dla
innych – za utrudzenie ca³ego d³ugiego ¿ycia.

Z pewnoœci¹ jest nam trudno to zrozumieæ. Zawierzamy
jednak Bogu. Jego myœli i Jego drogi s¹ nieco inne ni¿ myœli



307

i drogi nasze. Zawierzmy jednak Jego Bo¿ej Opatrznoœci i Mi-
³oœci. I b¹dŸmy ostro¿ni w s¹dzeniu i wydawaniu ocen. Pamiê-
tajmy o konkluzji dzisiejszej Ewangelii: Tak ostatni bêd¹ pierw-
szymi, a pierwsi ostatnimi (Mt 20,16a).

Nasze œwiat³o przed ludŸmi

Poniedzia³ek po XXV niedzieli zwyk³ej – 22 IX 2003
Ezd 1,1-6; £k 8,16-18

1. Znaczenie œwiat³a

W dzisiejszej liturgii s³owa jest mowa o œwietle. Najpierw
przypomnijmy, ¿e œwiat³o pe³ni w naszym ¿yciu dwie podsta-
wowe funkcje. Œwiat³o ogrzewa i oœwieca. Bez œwiat³a, ognia,
daj¹cego ciep³o i blask nie by³oby mo¿liwe ¿ycie w przyro-
dzie. Boimy siê w ¿yciu zimna i ciemnoœci, nie tylko w sferze
¿ycia biologicznego, fizycznego, ale tak¿e, a mo¿e jeszcze
bardziej – w sferze ¿ycia duchowego. Jak¿e czêsto dokucza
nam zimno i ciemnoœæ w ¿yciu spo³ecznym, rodzinnym. Maj¹
one na imiê: brak mi³oœci, znieczulica, obojêtnoœæ, bezsens
¿ycia, k³amstwo, ¿ycie w ciemnoœciach grzechu. I w³aœnie
Chrystus przynosi nam duchowe ciep³o i duchowe œwiat³o.
Ogrzewa i oœwieca sob¹ drogi naszego ¿ycia Dlatego tak czê-
sto powtarzamy w liturgii s³owa Psalmu 26: Pan œwiat³em moim
i zbawieniem moim. Dlatego w Liturgii Godzin w modlitwie
na zakoñczenie dnia przypominamy s³owa starca Symeona od-
nosz¹ce siê do Chrystusa: Œwiat³o na oœwiecenie pogan (£k
2,32).

2. Wezwanie do bycia œwiat³em

W wersecie przed Ewangeli¹ œpiewaliœmy dzisiaj: Tak niech
œwieci wasze œwiat³o przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego (Mt 5,16). Mamy byæ œwia-
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t³em. Chrystus Pan sam nas tak nazwa³: Wy jesteœcie œwiat³em
œwiata (Mt 5,14a).

Warto zwróciæ uwagê, ¿e œwiat³em dla œwiata stajemy siê
przede wszystkim przez nasze dobre uczynki. Zatem nie wy-
starcz¹ s³owa. Nie mo¿na poprzestawaæ na piêknym, m¹drym
mówieniu. W ewangelizacji potrzebne s¹ czyny. To ju¿ staro-
¿ytni mawiali: verba docent, exempla trahunt – „s³owa po-
uczaj¹, przyk³ady poci¹gaj¹”. Nasze czyny winny byæ widzia-
ne. St¹d te¿ Chrystus dziœ przypomina: Nikt nie zapala lampy
i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod ³ó¿kiem; lecz
stawia na œwieczniku, aby widzieli œwiat³o ci, którzy wchodz¹
(£k 8,16). Nasze dobre, widziane przez innych czyny winny
przyczyniaæ siê do chwalenia Pana Boga. S¹ ludzie, którzy
przy spotkaniu z innymi œwiec¹ blaskiem dobroci i zostawiaj¹
w nich œlad. W ten sposób tak¿e przyczyniaj¹ siê do chwale-
nia Pana Boga.

3. Jan Pawe³ II – wzór œwiat³a

Obecny rok prze¿ywamy pod znakiem srebrnego jubile-
uszu papiestwa Jana Paw³a II. Piotr naszych czasów jest po-
dziwiany przez rzesze ludzi. Widzimy to w czasie pielgrzy-
mek apostolskich, podczas audiencji papieskich. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e promieniuje œwiat³em Chrystusa. Ile¿ ludzi, przez
swoje czyny, przez swój styl bycia pobudzi³ do chwalenia Pana
Boga. Cieszmy siê naszym Ojcem Œwiêtym i wypraszajmy mu
d³ugie lata ¿ycia. Niech jego œwiat³o œwieci jak najd³u¿ej tu na
ziemi. Proœmy o to mi³osiernego Boga.
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F. Homilie paŸdziernikowe

Wezwani do ci¹g³ego nawracania siê

Sobota po XXIX Niedzieli Zwyk³ej – 22 X 1988
Ef 4,7-16; £k 13,1-9

1. Mowa Boga przez wydarzenia

Podczas s³uchania dzisiejszej Ewangelii o wydarzeniach
katastrofalnych, które Chrystus przytacza uczniom, mog¹ nam
przyjœæ na myœl wspó³czesne katastrofy naturalne. Co pewien
czas s³yszymy o trzêsieniach ziemi. £¹cz¹ siê one zazwyczaj
ze œmierci¹ wielu ludzi i z nieszczêœciami tych, którzy je prze¿y-
li. S³yszymy o powodziach, tajfunach, po¿arach, katastrofach
kolejowych, lotniczych, wypadkach drogowych. Trzeba takie
wydarzenia interpretowaæ w œwietle wiary. To Pan Bóg do nas
przemawia przez takie wydarzenia. Nie zawsze potrafimy
odczytaæ ich sens. Trzeba jednak siê zastanawiaæ nad ich wy-
mow¹. Czêsto przez takie wydarzenia Bóg nam przypomina,
¿e nie od nas tu na ziemi wszystko zale¿y, ¿e nie jesteœmy
panami si³ natury. Czasem jest to jakieœ upomnienie i wezwa-
nie do nawrócenia i czynienia pokuty. Tak te¿ interpretowa³
kiedyœ Chrystus dziej¹ce siê w Jego czasach katastrofy.

2. Potrzeba ci¹g³ego nawracania siê

Dwa razy powtórzy³y siê s³owa Chrystusa: Bynajmniej, po-
wiadam wam; lecz jeœli siê nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie (£k 13,3.5). Mo¿e jesteœmy zdziwieni, ¿e takie we-
zwanie jest skierowane do nas w paŸdzierniku. Przyzwycza-
iliœmy siê przyjmowaæ tego rodzaju teksty w okresie Wielkie-
go Postu. Dlaczego wiêc dzisiaj jest te¿ takie wezwanie? Z pew-
noœci¹ dlatego, ¿e nasze nawracanie ma by³ procesem ci¹g³ym.
Mamy siê nawracaæ nie tylko w okresie Wielkiego Postu,
w czasie rekolekcji adwentowych czy wielkopostnych, czy
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w czasie misji œwiêtych. Czas nawracania siê ma trwaæ ca³e
¿ycie. Zawsze z czegoœ lub na coœ mamy siê nawróciæ. Kon-
kretnie winniœmy siê odwracaæ od zastanego czy gro¿¹cego
nam z³a, a nawracaæ siê na prawdê, dobro i piêkno. Jeœli na-
wracamy siê na te wartoœci, to na drzewie naszego ¿ycia poja-
wiaj¹ siê dobre owoce. Pamiêtamy z dzisiejszej przypowieœci,
co chcia³ zrobiæ gospodarz z drzewem figowym, na którym
nie znalaz³ owocu. Rozkaza³ ogrodnikowi, by ten go wyci¹³,
aby nie wyjawia³o ziemi.

Nawracajmy siê przeto na pe³nienie w naszym ¿yciu do-
bra, by drzewo naszego ¿ycia przynosi³o owoce.

3. Zziesiêciolecie pontyfikatu Jana Paw³a II

W dniu dzisiejszym, gdy mija dziesi¹ta rocznica inaugura-
cji pontyfikatu Jana Paw³a, chcemy zauwa¿yæ, ¿e Jan Pawe³ II
jest cz³owiekiem, którego ka¿dy nowy dzieñ ¿ycia przynosi
dorodne owoce. W ka¿dym bowiem dniu ¿ycia Ojciec Œwiêty
udziela siê drugim. Przyjmuje na audiencjach ró¿nych ludzi.
Przygotowuje teksty swoich przemówieñ, a przede wszystkim
codziennie siê modli za ca³y Koœció³. W imieniu Chrystusa
wzywa nas tak czêsto do ci¹g³ego nawracania siê; wzywa nas
do ¿ycia w prawdzie; wzywa nas do stawania siê bezintere-
sownym darem dla naszych bliŸnich.

Proœmy mi³osiernego Pana, abyœmy umieli codziennie na-
wracaæ siê na wiêksze dobro, aby drzewo naszego ¿ycia
przynosi³o obfitsze owoce.
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Bóg naszym pierwszym wspomo¿ycielem

XXIX niedziela zwyk³a – 22 X 1989
Wj 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; £k 18,1-8

1. W poszukiwaniu pomocy

Jednym z czêstych doznañ naszego ¿ycia jest doœwiadcze-
nie naszej niewystarczalnoœci. Ci¹gle jesteœmy zdani na po-
moc drugich. Tak jest od chwili naszego urodzenia a¿ do chwili
naturalnej œmierci. Zw³aszcza na pocz¹tku i na koñcu naszego
¿ycia zdani jesteœmy na drugich. Tak¿e w doros³ym ¿yciu uda-
jemy siê po pomoc. Kierujemy siê np. do lekarza w przypad-
ku jakiegoœ niedomagania biologicznego. S¹ jednak takie sy-
tuacje ¿yciowe, w których nawet najlepsi i najbardziej facho-
wi, kompetentni ludzie nie s¹ w stanie nam pomóc. Wtedy wiêc
pozostaje jedynie Bóg. W takich sytuacjach uœwiadamiamy so-
bie, ¿e On w³aœnie jest naszym pierwszym Wspomo¿ycielem.

2. Przyk³ad modlitwy – b³agaj¹cy Moj¿esz

Bardzo pouczaj¹ce jest zdarzenie opowiedziane w dzisiej-
szym pierwszym czytaniu. Przypomnijmy, ¿e by³a w nim mowa
o walce Amalekitów z Izraelitami. Jest czymœ zaskakuj¹cym,
¿e Moj¿esz jako doœwiadczony wódz nie stan¹³ na linii frontu.
Wys³a³ do walki Jozuego. Sam jednak nie wycofa³ siê z tej
sprawy, ale obmyœla³ najlepszy sposób pomocy Jozuemu
w walce z nieprzyjacielem. Zabra³ ze sob¹ dwóch mê¿ów i uda³
siê na szczyt góry. Tam uklêkn¹³ przez Bogiem i podniós³ ku
Niemu swoje rêce. Gdy jego rêce by³y w górze, przewagê mieli
Izraelici, gdy rêce Moj¿esza z omdlenia opada³y, przewa¿ali
Amalekici. W niektórych etapach walki dwaj przyjaciele pod-
trzymywali omdla³e rêce Moj¿esza, by Jozue móg³ rozstrzy-
gn¹æ walkê na korzyœæ Izraelitów.

Scena ta uzmys³awia nam, ¿e Bóg jest pierwszym Wspo-
mo¿ycielem cz³owieka.
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Chrystus tak¿e zachêca nas dzisiaj do modlitwy b³agalnej
i obiecuje wys³uchanie.

3. Ufnoœæ i wytrwa³oœæ – g³ównymi przymiotami modlitwy

Dobra modlitwa b³agalna wina byæ ufna i wytrwa³a. Na-
szym czêstym brakiem w modlitwie jest zniechêcenie, brak
wytrwa³oœci. Patrzmy na wytrwa³oœæ Moj¿esza. Rozwa¿ajmy
wytrwa³oœæ w modlitwie œwiêtych. Nie zra¿ajmy siê tym, ¿e
Pan Bóg nie wszystkie nasze proœby wys³uchuje. Jego logika
dzia³ania jest inna od naszej. Niekiedy to dobro, o które prosi-
my, Bóg przydziela nam w innej sytuacji i w innym czasie, ni¿
my to sobie zaplanujemy.

Do wytrwa³ej modlitwy wzywa nas dziœ Chrystus. S³yszy-
my dziœ s³owa wypowiedziane kiedyœ do pierwszych uczniów,
¿e zawsze powinni siê modliæ i nie ustawaæ […]. A Bóg czy¿
nie weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹
wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie? (£k
18,1.7). Jest t wielka zachêta do ufnej i wytrwa³ej modlitwy.
Proœmy mi³osiernego Pana, aby udzieli³ nam ³aski ufnej i wy-
trwa³ej modlitwy.

GromadŸmy skarby przed Bogiem

Poniedzia³ek po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1990
Ef 2,1-10; £k 12,13-21

1. Choroba na posiadanie

Wœród powa¿nych duchowych chorób niektórych ludzi, tak-
¿e chrzeœcijan, jest choroba na posiadanie. Bakterie tej choro-
by s¹ obecne prawie w ka¿dym cz³owieku. Ich Ÿród³em jest
grzech pierworodny. Musimy znajdowaæ dobre tabletki, by te
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bakterie zwalczaæ. Je¿eli siê nie potrafimy leczyæ, to nasza cho-
roba na posiadanie mo¿e siê pog³êbiaæ i wtedy staje siê ona
ciê¿arem dla nas i dla naszego otoczenia. Niepokoj¹ce jest te¿
to, ¿e niekiedy sposoby pomna¿ania naszego materialnego mie-
nia bywaj¹ nieuczciwe.

Przed tak¹ w³aœnie chorob¹ posiadania przestrzega nas dziœ
Chrystus w Ewangelii. Wzywa nas do bycia bogatym przed
Bogiem.

2. Byæ bogatym przed Bogiem

S³owa Chrystusa dotycz¹ce leczenia siê z choroby posia-
dania s¹ bardzo ostre: Uwa¿ajcie i strze¿cie siê wszelkiej chci-
woœci, bo nawet gdy ktoœ op³ywa we wszystko, ¿ycie jego nie
jest zale¿ne od jego mienia (£k 12,15). Jezus tê przestrogê ilu-
struje przypowieœci¹ o zamo¿nym cz³owieku, któremu dobrze
obrodzi³o pole. Zastanawia³ siê, co pocz¹æ. Podj¹³ zamiar wy-
burzenia starych, ma³ych spichlerzy i wybudowania nowych,
wiêkszych. To, ¿e chcia³ to uczyniæ tylko dla siebie, nie maj¹c
zamiaru podzieliæ siê z innymi – œwiadcz¹ jego koñcowe s³o-
wa: Masz wielkie zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpo-
czywaj, jedz, pij i u¿ywaj (£k 12,19). Taka postawa, pe³na cwa-
niactwa, egoizmu i pewnoœci siebie, nie spodoba³a siê Bogu.
Dlatego us³ysza³ s³owa: G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹
twojej duszy od ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przygo-
towa³? (£k 12,20).

Jezus dodaje do przypowieœci s³owa: Tak dzieje siê z ka¿-
dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem (£k 12,21).

3. Bóg bogaty w mi³osierdzie

Wspomnijmy jeszcze na s³owa œw. Paw³a z Listu do Efe-
zjan: Bóg, bêd¹c bogaty w mi³osierdzie, przez wielk¹ sw¹ mi-
³oœæ, jak¹ nas umi³owa³, i to nas, umar³ych na skutek wystêp-
ków, razem z Chrystusem przywróci³ nas do ¿ycia. £ask¹ bo-
wiem jesteœmy zbawieni (Ef 2,4-5).
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Aposto³ przypomina, ¿e Bóg jest bogaty w mi³osierdzie i ¿e
jesteœmy zbawieni przez Jego moc. B³agajmy zatem o mi³o-
sierdzie dla nas i ca³ego œwiata. B³agajmy, by œwiat leczy³ siê
z choroby posiadania a chcia³ byæ bogatym przed Bogiem.

Ewangeliczny ogieñ i roz³am

Czwartek po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1992
Ef 3,14-21; £k 12,49-53

1. Krzykliwe z³o w natarciu

Szukamy czasem w ¿yciu b³ogiego spokoju. Zazwyczaj po
bolesnych doœwiadczeniach i niepowodzeniach têsknimy za
spokojniejszymi dniami. Czasem, gdy siê uporamy z jakimiœ
trudnoœciami, wydaje siê nam, ¿e wreszcie nast¹pi spokojny
czas. Okazuje siê jednak, ¿e z³o nie œpi. Ci¹gle na nowo daje
znaæ o sobie, w nowy sposób, w nowej formie na nas nastaje.

Podobne doœwiadczenia s¹ naszym udzia³em w skali spo-
³ecznej, narodowej. Po ró¿nych wojnach i klêskach narasta³a
w ludziach nadzieja na spokojniejszy czas. Po latach re¿imu
komunistycznego, gdy nadszed³ czas budowy ustroju demo-
kratycznego, wielu wydawa³o siê, ¿e wreszcie z³o siê skoñ-
czy³o, ¿e wreszcie bêdzie dobrze. Pamiêtamy lub wiemy z ksi¹-
¿ek, z jak wielkim entuzjazmem i niek³aman¹ nadziej¹ wstê-
powali ludzie w latach osiemdziesi¹tych dwudziestego stule-
cia do „Solidarnoœci”. Wszystkim towarzyszy³a nadzieja, ¿e
doznane z³o ju¿ nie wróci, ¿e uda siê stosunkowo szybko zbu-
dowaæ nowy, sprawiedliwy i zasobny œwiat. Nowe czasy przy-
nios³y jednak nowe problemy. W nowym ustroju spo³ecznym
pojawi³y siê nowe trudnoœci. Okaza³o siê, ¿e wcale nie nasta³
pokój. Jedne problemy ust¹pi³y, a pojawi³y siê nastêpne.
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Musimy siê pogodziæ z tym, ¿e ¿ycie ziemskie jest nasyco-
ne ci¹g³ymi trudnoœciami. Ziemia nie jest ani niebem, ani pie-
k³em. Nie mamy tu na ziemi niczego w pe³ni doskona³ego, nie
znajdujemy te¿ totalnego z³a. Jednak¿e bardziej krzykliwe jest
zawsze z³o. Dlatego potrafi niektórych przera¿aæ. Faktycznie,
z³o jest w ci¹g³ym natarciu. Zamiast pokoju jest roz³am i ogieñ.
Potwierdza dziœ to sam Chrystus w przes³aniu ewangelicznym.

2. Chrystusowy ogieñ i roz³am

Chrystus kieruje dziœ do nas doœæ dziwne s³owa: Przysze-
d³em ogieñ rzuciæ na ziemiê i jak¿e bardzo pragnê, ¿eby on ju¿
zap³on¹³!...Czy myœlicie, ¿e przyszed³em daæ ziemi pokój? Nie,
powiadam wam, lecz roz³am (£k 12,49.51). Co mog¹ oznaczaæ
te s³owa? O jak¹ walkê tu chodzi? O jaki roz³am?  Chodzi o wal-
kê ze z³em, o walkê z grzechem. Wobec z³a nie mo¿e byæ kom-
promisu. Uczeñ Chrystusa musi byæ walcz¹cym ¿o³nierzem,
sprzeciwiaj¹cym siê z³u, walcz¹cym o dobro. Dlaczego ta wal-
ka jest potrzebna? – Dla dobra ludzkoœci, dla dobra cz³owieka.

3. Wezwani do walki ze z³em

Nie mia³ racji Jean Jaques Rousseau, gdy mówi³, ¿e cz³o-
wiek rodzi siê z natury dobry, ¿e dopiero spo³eczeñstwo cz³o-
wieka psuje. Z³o bowiem od pocz¹tku jest zagnie¿d¿one w cz³o-
wieku. Trzeba braæ z nim roz³am, trzeba go jakby wypalaæ
ogniem. Jesteœmy wezwani do walki ze z³em. Wielu tê walkê
prowadzi³o i stawa³o siê znakiem sprzeciwu. Sam Chrystus sta³
siê znakiem sprzeciwu, sta³ siê powodem roz³amu wœród lu-
dzi. Podzieli³ ludzkoœæ na dwa obozy. Jednych zafascynowa³,
uszczêœliwi³. Dla innych sta³ siê znakiem sprzeciwu. Spraw-
dzi³y siê s³owa Symeona wypowiedziane w czasie ofiarowa-
nia: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê bêd¹ (£k 2,34).
Tak¿e i dzisiaj Chrystus jednym jest na powstanie, a drugim
na upadek. Jedni Go uwielbiaj¹. W imiê Jego tworz¹ wielkie
dzie³a. Inni Go nienawidz¹ i zwalczaj¹.
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Jesteœmy na froncie walki dobra ze z³em. G³ównym miej-
scem tej walki jest nasze wnêtrze. Trzeba mieæ w sobie ogieñ
Bo¿y do niszczenia z³a, naszej mi³oœci w³asnej. Powinniœmy
byæ ci¹gle niespokojni o losy dobra w nas, o ¿ycie Bo¿e w nas.

Z³o tak¿e atakuje nas z zewn¹trz. Nie mo¿na go akcepto-
waæ. Wobec z³a nie mo¿e byæ kompromisu. Chrzeœcijanie czê-
sto nie maj¹ odwagi zwracaæ sobie nawzajem uwagi. Szybko
siê obra¿aj¹, a przecie¿ z³o nale¿y nazywaæ z³em, a dobro do-
brem.

Chrystus nie przyszed³ na ziemiê, by zapewniæ nam b³ogi
pokój. Przyniós³ ogieñ. Wezwa³ do walki ze z³em: w sobie i
w œwiecie. Wezwa³ nas do roz³amu z grzechem.

Proœmy w tej Eucharystii, by mi³osierny Pan udzieli³ nam
mocy do sprzeciwiania siê z³u, do zapalania ognia mi³oœci, który
wypala wszelkie z³o. Ufajmy, ¿e Pan nam w tym dopomo¿e,
gdy¿ œpiewaliœmy dzisiaj pe³na jest ziemia ³askawoœci Pana
(Ps 33,5b).

Pontyfikat Jana Paw³a II jako znak czasu

Pi¹tek po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1993
Rz 7,18-24; £k 12,54-59

1. Rozpoznawanie znaków czasu

W Ewangelii dzisiejszej jest mowa o potrzebie rozpozna-
wania znaków czasu. Pan Jezus chwali³ ongiœ swoich s³ucha-
czy, ¿e potrafili rozpoznawaæ znaki w przyrodzie. Natomiast
mieli oczy zamkniête na znak czasu, jakim by³o Jego ¿ycie,
Jego zbawcza misja. Faktycznie, wielu Izraelitów nie rozpo-
zna³o w Jezusie zapowiedzianego Mesjasza. Nie uwierzyli
w Niego mimo wspania³ej nauki, któr¹ g³osi³, i cudów, które
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czyni³. ̄ ali³ siê z tego powodu nied³ugo przed swoj¹ œmierci¹,
gdy zapowiada³ zburzenie Jerozolimy: Bo przyjd¹ na ciebie
dni, gdy twoi nieprzyjaciele otocz¹ ciê wa³em, oblegn¹ ciê
i œcisn¹ zewsz¹d. Powal¹ na ziemiê ciebie i twoje dzieci z tob¹
i nie zostawi¹ w tobie kamienia na kamieniu za to, ¿eœ nie roz-
pozna³o czasu twojego nawiedzenia (£k 19,43-44).

Bóg przemawia i dzisiaj do nas przez wydarzenia, doœwiad-
czane w ¿yciu osobistym, spo³ecznym, pañstwowym, miêdzy-
narodowym.

Dzisiaj, gdy obchodzimy piêtnastolecie inauguracji ponty-
fikatu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, zauwa¿my, ¿e takim szcze-
gólnym znakiem czasu dla œwiata i dla Koœcio³a jest pontyfi-
kat tego Papie¿a z rodu Polaków.

2. Piêtnastoletnia s³u¿ba Jana Paw³a II Koœcio³owi i ludzkoœci

Jesteœmy szczêœliwi i Bogu dziêkujemy za to, ¿e nasze ¿ycia
up³ywa pod znakiem pontyfikatu Jana Paw³a II. Papie¿ z rodu
Polaków prowadzi nas ju¿ 15 lat. Ju¿ dzisiaj mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e jest to wielki pontyfikat: bogaty w dokonania i wy-
darzenia. Miar¹ tego pontyfikatu mog¹ byæ dane statystyczne
dotycz¹ce dzia³alnoœci tego Papie¿a; 10 encyklik, tyle¿ adhor-
tacji, listów, bulli i innych tekstów apostolskich, 61 podró¿y
apostolskich, tysi¹ce przemówieñ. Miar¹ tej szczególnej pa-
pieskiej s³u¿by jest troska o cz³owieka, troska o prawdê, tro-
ska o Koœció³, troska o Ojczyznê, troska o ca³¹ ludzkoœæ. Wie-
my, jak wiele zawdziêcza nasz kontynent europejski temu
Papie¿owi. Powiedzmy to otwarcie i bez przesady, ¿e Jan Pawe³
II ma tak wielki udzia³ w wydarzeniach, które rozegra³y siê
w ostatnich latach na naszym kontynencie: powstanie „Soli-
darnoœci”, upadek muru berliñskiego, rozpad Zwi¹zku Radziec-
kiego, upadek komunizmu, jednoczenie siê Europy.

W zwi¹zku z w¹tkiem dzisiejszego pierwszego czytania,
jakim jest wewnêtrzne rozdarcie cz³owieka, dopowiedzmy jesz-
cze, ¿e Jan Pawe³ II tak wiele uczyni³ na drodze do jednocze-
nia Koœcio³a i ca³ej ludzkoœci.
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3. Scalanie rozbitej ludzkoœci

Najpierw Ojciec Œwiêty obdarzy³ nas integraln¹ wizja cz³o-
wieka, który nie jest ani zwierzêciem, ani anio³em. Ta wizja
wyrasta zarówno z Objawienia, jak i z doœwiadczenia. W tej
wizji mówi siê, ¿e cz³owiek jest istot¹ uwik³an¹ – po grzechu
pierworodnym – w wewnêtrzny dramat. O tym dramacie mówi³
nam dzisiaj œw. Pawe³: Jestem œwiadom, ¿e we mnie, to jest
w moim ciele, nie mieszka dobro; bo ³atwo przychodzi mi chcieæ
tego, co dobre, ale wykonaæ – nie. Nie czyniê bowiem dobra,
którego chcê, ale czyniê z³o, którego nie chcê (Rz 7,18-19).
Tekst ten przypomina powiedzenie staro¿ytnego mêdrca: Video
meliora proboque, deteriora sequor  – „Widzê rzeczy lepsze
i je aprobujê, jednak w praktyce ideê za rzeczami gorszymi”.

Ów dramat jest dramatem ka¿dego z nas. Polega on na tym,
¿e jest w nas rozbie¿noœæ miêdzy intelektem i wol¹, myœle-
niem i dzia³aniem, decyzj¹ i jej wykonaniem. Naszym ducho-
wym wysi³kiem, wysi³kiem naszej woli, winniœmy ten dramat
zmniejszaæ, realizuj¹c dokonany dobry wybór, czyli czyni¹c
dobro, którego chcemy, a nie z³o, którego nie chcemy.

Takiej postawy uczy od lat Jan Pawe³ II. Polecajmy Jego
Osobê w tej Eucharystii Bo¿emu mi³osierdziu, by sta³ na stra¿y
prawdy, dobra i piêkna przy sterze ³odzi Piotrowej jak najd³u¿ej.

Troska o owoce naszego ¿ycia

Sobota po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1994
Ef 4,7-16; £k 13,1-9

1. Wezwani do duchowego rozwoju

¯yjemy w œwiecie, w którym doœwiadczamy zmiennoœci
i dynamiki rozwoju. Ów rozwój znamionuje przede wszyst-
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kim istoty ¿ywe. Dokonuje siê on wed³ug praw przyrody. S¹
to prawa wpisane w naturê w akcie stworzenia przez Pana
Boga. Cz³owiek tak¿e podlega temu rozwojowi biologiczne-
mu wed³ug praw przyrody, jako ¿e jest czêœci¹ ¿yj¹cego œwia-
ta. Jednak¿e w przypadku cz³owieka rozwój ten mo¿e byæ do
pewnego stopnia kierowany, a nawet w czêœci modyfikowa-
ny, np. przez racjonalne od¿ywianie czy za¿ywanie œrodków
farmakologicznych. Cz³owiek podlega tak¿e rozwojowi du-
chowemu: intelektualnemu i moralnemu. Ten duchowy roz-
wój zale¿y w du¿ej mierze od niego samego, od jego zaanga-
¿owania, si³y woli, wytrwa³oœci. O ile rozwój biologiczny ma
swoje granice, których przekroczyæ niepodobna, o tyle rozwój
duchowy jest bez granic, gdy¿ cz³owiek w dziedzinie wartoœci
duchowych jest ci¹gle w drodze. Nigdy nie mo¿e prawdziwie
powiedzieæ, ¿e ju¿ jest w pe³ni doskona³y, duchowo dojrza³y,
¿e ju¿ wszystko wie i najpe³niej mi³uje. St¹d te¿ winniœmy
pamiêtaæ, ¿e jesteœmy wezwani do rozwoju duchowego w ka¿-
dym czasie naszego ¿ycia.

2. Wezwani do przynoszenia owocu

Nasze ludzkie ¿ycie porównuje dzisiaj Chrystusa z drze-
wem figowym. Gospodarz przyszed³ w stosownym czasie i szu-
ka³ na nim owoców. Gdy ich nie znalaz³, kaza³ ogrodnikowi je
wyci¹æ, ¿eby nie wyjawia³o ziemi. Pan Bóg powo³a³ nas do
istnienia. Posadzi³ nas jak drzewo w ogrodzie œwiata, abyœmy
przynosili owoce. Spodziewa siê znaleŸæ na drzewie naszego
¿ycia dorodne owoce.

Znamy ludzi, którzy tu na ziemi dokonali wielkich dzie³.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ich ¿ycie wyda³o znamienite owoce.

Od kilkunastu lat w paŸdzierniku patrzymy np. na owoce
¿ycia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, których ka¿dego dnia przy-
bywa na drzewie jego ¿ycia. Jest to dla nas zachêta, byœmy
i my – na miarê naszego powo³ania – przynosili dorodniejsze
owoce naszego ¿ycia. Na czynienie dobrze, na staranie siê o do-
bre owoce ¿ycia nigdy nie jest za póŸno.
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3. Wezwani do wspó³pracy z ³ask¹ Bo¿¹

Œw. Pawe³ Aposto³ zapewnia nas dzisiaj, ¿e ka¿demu z nas
zosta³a dana ³aska wed³ug miary daru Chrystusowego (Ef 4,7).
Powinniœmy wierzyæ w to, ¿e Pan Bóg da³ nam tyle uzdolnieñ
i daje tyle ³ask, ile nam potrzeba do naszego duchowego roz-
woju, do przynoszenia dobrych owoców i w ostatecznoœci do
osi¹gniêcia wiecznego zbawienia. Z udzielan¹ ³ask¹ Bo¿¹ na-
le¿y wspó³pracowaæ i m¹drze gospodarowaæ naszymi talenta-
mi. Aposto³ Pawe³ nas przestrzega: Wspó³pracuj¹c zaœ z Nim,
napominamy was, abyœcie nie przyjmowali na pró¿no ³aski Bo-
¿ej. Mówi Bowiem Pismo: „W czasie pomyœlnym wys³ucha³em
ciebie, w dniu zbawienia przyszed³em ci z pomoc¹” (2 Kor 6,1).

Proœmy mi³osiernego Pana, byœmy ci¹gle na nowo zabie-
gali o przynoszenie dobrych owoców w naszym ¿yciu. Nie
wolno nam ustawaæ w drodze. Chrystus jest zawsze z nami,
by nam pomagaæ, byœmy dziêki Jego pomocy przynosili owo-
ce ¿ycia. Przypomnijmy sobie Jego s³owa z Janowej Ewange-
lii: Nie wyœcie Mnie wybrali, ale Ja was wybra³em i przezna-
czy³em was na to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz
trwa³ – aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go popro-
sicie w imiê moje (J 15,16).

Z proœbami do Pana Boga

XXIX niedziela zwyk³a „C” – 22 X 1995
Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; £k 18,1-8

1. Dlaczego modlitwa b³agalna?

Otrzymujemy dziœ w liturgii s³owa zachêty do proszenia,
do wytrwa³ego b³agania. Jak dobry jest nasz Bóg, który ka¿e
nam prosiæ i który sk³ada obietnicê wys³uchania naszych próœb.
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Cz³owiek jest istot¹ ograniczon¹ i niesamodzieln¹. Niemal
przez ca³e ¿ycie musi byæ zdany na innych ludzi. W okresie
niemowlêctwa i lat szkolnych jesteœmy zdani na rodziców.
Tak¿e w wieku dojrza³ym raz po raz musimy prosiæ o pomoc,
¿eby realizowaæ swoje ¿yciowe cele, a czasem i dlatego, ¿eby
siê utrzymaæ przy ¿yciu. Prosimy o pomoc lekarza. Prosimy
urzêdnika o pomyœlne za³atwienie przedk³adanej sprawy. Pro-
simy o pomoc w przyjêciu naszych dzieci czy wnuków na stu-
dia. Prosimy o utrzymanie stanowiska pracy. Prosimy o po-
moc w za³atwianiu trudnych spraw, które nam niesie ¿ycie.

W tych wszystkich kontaktach z ludŸmi doœwiadczamy za-
razem, jak bardzo ograniczone s¹ mo¿liwoœci spe³nienia na-
szych próœb przez tych, do których je zanosimy. I dyrektor nie-
kiedy nie mo¿e pomóc, i lekarz za³amuje rêce, i najlepszy przy-
jaciel z bólem niekiedy odpowiada: „naprawdê tego nie mogê,
tego nie jestem w stanie za³atwiæ”. I wtedy pozostaje tylko Bóg,
który jest wszechmog¹cy. Tak czêsto zwracamy siê do Niego:
„Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e”. O tej wszechmocy Bo¿ej
us³ysza³a Maryja w Nazarecie od anio³a przy zwiastowaniu.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemo¿liwego (£k 1,37). Trzeba
naprawdê wierzyæ, ¿e Pan Bóg wszystko mo¿e, ¿e jest Bo-
giem wszechmog¹cym, ¿e dla Niego wszystko jest mo¿liwe.

Dzisiejszy œwiat potrzebuje nie tylko dobrych lekarzy, na-
uczycieli, in¿ynierów, polityków, ekonomistów, ale potrzebu-
je tak¿e ludzi dobrej, wytrwa³ej modlitwy. Dlatego czujmy siê
potrzebni w Koœciele i œwiecie. Gdy siê modlimy, nie tracimy
czasu. To jest wa¿ny czas dla Koœcio³a, dla œwiata, dla ¿ycia,
dla wszystkich. Ludzie modl¹cy siê s¹ skarbem ludzkoœci.
Ludzie modl¹cy siê maj¹ wspó³udzia³ w dziele przemiany
œwiata, w pomna¿aniu w nim dobra. W tym znaczeniu ludzie
dobrej modlitwy s¹ szczególnie wa¿n¹ cz¹stk¹ Koœcio³a i ludz-
koœci. Tak postrzegamy rolê zakonów kontemplacyjnych, tak
winniœmy te¿ spogl¹daæ na ludzi starszych z ró¿añcem w rê-
ku. Mo¿e dopiero w wiecznoœci dowiemy siê, jak wielk¹ po-
s³ugê, jak wielk¹ rolê spe³nili tu na ziemi. Dlatego nie wolno
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mieæ kompleksów. Je¿eli siê modlimy, jesteœmy bardzo wa¿ni
i potrzebni w Koœciele i œwiecie.

2. O co winniœmy siê modliæ?

Dla wielu ludzi przedmiotem próœb kierowanych do Boga
s¹ jedynie sprawy doczesne, sprawy codziennego ¿ycia. Cza-
sem bywa tak, ¿e jak drugi cz³owiek nie pomo¿e i jak wszyst-
kie doczesne œrodki zawiod¹, to biegniemy do Boga. Mo¿emy
siê o tym czêœciowo przekonaæ, gdy czytamy proœby sk³adane
np. do skarbonek œw. Antoniego czy Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej
Pomocy. Owszem, Bóg nam nie zabrania prosiæ o rzeczy do-
czesne, ale cieszy siê, gdy w pierwszej kolejnoœci prosimy o do-
bra duchowe. Taka hierarchia próœb jest zawarta we wzorco-
wej modlitwie Ojcze nasz, której nauczy³ nas Pan Jezus. A za-
tem, staj¹c przed Bogiem, proœ o œwiêtoœæ ¿ycia, o cierpliwoœæ,
o dobre serce, o dar rozumienia s³owa Bo¿ego, o dar m¹dro-
œci, rady, umiejêtnoœci, bojaŸni Bo¿ej. Takie proœby Bogu bar-
dzo siê podobaj¹. Kiedyœ bardzo spodoba³a siê Bogu modli-
twa króla Salomona, który nie prosi³ o dobra doczesne, o do-
statek doczesny, o wygrywanie wojen, ale poprosi³ o m¹droœæ
potrzebn¹ do rozstrzygania trudnych spraw ludu, którym kie-
rowa³ (por. 1 Krl 3,4-13).

Zauwa¿my, ¿e wtedy gdy prosimy o jak¹œ wartoœæ doczesn¹,
nasza proœba mo¿e byæ w kolizji z innymi proœbami, które za-
nosz¹ do Boga nasi bliŸni. Proœby o dobra duchowe s¹ „bez-
kolizyjne”. Prosz¹c o dary duchowe, nikomu nie zagra¿amy,
wrêcz przeciwnie, mo¿emy stawaæ siê bardziej dyspozycyjni
do s³u¿enia drugim.

3. Wezwani do wytrwa³oœci w modlitwie

Naszym czêstym brakiem w modlitwie jest zniechêcenie,
brak wytrwa³oœci. Dzieje siê to zw³aszcza wtedy, gdy Pan Bóg
nas nie od razu wys³uchuje. Niekiedy s³yszymy wyznania w ro-
dzaju: „chodzê do koœcio³a, tyle siê modlê, a ten dosta³ pod-
wy¿kê, a ja nie”; „tyle modli³em siê, a na studia siê nie dosta-
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³em” itp. Có¿, Pan Bóg nie jest handlarzem, sprzedaj¹cym nam
swoje ³aski, nawet za najlepsz¹ i najwytrwalsz¹ modlitwê. Nie
jest te¿ niewolnikiem spe³niaj¹cym wszystkie nasze zachcian-
ki i ¿yczenia.

W historii zbawienia znajdujemy wspania³e postacie, które
s¹ przyk³adem wytrwa³ego proszenia. Wzruszaj¹ca jest dziœ
przybli¿ona nam scena z Moj¿eszem z rêkami wzniesionymi
do Boga. Skutecznoœæ walki Jozuego z Amalekitami zale¿a³a
od wzniesionych r¹k Moj¿esza. Wytrwale trzymano mu pod-
niesione do góry rêce, aby wojna z nieprzyjació³mi mog³a byæ
wygrana.

Do wytrwa³ej modlitwy wzywa nas dziœ Chrystus. S³yszy-
my dziœ s³owa wypowiedziane kiedyœ do pierwszych uczniów,
¿e zawsze powinni siê modliæ i nie ustawaæ […]. A Bóg czy¿
nie weŸmie w obronê swoich wybranych, którzy dniem i noc¹
wo³aj¹ do Niego, i czy bêdzie zwleka³ w ich sprawie? (£k
18,1.7). A wiêc mamy zapewnienie o tym, ¿e Bóg widzi i s³u-
cha. Jeœli nasze proœby maj¹ przynieœæ dobro przez Boga obie-
cane, to bêd¹ na pewno wys³uchane.

Niech zatem trwa nasza modlitwa. Niech nie ustaje nasze
wo³anie do Boga mi³osiernego: „Dla Jego bolesnej mêki miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.

Chrystus naszym pokojem

Wtorek po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1996
Ef 2,12-22; £k 12,35-38

1. Zabiegi o pokój

Od czasów rajskich tocz¹ siê na œwiecie ró¿ne walki i woj-
ny. Gin¹ w nich ludzie. Ka¿da wojna jest wielkim z³em. St¹d
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te¿ rozs¹dni ludzie zabiegaj¹ o pokój. Modl¹ siê o pokój i wpro-
wadzaj¹ pokój w œrodowiskach, w których ¿yj¹. Biedny ten
naród, który jest sk³ócony, w którym tocz¹ siê wojny. W dwu-
dziestym wieku mieliœmy dwie wielkie wojny œwiatowe, które
poch³onê³y miliony istnieñ ludzkich i przynios³y ludzkoœci tak
wielkie szkody materialne i moralne. W tzw. czasie œwiatowe-
go pokoju tocz¹ siê wojny regionalne. Bolejemy nad tym, ¿e
ci¹gle toczy siê wojna miêdzy Arabami i ¯ydami w Ziemi
Œwiêtej, w ziemskiej ojczyŸnie Jezusa.

Ludzkie wysi³ki o pokój s¹ bardzo cenne, ale niewystar-
czaj¹ce. Pokój jest bowiem wielkim darem, o który tak¿e trze-
ba siê modliæ. Prawdziwym Ÿród³em pokoju jest sam Bóg.
Zosta³o to nam dziœ przypomniane w psalmie responsoryjnym,
w którym by³y s³owa: Pan g³osi pokój swojemu ludowi – Bêdê
s³ucha³ tego, co mówi Pan Bóg: oto og³asza pokój swojemu
ludowi (Ps 85,9). Tak¿e Syn Bo¿y – nasz Pan Jezus Chrystus,
zosta³ nazwany pokojem. On jest samym pokojem i zarazem
dawc¹ pokoju.

2. Chrystus – Dawc¹ pokoju

Dzisiaj w pierwszym czytaniu œw. Pawe³ nazywa Chrystu-
sa pokojem: On bowiem jest waszym pokojem […]. A przy-
szed³szy, zwiastowa³ pokój wam, którzyœcie daleko, i pokój tym,
którzy s¹ blisko […] (Ef 2,14.17). Ju¿ przez proroka Izajasza
Mesjasz by³ nazwany „Ksiêciem Pokoju”: Albowiem Dzieciê
nam siê narodzi³o, Syn zosta³ nam dany, na Jego barkach
spoczê³a w³adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Dorad-
ca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi¹¿ê Pokoju (Iz 9,5).

Chrystus udzieli³ daru pokoju uczniom po swoim zmar-
twychwstaniu. Gdy przyszed³ do nich w dzieñ zmartwychwsta-
nia, powiedzia³ s³owa; Pokój wam (J 20, 19). Mówi¹c tak, chcia³
ich uspokoiæ i oddaliæ od nich strach. Tego samego daru poko-
ju Chrystus udziela wszystkim, którzy w Niego wierz¹. Dzi-
siaj ten dar jest udzielany na ka¿dej Mszy œw. „Pokój Pañski
niech zawsze bêdzie z wami” – mówi do nas kap³an. Ten dar
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pokoju jest nam dziœ bardzo potrzebny. My siê te¿ dzisiaj bo-
imy, lêkamy siê, mamy wiele niepokoju.

Gdy Ojciec Œwiêty przyjecha³ drugi raz do Polski w czerwcu
1983 r., trwa³ w Polsce jeszcze stan wojenny. Du¿o ludzi by³o
jeszcze internowanych. Spo³eczeñstwo polskie w du¿ej mie-
rze by³o sk³ócone i wystraszone. W takiej sytuacji zakoñczy³
Papie¿ swoje powitalne przemówienie na warszawskim Okê-
ciu s³owami: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja – pokój
Tobie”. A wiêc mówi³: Nie lêkajcie siê, nie bójcie siê. Ufajcie
Bogu, a wszystko bêdzie dobrze.

3. Od lêku do pokoju

Albert Camus powiedzia³ o czasach nowo¿ytnych: wiek
XVII by³ wiekiem matematyki, wiek XVIII by³ wiekiem fizy-
ki, wiek XIX by³ wiekiem biologii, a wiek XX jest wiekiem
strachu.

Czego boj¹ siê dziœ ludzie? Czego lêkaj¹ siê dziœ miesz-
kañcy Wschodu i Zachodu, Pó³nocy i Po³udnia? Lêkaj¹ siê
przysz³oœci, lêkaj¹ siê nieuleczalnych chorób. Obawiaj¹ siê,
czy bêd¹ mieæ œrodki do ¿ycia, czy im nie zabraknie pieniê-
dzy, czy zdo³aj¹ wszystko op³aciæ. Lêkaj¹ siê niewiernoœci,
fa³szu, podstêpu, nieuczciwoœci. Lêkaj¹ siê wreszcie œmierci.
W miarê jak lat przybywa, ten lêk u niektórych narasta.

Proœmy przeto o dar pokoju dla ludzkoœci, dla naszych bli-
skich i dla nas samych. Ten dar pokoju przyjmujmy z ufn¹
wiar¹. Wierzmy, ¿e Jezus ¿yje, ¿e jest z nami. Jesteœmy przez
Niego wyzwoleni. Nie bójmy siê przeto przysz³oœci i w poko-
ju wewnêtrznym czêsto powtarzajmy: „Jezu, ufam Tobie”.
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Jak oczekiwaæ na przyjœcie Pana?

Œroda po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 1997
Rz 6,12-18; £k 12,39-48

1. Wezwanie do czujnego oczekiwania na przyjœcie Pana

Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿ o godzinie, której siê nie do-
myœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie (£k 12,40). Jezus wzywa
nas dziœ do czuwania i do bycia gotowym na Jego przyjœcie.
To wezwanie bêdzie siê w najbli¿szym czasie ponawiaæ. Za-
wsze bowiem pod koniec roku koœcielnego, w dniach listopa-
da, bêdziemy karmieni myœl¹ eschatologiczn¹. Bêdzie nam
przypominane, ¿e Pan powróci do nas w chwale na dokonanie
podsumowania dziejów œwiata. Wiarê w to wyra¿amy w ka¿-
dej Mszy œw. gdy mówimy: „i oczekujemy Twojego przyjœcia
w chwale”. W ka¿dej Mszy œw. czekamy na powtórne przyj-
œcie Pana.

Ale Chrystus przychodzi tu na œwiat po ludzi, których za-
biera z tego œwiata do œwiata ludzi zbawionych. Przyjdzie tak-
¿e po ka¿dego z nas. Czas tego przyjœcia jest ju¿ ustalony. Bóg
zna chwilê przyjœcia Chrystusa po nas. Przed nami jest ona
zakryta. Nie wiemy wiêc, kiedy Pan przyjdzie, dlatego jeste-
œmy wezwani do czujnego oczekiwania.

Po niektórych przychodzi Chrystus w czasie, który mo¿na
jakoœ przewidzieæ. Zreszt¹ niekiedy ludzie sami przeczuwaj¹
czas swojej œmierci. Mówi¹: „teraz to ju¿ bêdê umiera³”. Ale
Pan przychodzi czasem po ludzi niespodziewanie, zaskakuj¹-
co. Wielu ludzi przecie¿ ginie w sposób nag³y, niespodziewa-
ny. Gin¹ ludzie w wypadkach drogowych, w ró¿nych katastro-
fach. Przychodz¹ na ludzi nagle ciê¿kie, nieuleczalne choroby.

Kilka lat temu w czasie wroc³awskiej pielgrzymki na Jasn¹
Górê zmar³ nagle ks. pra³at Eugeniusz Waresiak, proboszcz
parafii w Miliczu. Zmar³ w drodze na porann¹ Mszê œw. Nie
dane mu by³o dojœæ w tej kolejnej pielgrzymce do domu Ja-
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snogórskiej Matki. Przed dwoma tygodniami, w czasie przyj-
mowania interesantów w gabinecie rektorskim, przysz³a do
mnie studentka z proœb¹ o zwolnienie jej z wyk³adów w pierw-
szych dniach paŸdziernika. Pytam o powód. Poda³a, ¿e chce
pojechaæ jako pilotka z grup¹ turystów do jednego z krajów
zachodnich. Przy okazji opowiedzia³a mi o swoich doœwiad-
czeniach w czasie pilotowania wycieczek. Wspomnia³a bole-
sne wydarzenie, jakie sta³o siê jej udzia³em w czasie wyciecz-
ki do Francji. W czasie tej wycieczki umar³ na jej oczach nie-
spodziewanie jeden z turystów. Œmieræ tê bardzo prze¿y³a.
Zakoñczy³a swoj¹ relacjê stwierdzeniem: „najwa¿niejsze jest
dla cz³owieka, by dobrze umrzeæ”. Nie na pró¿no prosimy
Matkê Bo¿¹: „módl siê za nami grzesznymi teraz i w godzinê
œmierci naszej”. Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿ o godzinie, której
siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie (£k 12,40).

2. Postawa oczekiwania

W jakiej postawie winniœmy oczekiwaæ na przyjœcie Pana?
W czym winna siê wyra¿aæ nasza gotowoœæ na Jego powrót?
Mo¿na powiedzieæ o negatywnym i pozytywnym aspekcie
naszego czekania na Chrystusa. Aspekt negatywny – to unika-
nie grzechu. Aposto³ Pawe³ nas dzisiaj poucza³: Niech grzech
nie króluje w waszym œmiertelnym ciele, poddaj¹c was swoim
po¿¹dliwoœciom. Nie oddawajcie cz³onków waszych jako broñ
nieprawoœci na s³u¿bê grzechowi, ale oddajcie siê na s³u¿bê
Bogu jako ci, którzy ze œmierci przeszli do ¿ycia, i cz³onki wa-
sze oddajcie jako broñ sprawiedliwoœci na s³u¿bê Bogu. Albo-
wiem grzech nie powinien nad wami panowaæ, skoro mnie je-
steœcie poddani Prawu, lecz ³asce (Rz 6,12-14). A wiêc przypo-
mnia siê nam, ¿e walka z grzechem jest ci¹gle aktualna. Nega-
tywna postawa wobec grzechu winna przeto znamionowaæ na-
sze czuwanie na powrót Pana. Przypomnijmy, ¿e nie chodzi tu
tylko o walkê z grzechami œmiertelnymi, ale o walkê z ka¿dym
grzechem, nawet tym najmniejszym. Do ¿adnego grzechu, na-
wet do tego najmniejszego, nie wolno siê nam przyzwyczajaæ.
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Drugi aspekt naszego czuwania i bycia gotowym na przyj-
œcie Chrystusa to praktykowanie mi³oœci, to dzia³anie na rzecz
drugiego cz³owieka. Nasze czuwanie ma nam up³ywaæ na s³u¿-
bie drugiemu cz³owiekowi.

3. Wzory oczekiwania

W ostatnim czasie Koœció³ w liturgii przedstawia³ nam po-
stacie tych, którzy byli gotowi na powrót Pana. Na pocz¹tku
paŸdziernika patrzyliœmy na œw. Franciszka z Asy¿u, potem
na œw. Teresê od Dzieci¹tka Jezus, któr¹ Jan Pawe³ II 19 paŸ-
dziernika br. og³osi³ doktorem Koœcio³a. Patrzyliœmy na œw.
Jadwigê, której czekanie na przyjœcie Pana up³ywa³o na s³u¿-
bie najbiedniejszym. Przed dwoma dniami patrzyliœmy na œw.
Jana Kantego, który przy swojej wielkiej uniwersyteckiej uczo-
noœci opiekowa³ siê biednymi i okazywa³ potrzebuj¹cym mi-
³osierdzie.

Niech te piêkne postacie przysposobi¹ nas do wysi³ku, do
czuwania. Niech i naszej ¿ycie up³ywa nam na walce z grze-
chem i na s³u¿bie potrzebuj¹cym.

Zwróæmy – na koniec – jeszcze uwagê na to, i¿ bêdziemy
na koñcu dobrze rozliczeni. Dzisiaj Chrystus tak¿e nam przy-
pomnia³: Komu wiele dano, od tego wiele wymagaæ siê bê-
dzie; a komu wiele zlecono, tym wiêcej od niego ¿¹daæ bêd¹
(£k 12,48). Wszyscy otrzymaliœmy wiele od Boga. Bóg obda-
rzy³ nas przede wszystkim ³ask¹ wiary. Pozwoli³ nam siebie
poznaæ. Przychodzimy mo¿e czêœciej ni¿ inni chrzeœcijanie na
liturgiczne spotkania z Nim. To wszystko winno nas zobo-
wi¹zywaæ.

Dziêkuj¹c Bogu za ogrom Jego mi³osierdzia, przywo³uj¹c
Jego mi³osierdzie nad wspó³czesnym œwiatem i nam nami sa-
mymi, proœmy Chrystusa, abyœmy we w³aœciwym stylu czu-
wali czekali w gotowoœci na Jego przyjœcie, by Jego nadejœcie
– mo¿e dla wielu z nas niespodziane – nie zaskoczy³o nas, by
to by³o radosne spotkanie z naszym ziemskim i wiecznym Przy-
jacielem, Panem i Zbawc¹.
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Jaka droga do prawdziwej wielkoœci?

XXIX niedziela zwyk³a – 22 X 2000
Iz 53,10-11; Hbr 4,14-16; Mk 10,35-451

1. D¹¿enie do wielkoœci i pierwszeñstwa

Jednym z wielu pragnieñ, wype³niaj¹cych serce cz³owie-
ka, jest chêæ stania siê wielkim i wa¿nym. Chc¹cy siê takimi
staæ podejmuj¹ ró¿ne œrodki. Jedni trzymaj¹ siê klamki tych,
którzy ju¿ coœ znacz¹. Na ich plecach chc¹ siê windowaæ do
góry. Z pewnoœci¹ coœ z takiej postawy mieli synowie Zebe-
deusza, Jakub i Jan, gdy¿ prosili Chrystusa o wysokie stano-
wiska przy Nim, w Jego królestwie. A wiêc tendencja do wiel-
koœci nie by³a obca nawet najbli¿szym uczniom Chrystusa.

Zauwa¿my te¿, ¿e s¹ tacy, którzy obieraj¹ uczciw¹ drogê
do stawania siê wielkim. Wydeptuj¹ sobie drogê do wielko-
œci przez pracowitoœæ, gorliwoœæ, rzetelnoœæ, odpowiedzialnoœæ.

Spotykamy siê te¿ w ¿yciu z rywalizacj¹ o pierwszeñstwo.
Sportowcy walcz¹ o pierwsze miejsce na mecie, pierwsze miej-
sce w skokach, w rzutach, w turniejach, w konkursach. Nie-
którzy studenci zabiegaj¹ o pierwsze miejsce na roku, na stu-
diach, pierwsze miejsce wœród nagradzanych.

Te zabiegi, by staæ siê wielkim, mog¹ byæ moralnie dobre.
Spotykamy jednak czasem fa³szyw¹ wizjê wielkoœci. Jedni szu-
kaj¹ jej w dominacji nad drugimi. Inni widz¹ j¹ w zdobywaniu
w³adzy doczesnej. Lubi¹ byæ prze³o¿onymi i wydawaæ pole-
cenia, zarz¹dzaæ finansami, czuæ siê przy tym kimœ wa¿nym
i wywy¿szaæ siê nad drugich. S¹ te¿ tacy, którzy wielkoœæ swoj¹
widz¹ w zdobywaniu s³awy i popularnoœci. Chc¹ znajdowaæ
siê na pierwszych stronicach gazet. Prze¿ywaj¹ niezwyk³¹ sa-
tysfakcjê, gdy kiedyœ siebie zobacz¹ na ekranie telewizora.
Jeszcze inni wielkoœæ widz¹ w bogactwie. Dlatego te¿ ich
wszystkie wysi³ki ¿yciowe zmierzaj¹ ku pomna¿aniu dóbr
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doczesnych. Gdy siê czegoœ dorobi¹, z satysfakcj¹ mówi¹ o tym
i daj¹ odczuæ swoj¹ wy¿szoœæ w stosunku do biedniejszych.

Chrystus zna³ te wszystkie niezdrowe tendencje, które tak-
¿e ujawnia³y siê wœród jego uczniów, dlatego ich poucza³, na
jakich drogach maj¹ stawaæ siê wielkimi i pierwszymi.

2. Ofiarna s³u¿ba drog¹ do wielkoœci

Wiecie, ¿e ci, którzy uchodz¹ za w³adców narodów, uciskaj¹
je, a ich wielcy daj¹ im odczuæ sw¹ w³adzê. Nie tak bêdzie
miêdzy wami. Lecz kto by miêdzy wami chcia³ siê staæ wielki,
niech bêdzie s³ug¹ waszym. A kto by chcia³ byæ pierwszym
miêdzy wami, niech bêdzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn
Cz³owieczy nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz ¿eby s³u¿yæ
i daæ swoje ¿ycie na okup za wielu (Mk 10,42-45).

S³uchaj¹c tych s³ów, wiemy ju¿, jak ma wygl¹daæ nasza dro-
ga do wielkoœci i do pierwszeñstwa. Jest to droga bezinteresow-
nej s³u¿by drugim. Na tej drodze cz³owiek staje siê darem dla
drugiego i troszczy siê przede wszystkim o dobro bliŸniego.

Tego rodzaju droga do wielkoœci, droga s³u¿by, ³¹czy siê
zawsze z cierpieniem, ofiar¹, poœwiêceniem. Synowie Zebe-
deusza prawdopodobnie nie wiedzieli, ¿e prosz¹c o wysokie
miejsce w królestwie Chrystusa, prosili zarazem dla siebie
o krzy¿. Dlatego Jezus powiedzia³ do nich: Nie wiecie, o co
prosicie. Czy mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ?
(Mk 10,38). Kto chce byæ przy Chrystusie, kto chce szukaæ
wielkoœci i pierwszeñstwa na drodze wskazanej przez Niego,
ten musi decydowaæ siê na wziêcie krzy¿a, ten musi decydo-
waæ siê na przyjêcie cierpienia. Mi³oœæ bowiem urzeczywist-
nia siê przez ofiarê, przez krzy¿.

Jezus prowadzi uczniów do Jerozolimy i mówi im o cier-
pieniu: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Cz³owieczy zosta-
nie wydany arcykap³anom i uczonym w Piœmie. Oni ska¿¹ Go
na œmieræ i wydadz¹ Go poganom. I bêd¹ z Niego szydziæ,
opluj¹ Go, ubiczuj¹ i zabij¹, a po trzech dniach zmartwych-
wstanie (Mk 10,33-34).
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Jezus, zapowiadaj¹c swoje cierpienie, chcia³ uczniom wska-
zaæ na jego potrzebê i zapowiada³, ¿e pójd¹ oni kiedyœ podobn¹
drog¹, bêd¹ piæ podobny kielich odrzucenia, mêki.

3. Nasza odpowiedŸ na Bo¿e s³owo

G³oœny sta³ siê kiedyœ po Soborze Watykañskim II kana-
dyjski kardyna³ Legere, który zrezygnowa³ ze stolicy bisku-
piej w Montrealu, by podj¹æ pos³ugê misyjn¹ w Afryce. Do-
szed³ do wniosku, ¿e jego dotychczasowa s³u¿ba arcybiskupia
i kardynalska mog³aby byæ ubogacona pos³ugiwaniem ludziom
o wiele biedniejszym w Afryce. Podj¹³ poniewierkê, niewy-
gody, zrezygnowa³ z purpury kardynalskiej. Zaraz po podjê-
ciu decyzji dozna³ wielkiego bólu. Jego pa³ac biskupi, w któ-
rym bez przerwy drzwi siê nie zamyka³y i pe³no by³o intere-
santów, autentycznych czy wydumanych, nagle opustosza³. Nie
by³ ju¿ potrzebny tym, którzy chcieli za³atwiaæ tylko swoje
sprawy. Poczu³ gorycz opuszczenia, gdy doœwiadczy³, ¿e dla
dotychczasowych interesantów sta³ siê nikim. To by³a jednak
jego droga do autentycznej wielkoœci, gdy¿ by³o to podjêcie
decyzji na s³u¿bê dla najubo¿szych.

Historia Koœcio³a, a tak¿e Koœció³ naszych dni zna wielu
bohaterów wiary, zna tych, którzy wydeptywali sobie œcie¿ki
do œwiêtoœci przez bezinteresown¹ s³u¿bê drugim, realizuj¹c¹
siê niekiedy w wysi³ku i cierpieniu. Wspomnijmy tu chocia¿-
by Stanis³awê Leszczyñsk¹, po³o¿n¹ z obozu oœwiêcimskie-
go, która w tym¿e obozie przyjê³a w strasznych warunkach trzy
tysi¹ce porodów. To ona odwa¿y³a siê powiedzieæ w Auschwitz
doktorowi Mengele, ludobójcy z dyplomem lekarza niemiec-
kiej uczelni: „Nie, nigdy! Nie wolno zabijaæ dzieci”, przeciw-
stawiaj¹c siê jego rozkazowi natychmiastowego uœmiercania
nowo narodzonych dzieci. „Nigdy nie wykonam ich rozkazu,
dla ma³ych niewini¹tek nie bêdê Herodem nigdy” – powtarza-
³a. Mi³oœæ Boga i bliŸniego postawi³a wy¿ej ni¿ w³asne ¿ycie.

Dziœ ¿yjemy w innych warunkach, ale przecie¿ tak wielu
ludzi wo³a o nasz¹ mi³oœæ. Pole dla naszej s³u¿by drugim jest
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ci¹gle rozleg³e. Dlatego zapamiêtajmy, ¿e nasza droga do wiel-
koœci prowadzi przez s³u¿bê i ¿e ta s³u¿ba domaga siê poœwiêce-
nia, a niekiedy du¿ego samozaparcia i daru cierpienia. Wypra-
szajmy sobie dziœ u Jezusa Mi³osiernego ³askê takiej s³u¿by.

Jan Pawe³ II w s³u¿bie wartoœciom duchowym

Poniedzia³ek po XXIX niedzieli zwyk³ej – 22 X 2001
Rz 4,20-25; £k 12,13-21

1. Choroba posiadania

Cz³owiek jest istot¹, któr¹ dosiêgaj¹ ró¿ne choroby. Jedne
dotycz¹ biologicznego organizmu. Nazywamy je chorobami
cielesnymi, fizycznymi. Choroby te leczone s¹ przy pomocy
lekarzy. Leczymy je w domu, w przychodniach, w szpitalach.
S¹ tak¿e choroby, które dotycz¹ naszego ducha. Te siej¹ tak¿e
du¿e spustoszenie w naszym ¿yciu, czasem wiêksze ni¿ cho-
roby cielesne. Do tych chorób duchowych nale¿y zaliczyæ cho-
robê na posiadanie, chciwoœæ, pazernoœæ na dobra materialne,
zw³aszcza na pieni¹dze. Choroba ta dotyka ludzi w ka¿dym
czasie. Dzisiaj jest ona bardzo widoczna. Niemal na co dzieñ
spotykamy ludzi dotkniêtych t¹ chorob¹

Sk¹d ona siê bierze? Jaki wirus j¹ powoduje? Wirus tej cho-
roby jest obecny w ka¿dym cz³owieku. Nasza natura zosta³a
nim zainfekowana w chwili pope³nienia grzechu pierworod-
nego. Je¿eli dorastaj¹cy, dojrza³y cz³owiek nie próbuje opano-
waæ tego wirusa, to choroba na posiadanie w nim siê rozwija
i po prostu go niszczy. Niweczy go w wymiarze ¿ycia ducho-
wego, tak jak choroby cielesne niszcz¹ organizm biologiczny.

Jakie s¹ objawy choroby na posiadanie, choroby chciwo-
œci, pazernoœci? Jednym z nich jest ci¹g³e myœlenie o sobie,
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¿eby jak najwiêcej mieæ, ¿eby jak najwiêcej nagromadziæ. Nie
licz¹ siê tu inni. Czêsto nawet nie s¹ wa¿ne metody zdobywa-
nia mienia, zw³aszcza pieniêdzy. Niektórzy ludzie bogac¹ siê
kosztem drugich. Po prostu inni na nich pracuj¹. Zbijaj¹ kapi-
ta³, wykorzystuj¹c innych, zwykle biedniejszych od siebie. S¹
te¿ tacy, którzy zdobywaj¹ mienie w sposób wysoce niemo-
ralny: w formie kradzie¿y, nawet zuchwa³ych napadów.

Innym objawem choroby na chciwoœæ jest ci¹g³y niepokój.
Ludziom myœl¹cym jedynie o sobie, bêd¹cym w ustawicznej
pasji gromadzenia dóbr materialnych, towarzyszy niepokój
i strach przed utrat¹ tego, co zgromadzili. St¹d te¿ mówi siê
o niespokojnym œnie tych, którzy gromadz¹ mienie dla siebie.

Przed tak¹ chorob¹ na chciwoœæ przestrzega nas dziœ Chry-
stus w Ewangelii. Wzywa nas do bycia bogatym przed Bogiem.

2. Prawdziwe bogactwo – bogactwo przed Bogiem

Chrystus nas dziœ ostrzega: Uwa¿ajcie i strze¿cie siê wszel-
kiej chciwoœci, bo nawet gdy ktoœ op³ywa we wszystko, ¿ycie
jego nie jest zale¿ne od jego mienia (£k 12,15). Jezus tê prze-
strogê ilustruje przypowieœci¹ o zamo¿nym cz³owieku, które-
mu dobrze obrodzi³o pole. Zastanawia³ siê, co pocz¹æ. Podj¹³
zamiar wyburzenia starych, ma³ych spichlerzy i wybudowa-
nia nowych, wiêkszych. O tym, ¿e chcia³ to uczyniæ tylko dla
siebie i nie podzieliæ siê z innymi – œwiadcz¹ jego s³owa: Masz
wielkie zasoby dóbr, na d³ugie lata z³o¿one; odpoczywaj, jedz,
pij i u¿ywaj (£k 12,19). Taka postawa pe³na cwaniactwa, ego-
izmu i pewnoœci siebie nie spodoba³a siê Bogu. Dlatego us³y-
sza³ s³owa: G³upcze, jeszcze tej nocy za¿¹daj¹ twojej duszy od
ciebie; komu wiêc przypadnie to, coœ przygotowa³? (£k 12,20).

Jezus dodaje do przypowieœci s³owa: Tak dzieje siê z ka¿-
dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem (£k 12,21).

Mamy wiêc podane wskazówki, jak leczyæ siê z choroby
na chciwoœæ, na wy³¹czn¹ przyziemnoœæ. Trzeba stawaæ siê
bogatym przed Bogiem.



334

Zauwa¿my jednak, ¿e w powy¿szych s³owach nie kryje siê
potêpienie bogactwa, pogarda dla zabiegów o wytwarzanie
dóbr doczesnych, troska o wzrost gospodarczy, o pomyœlnoœæ
doczesn¹. Jezus przestrzega w Ewangelii jedynie przed gro-
madzeniem dóbr dla siebie, z zapominaniem o drugich, o po-
trzebie dzielenia siê z tymi, którzy nie maj¹: Tak dzieje siê z ka¿-
dym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem (£k 12,21).

3. Troska o wartoœci duchowe

Stawiajmy przeto na wartoœci duchowe, aby byæ bogatymi
przed Bogiem.

W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych dwudzie-
stego stulecia analizowane by³y z uwag¹ raporty Klubu Rzym-
skiego, które wskazywa³y na granice materialnego wzrostu i po-
stêpu. Mówi³ o tym bardzo ciekawie kard. Franciszek König
z Wiednia w czasie VI Wroc³awskich Dni Duszpasterskich,
jakie odby³y siê w sierpniu 1976 r. na Papieskim Wydziale Teo-
logicznym we Wroc³awiu. W wyk³adzie pt: Kryzys idei postê-
pu przekonywa³ ju¿ w tamtych czasach o granicach wzrostu
materialnego ludzkoœci. Wzrost ten bywa zahamowany przez
ró¿ne kataklizmy, tak¿e przez wyczerpywanie siê zasobów
naturalnych naszej ziemi. Nie wolno wiêc w materialnym wzro-
œcie ludzkoœci upatrywaæ jedynego oczekiwanego celu ¿ycia.
Kardyna³ by³ zdania, ¿e my sami musimy dziœ jakby na sobie
doœwiadczyæ ograniczeñ materialnego wzrostu ludzkoœci, aby
tym silniej móc dojœæ do zdecydowanego przekonania, i¿ staje
odt¹d przed nami nowe wyj¹tkowe zadanie, jakim jest wzrost
i rozwój duchowy.

Zauwa¿my, ¿e ten duchowy wzrost, rozwój cz³owieka, nie
zna granic. Rozwój biologiczny cz³owieka osi¹ga wyraŸne gra-
nice. Do okreœlonego czasu cz³owiek osi¹ga fizyczn¹ wyso-
koœæ. Tak¿e jego ciê¿ar cia³a osi¹ga jakieœ konkretne granice.
Natomiast rozwój cech duchowych tych granic nie posiada.
Nikt z nas nie mo¿e zasadnie powiedzieæ, ¿e jest ju¿ doskona-



335

³y, ¿e ju¿ w pe³ni wierzy, kocha, ¿e posiada wszystkie cnoty
w stopniu najwy¿szym.

Warto przy tym zauwa¿yæ i to, ¿e o ile rozwój materialny
prowadzi niekiedy do rabunku surowców materialnych, do wy-
œcigu zbrojeñ, do konfliktów spo³ecznych, to rozwój duchowy
jest bezkonfliktowy. W procesie duchowego wzrostu nie ma
niebezpieczeñstwa ograniczania jednego cz³owieka przez dru-
giego. Duchowy wzrost nikomu nie zagra¿a, nikomu nie szko-
dzi, nikogo nie ograbia ze szczêœcia.

Dzisiaj orêdownikiem wartoœci duchowych jest Jan Pawe³
II. On uczy nas, jak stawaæ siê bogatym przed Bogiem. Ca³a
jego dotychczasowa trzydziestotrzyletnia dzia³alnoœæ apostol-
ska zmierza do tego celu. Dziœ, w 23. rocznicê jego pontyfika-
tu, podajmy kilka liczb ilustruj¹cych tê dzia³alnoœæ. Podczas
23-letniej pos³ugi Jana Paw³a II w 1.008 audiencjach general-
nych wziê³o udzia³ ponad 16 mln osób ze wszystkich stron
œwiata. Ojciec Œwiêty odby³ 95 zagranicznych pielgrzymek
apostolskich. Odwiedzi³ 130 krajów. Odby³ 140 pielgrzymek
na terenie W³och. Z³o¿y³ te¿ 297 wizyt w rzymskich parafiach.
Podczas swego dotychczasowego pontyfikatu opublikowano:
13 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apo-
stolskich, 41 listów apostolskich, 25 motu proprio. Jan Pawe³
II dokona³ 129 beatyfikacji, podczas których na o³tarze zosta-
³o wyniesionych 1.272 s³ug Bo¿ych (1.018 mêczenników i 254
wyznawców). W czasie pontyfikatu odby³y siê 42 kanoniza-
cje – og³oszono œwiêtymi 452 osoby (401 mêczenników
i 51 wyznawców). Odby³o siê 8 konsystorzy zwi¹zanych z mia-
nowaniem kardyna³ów. W sumie do tej godnoœci Jan Pawe³
podniós³ 201 biskupów. Podczas pontyfikatu Jan Paw³a II od-
by³o siê 6 zwyczajnych zgromadzeñ synodów biskupów, jed-
no zgromadzenie generalne nadzwyczajne i 7 zgromadzeñ spe-
cjalnych oraz jeden synod partykularny.

Mamy wiêc za co wys³awiaæ Bo¿e mi³osierdzie. Wypra-
szajmy tak¿e nowe moce Bo¿e na dalsze dni i lata , oby jak
najd³u¿szego pontyfikatu.
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II. MI£OSIERDZIE BO¯E
OBJAWIAJ¥CE SIÊ W ¯YCIU ŒWIÊTYCH

Piotrowe i nasze wyznanie o Chrystusie

Czwartek po VII niedzieli zwyk³ej, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1990
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Ankieta Chrystusa

W dzia³alnoœci nauczycielskiej Chrystusa uczeni w Piœmie,
a niekiedy najbli¿si uczniowie stawiali Chrystusowi ró¿ne py-
tania. Bywa³o i tak, ¿e sam Chrystus stawia³ s³uchaczom pyta-
nia. Œwiadectwem tego jest dzisiejszy fragment Ewangelii.
Jezus w okolicy Cezarei Filipowej postawi³ uczniom dwa py-
tania: pytanie pierwsze – Za kogo ludzie uwa¿aj¹ Syna Cz³o-
wieczego? (Mt 16,13b); i pytanie drugie – A wy za kogo Mnie
uwa¿acie? (Mt 16,15). S¹ to dwa ró¿ne pytania. W pierwszym
chodzi o opiniê innych ludzi, co inni s¹dz¹ o Chrystusie. W dru-
gim – o opiniê w³asn¹. OdpowiedŸ na pierwsze pytanie by³a
zbiorowa, wspólna: Odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzcicie-
la, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego
z proroków” (Mt 16,14). W odpowiedzi by³y wiêc przytoczo-
ne opinie, przekonania innych. OdpowiedŸ tego rodzaju nie
by³a zobowi¹zuj¹ca, nie stanowi³a o osobistej wiêzi uczniów
z Chrystusem.

Pytanie drugie: A wy za kogo Mnie uwa¿acie? (Mt 16,15).
By³o to pytanie adresowane wprost do cz³owieka czy do gru-
py ludzi i dotyczy³o ich osobistych przekonañ. Dlatego odpo-
wiedŸ by³a osobowa, w³asna, osobista, jednostkowa: Odpo-
wiedzia³ Szymon Piotr: „Tyœ jest Mesjasz, Syn Boga ¿ywego”
(Mt 16,16). W odpowiedzi tej wyrazi³ siê konkretny cz³owiek,
jego osobiste przekonania, jego mi³oœæ, szacunek i czeœæ dla
Chrystusa. Trafna, prawdziwa odpowiedŸ zosta³a udzielona
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przy pomocy samego Boga: Cia³o i Krew nie objawi³y ci tego,
ale Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17).

2. Nasza odpowiedŸ na ankietê Chrystusa

Mamy œwiadomoœæ, ¿e pytania postawione uczniom pod
Cezare¹ s¹ pytaniami zaadresowanymi do wszystkich chrze-
œcijan wszystkich czasów. S¹ zatem zaadresowane tak¿e do
dzisiejszego Koœcio³a. Jak¹ odpowiedŸ dajemy dziœ na te dwa
pytania? Na pierwsze pytanie mo¿emy poszukaæ odpowiedzi
w ksiêgach historycznych, teologicznych, socjologicznych.
OdpowiedŸ mo¿emy tak¿e znaleŸæ w obserwacji ¿ycia, w pra-
sie, w ankietach. Znalezienie poprawnej, prawdziwej odpowie-
dzi na pierwsze pytanie nie jest mo¿e a¿ tak wa¿ne. Wa¿niej-
sza jest odpowiedŸ na pytanie drugie: A wy za kogo Mnie uwa-
¿acie? (Mt 16,15). Za kogo mnie uwa¿asz? Kim jestem dla
ciebie? Jakie miejsce zajmujê w twoim ¿yciu? Odpowiedzia³
Szymon Piotr: „Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego” (Mt
16,16). OdpowiedŸ tê powtarza³, potwierdza³ potem swoim
¿yciem. Pod³ama³ siê tylko na dziedziñcu arcykap³ana, gdy
by³ pytany, czy zna tego s¹dzonego Cz³owieka. Odpowiedzia³,
¿e nie. Tu przynajmniej zewnêtrznie zaprzeczy³, bo brak³o mu
odwagi. Ale potem, gdy Pan zmartwychwsta³, ju¿ nie mia³ w¹t-
pliwoœci. Potwierdza³ tê wypowiedŸ spod Cezarei Filipowej
wtedy, gdy siedzia³ w wiêzieniu, gdy siê trudzi³ dla Ewangelii,
gdy z³oczyñcy niszczyli, deptali jego ¿ycie ziemskie w mie-
œcie, które sta³o siê stolic¹ chrzeœcijañstwa.

WypowiedŸ Piotrow¹ potwierdzali potem inni uczniowie
Chrystusa. Dzisiaj potwierdza j¹ i ponawia Piotr naszych cza-
sów, Jan Pawe³ II. W dniu inauguracji swego pontyfikatu, 22
paŸdziernika 1978 r. mówi³ na placu œw. Piotra: Wy wszyscy,
którzy macie szczêœcie wierzyæ, Wy wszyscy, którzy jeszcze szu-
kacie Boga, i Wy drêczeni w¹tpliwoœci¹: przyjmijcie – dziœ raz
jeszcze z tego miejsca œwiêtego – s³owa wypowiedziane ongiœ
przez Szymona Piotra. W tych s³owach jest wiara Koœcio³a. I
w tych s³owach jest nowa i ostateczna prawda o cz³owieku: Syn
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Boga ¿ywego. „Ty jesteœ Mesjasz, Syn Boga ¿ywego!”. Tê od-
powiedŸ z placu œw. Piotra Jan Pawe³ II potwierdza codzien-
nie, gdy klêka do modlitwy, gdy odprawia Drogê krzy¿ow¹,
gdy sprawuje Najœwiêtsz¹ Ofiarê, gdy staje przed t³umami na
Watykanie czy w czasie pielgrzymek. Potwierdzi³ te s³owa rów-
nie¿, gdy le¿a³ na szpitalnym ³ó¿ku w klinice Gemelli.

OdpowiedŸ Piotrowa ma siê stawaæ odpowiedzi¹ ca³ego
Koœcio³a – ka¿dego z nas. Dlatego trzeba siê czêsto zastana-
wiaæ: Jak ja traktujê Chrystusa, czy moim ¿yciem w ca³ej roz-
ci¹g³oœci potwierdzam, ¿e Chrystus jest Mesjaszem, Synem
Boga ¿ywego?

3. W Koœciele po stronie Piotra naszych czasów

Druga sekwencja dzisiejszej Ewangelii zawiera zapowiedŸ
prymatu, zapowiedŸ, która póŸniej sta³a siê rzeczywistoœci¹.
Piotr z woli Chrystusa sta³ siê ska³¹, opok¹. Sta³ siê funda-
mentem budowli Koœcio³a. Piotr otrzyma³ klucze tej budowli,
czyli w³adzê zarz¹dzania, rozwi¹zywania i zwi¹zywania. Nie-
którym siê to nie podoba³o, i wielu siê dziœ nie podoba to roz-
wi¹zywanie i zwi¹zywanie. S³yszymy raz po raz o protestach
przeciwko decyzjom Piotra naszych czasów, zw³aszcza w kra-
jach zachodnich: w Austrii, Niemczech, Francji, Holandii itd.
Ta postawa krytykanctwa przenika i do nas. S¹ tacy chrzeœci-
janie, którzy prezentuj¹ postawê ci¹g³ego sprzeciwu, ci¹g³ej
negacji, ci¹g³ego krytykanctwa. Jako uczniowie Chrystusa mu-
simy siê uczyæ mi³oœci do Koœcio³a, do Koœcio³a takiego, ja-
kim jest. Koœció³ jest nasz¹ Matk¹, a matkê kocha nas zawsze.

Nie trzeba byæ dzieckiem krn¹brnym, neguj¹cym, niepo-
s³usznym, nad którym musi boleæ papie¿, biskup, proboszcz,
katecheta. Mi³ujmy wiêc Koœció³, którego bramy piekielne nie
przemog¹ (Mt 16,18b).

Wynieœmy dziœ z tej œwi¹tyni, od mi³osiernego Boga Ojca,
now¹ moc, byœmy naszym s³owem, a przede wszystkim na-
szym uczciwym, dobroczynnym ¿yciem dawali jak najlepsze
œwiadectwo o Chrystusie, w duchu wyznania œw. Piotra.
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Piotrowa i nasza mi³oœæ do Koœcio³a

Œroda po VII niedzieli zwyk³ej, œwiêto Katedry œw. Piotra – 22 II 1995
1 P 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Przypomnienie sylwetki Ksiêcia Aposto³ów

Aposto³ Piotr zwa³ siê najpierw Szymonem. By³ synem Jony
z Betsaidy i bratem Andrzeja. Obaj trudnili siê rybo³ówstwem.
W czasie powo³ania do grona uczniów Jezusa (Mk 1,16-18)
mieszka³ w Kafarnaum (Mk 1,29). Dziêki swej rzutkoœci, im-
pulsywnoœci i us³u¿noœci rych³o zacz¹³ przewodziæ grupie
uczniów i sta³ siê ich rzecznikiem. Jezus zaakceptowa³ to
pierwszeñstwo, a nawet je umocni³. Przy ka¿dej okazji wyró¿-
nia³ Piotra. Sta³ siê on œwiadkiem cudów o szczególnym zna-
czeniu. By³ obecny w czasie przemienienia na górze Tabor.
S³ysza³ zapowiedŸ mêki. Zosta³ potem dopuszczony jako œwia-
dek cierpieñ Jezusa w Ogrójcu. W czasie pojmania w obronie
Jezusa, odci¹³ Malchusowi ucho. Potem w czasie procesu za-
par³ siê Jezusa przed odŸwiern¹, która go rozpozna³a jako
ucznia Chrystusa. Stanowczo siê wypar³ swego Mistrza. Po-
tem ¿a³owa³. Gorzko zap³aka³. Chrystus znowu go wyró¿ni³
po zmartwychwstaniu. Wyró¿ni³ go specjaln¹ chrystofani¹
osobist¹, a potem nad Jeziorem Tyberiadzkim, w czasie której
nadal mu prymat. Kaza³ mu paœæ owce i baranki, co oznacza³o
otrzymanie w³adzy w Koœciele. W ten sposób zosta³o anulo-
wane jego tchórzliwe zaparcie siê u bramy Ogrójca oraz na
podwórzu arcykap³ana.

Po wniebowst¹pieniu Chrystusa Piotr mia³ œwiadomoœæ
swego pierwszeñstwa we wspólnocie Aposto³ów. W dzieñ Piêæ-
dziesi¹tnicy wyg³osi³ w Jerozolimie p³omienne kazanie, po
którym przy³¹czy³o siê do chrzeœcijan oko³o trzech tysiêcy dusz
(por. Dz 2,14-41). Jako g³owa maleñkiej spo³ecznoœci prze-
wodniczy³ Piotr w podejmowaniu decyzji i kierowaniu jej lo-
sami. Ostrze przeœladowañ by³o skierowane na Piotra. To Piotr
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i Jan jako pierwsi stanêli przed Sanhedrynem ( por. Dz 4,1-22).
Piotra wtr¹cono do wiêzienia. W czasie przes³uchania Apo-
sto³ów na pytanie Sanhedrynu, dlaczego mimo zakazu nauczali
o Chrystusie, Piotr odpowiedzia³: Trzeba bardziej s³uchaæ Boga
ni¿ ludzi (Dz 5,29). Cudownie uwolniony z wiêzienia, Piotr
zmuszony by³ ujœæ z Jerozolimy. Wraz z Janem uda³ siê do
Samarii, aby tamtejszym ochrzczonym udzieliæ darów Ducha
Œwiêtego (por. Dz 8,14-24). Nastêpnie Piotr przebywa³ w An-
tiochii. Odwiedza³ gminy chrzeœcijañskie w Azji Mniejszej.
Ostatni etap swego ¿ycia spêdzi³ w Rzymie, gdzie w 67 roku
po Chrystusie poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ na krzy¿u. Nad jego
grobem zbudowano na pocz¹tku IV wieku koœció³.

2. Wymowa œwiêta Katedry œw. Piotra

Dnia 22 lutego obchodzimy pami¹tkê objêcia przez œw. Pio-
tra w³adzy biskupiej w Rzymie. Pami¹tkê tê poœwiadczaj¹ ju¿
pomniki z po³owy IV stulecia. Na progu czasów nowo¿ytnych
wzniesiono nad grobem Ksiêcia Aposto³ów bazylikê, przy któ-
rej znajduje siê Pa³ac Apostolski, siedziba biskupów Rzymu,
nastêpców œw. Piotra.

W Bazylice watykañskiej jest umieszczona katedra œw. Pio-
tra, czyli symboliczne miejsce, z którego naucza³ œw. Piotr jako
zwierzchnik Aposto³ów. Œwiêto Katedry œw. Piotra jest œwiê-
tem Rzymu jako centrum chrzeœcijañstwa. Jest tak¿e œwiêtem
papiestwa. Jest równie¿ œwiêtem jednoœci, której zwornikiem
jest œw. Piotr – Opoka.

Œwiêto to przypomina nam tak¿e o szczególnej mi³oœci, jak¹
pa³a³ œw. Piotr do wspólnoty uczniów Chrystusa, której prze-
wodzi³.

3. Pod lask¹ pastersk¹ Piotra naszych czasów

W dzisiejsze œwiêto Katedry œw. Piotra chcemy szczegól-
nie pamiêtaæ o Piotrze naszych czasów, Janie Pawle II. On jest
dzisiaj zwornikiem Koœcio³a. We wszelkich jego dzia³aniach
kryje siê wielka mi³oœæ do Chrystusa i do Koœcio³a. Papie¿
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chcia³by ten Koœció³, od wieków chory na wewnêtrzne rozbi-
cie, zjednoczyæ. Wiemy, jak bardzo mu le¿y na sercu ta spra-
wa, sprawa ekumenizmu. Chcemy go wspieraæ w tych dzia³a-
niach.

Jako czciciele mi³osierdzia Bo¿ego jesteœmy tak¿e wdziêcz-
ni Ojcu Œwiêtemu za zielone œwiat³o wobec nabo¿eñstwa i kultu
obrazu Jezusa Mi³osiernego. Jesteœmy wdziêczni za dokona-
nie przez niego w ubieg³ym roku aktu beatyfikacji siostry Fau-
styny. Spodziewamy siê, ¿e doczekamy siê tak¿e jej rych³ej
kanonizacji.

Mi³osierdzie Bo¿e ujawni³o siê w ¿yciu œw. Piotra Aposto-
³a. Ujawnia³o siê w ¿yciu b³. Siostry Faustyny i w postawie
innych œwiêtych. Proœmy dzisiaj mi³osiernego Boga, abyœmy
i my dostêpowali w jak najwiêkszym wymiarze mi³osierdzia
Bo¿ego i mogli byæ jego g³osicielami w dzisiejszym œwiecie
pod lask¹ pastersk¹ Piotra naszych czasów.

Œw. Wojciech – orêdownik mi³osierdzia

Sobota po IV niedzieli Wielkanocy, uroczystoœæ œw. Wojciecha – 22 IV 1989
Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26

1. Curriculum vitae œw. Wojciecha – Patrona narodu

Œw. Wojciech urodzi³ siê oko³o roku 956 w czeskich Libi-
cach, w mo¿nej rodzinie S³awnikowiców. Kszta³ci³ siê w Mag-
deburgu pod opiek¹ tamtejszego arcybiskupa, Adalberta. Na-
stêpnie przebywa³ w otoczeniu pierwszego biskupa Pragi,
Dytmara. Po jego œmierci zosta³ jego nastêpc¹ na praskiej sto-
licy. Na jakiœ czas uda³ siê do Rzymu, gdzie przyj¹³ habit be-
nedyktyñski. Jednak¿e szybko zosta³ wezwany przez rodaków
do Pragi. Wiosn¹ 992 r. powróci³ Wojciech do swoich i podj¹³
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z wielka gorliwoœci¹ pos³ugê biskupi¹. Budowa³ koœcio³y, za-
k³ada³ wspólnoty parafialne. W pracy duszpasterskiej natra-
fia³ na wiele trudnoœci. W roku 995 uda³ siê ponownie do Rzy-
mu. W kraju zniszczono jego rodzinne Libice i wymordowa-
no mu braci. W Rzymie Wojciech spotka³ cesarza Ottona III,
który namawia³ go do pracy misyjnej. Wojciech podj¹³ tê su-
gestiê. Uda³ siê do Polski, by st¹d wyruszyæ dalej do pogañ-
skich Prusaków. Po krótkim aposto³owaniu, 23 kwietnia 997 r.
poniós³ z ich strony œmieræ mêczeñsk¹. Chrobry wkrótce wy-
kupi³ cia³o mêczennika i z honorami pochowa³ je w GnieŸnie.
Wkrótce Wojciecha kanonizowano. Da³o to podstawê do utwo-
rzenia w 1000 r., w czasie zjazdu gnieŸnieñskiego, pierwszej na
ziemiach polskich metropolii. Pierwszym propagatorem kultu
œw. Wojciecha na forum europejskim sta³ siê cesarz Otton III.

Œwiety Wojciech, obok Najœwiêtszej Maryi Panny i œwiête-
go Stanis³awa, biskupa i mêczennika, zosta³ g³ównym patronem
Polski.

2. Znamiona œw. Wojciecha

Œw. Wojciech jest chronologicznie pierwszym œwiêtym na-
le¿¹cym do naszego narodu. Jego osoba, ¿ycie i dzia³anie zwi¹-
zane s¹ z pocz¹tkami naszego pañstwa i Koœcio³a w naszej Oj-
czyŸnie. Otwiera on listê œwiêtych, którzy wpisali siê w dzieje
naszego narodu.

Drugi rys znamionuj¹cy œw. Wojciecha to jego mêczeñstwo.
Mêczennicy s¹ szczególnymi œwiadkami Chrystusa. W czyta-
niu pierwszym znalaz³y siê dziœ s³owa Chrystusa: gdy Duch
Œwiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc i bêdziecie moimi
œwiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po
krañce ziemi (Dz 1,8). Œw. Wojciech otrzyma³ szczególn¹ moc
Ducha Œwiêtego, by staæ siê gorliwym œwiadkiem Chrystusa.
Na nim wype³ni³y siê czytane dziœ s³owa œw. Paw³a z Listu do
Filipian: Wam bowiem z ³aski dane jest to dla Chrystusa: nie
tylko w Niego wierzyæ, ale i dla Niego cierpieæ (Flp 1,29). Ca³e
¿ycie œw. Wojciecha by³o jakby mêczeñstwem, by³o wype³-
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nione przeró¿nymi przeciwnoœciami. Jak ju¿ wspomnieliœmy,
dwukrotnie musia³ opuszczaæ stolicê biskupi¹ w Pradze. Tak-
¿e w Rzymie spotyka³y go bolesne doœwiadczenia. I w koñcu
przyj¹³ mêczeñsk¹ œmieræ. Pad³ na zagonie Pañskim, siej¹c
ziarno Ewangelii wœród pogañskich Prusaków. Odda³ ¿ycie
w mêczeñstwie, z którego narodzi³o siê wielkie dobro. Ziarno
jego ¿ycia obumar³o, ale przynios³o plon obfity. Dziêki jego
mêczeñstwu mog³a powstaæ niezale¿na organizacja koœcielna
na ziemiach polskich. Zosta³a w du¿ej mierze ugruntowana
wiara naszych praojców.

Trzeci ryœ œw. Wojciecha to ³¹czenie wielu narodów Euro-
py. Œw. Wojciech ³¹czy sob¹ Wschód z Zachodem. By³ cz³o-
wiekiem wielu kultur. Z jego osob¹ czuj¹ siê zwi¹zani: Pola-
cy, Czesi, S³owacy, Wêgrzy, ludy nadba³tyckie, W³osi, Niem-
cy, Francuzi, Rosjanie. Jest zatem osob¹, wokó³ której mo¿na
dziœ budowaæ chrzeœcijañsk¹ Europê i ³¹czyæ Wschód z Za-
chodem. Jeœli dzisiaj chcemy budowaæ jedn¹ Europê, Europê
ojczyzn, to trzeba to czyniæ na gruncie chrzeœcijañskim.

3. Wojciechowe przes³anie

W Wojciechowe œwiêto modlimy siê za Polaków, za nasz¹
Ojczyznê. Modlimy siê o jednoœæ narodów na naszym konty-
nencie. Tak bardzo potrzebne s¹ nam te wartoœci, o które wal-
czy³ i za które zgin¹³ œw. Wojciech. Proœmy dla nas wszyst-
kich, abyœmy moc¹ Ducha Œwiêtego stawali siê ci¹gle na nowo
gorliwszymi œwiadkami Chrystusa zmartwychwsta³ego i po-
trafili dla Niego znosiæ ró¿ne przeciwnoœci ¿ycia – w duchu
œw. Wojciecha.

Niech Bo¿e mi³osierdzie roztoczy siê nad nasz¹ Ojczyzn¹,
by przeobra¿a³a siê w kraj ³adu spo³ecznego i moralnego. Wy-
praszajmy tak¿e mi³osierdzie Bo¿e dla naszych s¹siadów, aby
¿yli w spokoju i w poszanowaniu wartoœci chrzeœcijañskich.
Niech Europa jednoczy siê na bazie tych wartoœci, które g³osi³
œw. Wojciech.
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Mi³osierdzie Bo¿e objawione w ¿yciu
œw. Marii Magdaleny

Sobota po XV niedzieli zwyk³ej, Wspomnienie œw. Marii Magdaleny
– 22 VII 1989
Pnp 8,6-7; J 20,1.11-18)

1. Ewangeliczna niewiasta o imieniu Maria Magdalena

Maria Magdalena to postaæ ewangeliczna, uto¿samiana
przez niektórych z bezimienn¹ grzesznic¹ z uczty u faryzeusza
Szymona (£k 7,36-50) oraz z Mari¹ z Betanii, siostr¹ £azarza
i Marty (£k 10,38-42). Nie jest to jednak udokumentowane.
Pewne jest jednak, ¿e Maria Magdalena jest jedn¹ z ewange-
licznych niewiast, które wspomina œw. £ukasz (8,1-3). Chry-
stus uwolni³ je z opêtania przez szatana. Z Marii Magdaleny
wypêdzi³ siedmiu czartów. Maria Magdalena odznacza³a siê
szczególn¹ mi³oœci¹ do Chrystusa. Ta mi³oœæ sprawi³a, ¿e po-
sz³a za Chrystusem z Galilei do Judei. Zawiod³a j¹ potem na
Golgotê (£k 23,49; 24,10). Wreszcie w niedzielny poranek
(J 20,1-18) kaza³a jej bardzo wczeœnie pobiec do grobu z won-
noœciami. Grób by³ ju¿ wtedy pusty, ale tu¿ obok spotka³a anio-
³ów i nieznajomego, którego wziê³a za ogrodnika. Przekonana
o tym, ¿e wszyscy ¿yj¹ takimi samymi uczuciami jak i ona,
podjê³a dialog z nieznajomym: Panie, jeœli ty Go przenios³eœ,
powiedz mi, gdzie Go po³o¿y³eœ, a ja Go wezmê (J 20,15b).
Gdy ów Nieznajomy zwróci³ siê do niej po imieniu, mówi¹c:
„Mario”, ona natychmiast rozpozna³a w nim ukochanego Mi-
strza. Zwróci³a siê do Niego z najczulszym s³owem: „Rabbu-
ni”. Wtedy otrzyma³a od Zmartwychwsta³ego misjê do Apo-
sto³ów: Udaj siê do moich braci i powiedz im: „Wstêpujê do
Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga wasze-
go”. Posz³a Maria Magdalena oznajmiaj¹c uczniom: „Widzia-
³am Pana i to mi powiedzia³” (J 20,17b-18). Nazwano j¹ dla-
tego „aposto³k¹ aposto³ów” – apostola apostolorum.
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2. Mi³osierdzie dla mi³uj¹cych

Maria Magdalena jest osob¹, która przyjê³a z r¹k Chrystu-
sa dar Bo¿ego mi³osierdzia. Ów dar zosta³ jest przydzielony
w tak wielkim wymiarze, gdy¿ wielce umi³owa³a. St¹d te¿ nie-
przypadkowo w jej liturgiczne wspomnienie czytamy teksty
biblijne mówi¹ce o wartoœci mi³oœci. S³yszeliœmy s³owa: bo
jak œmieæ potê¿na jest mi³oœæ […]. Wody wielkie nie zdo³aj¹
ugasiæ mi³oœci, nie zatopi¹ jej rzeki. Jeœliby kto odda³ za mi-
³oœæ ca³e bogactwo swego domu, pogardz¹ nim tylko
(Pnp 8,6-7).

3. Mi³osierdzie w przebaczeniu

Magda Magdalena uto¿samiana z jawnogrzesznic¹ jest
przyk³adem prawdziwego nawrócenia. W tym nawróceniu
g³ówn¹ rolê odegra³ Bóg, który okaza³ jej swoje mi³osierdzie.
Tak¿e w naszym usprawiedliwieniu g³ówn¹ rolê odgrywa Bóg.
To On nam okazuje swoje mi³osierdzie, gdy nam przebacza
i czyni na nowo swoim dzieckiem.

Niech Patronka dzisiejszego dnia bêdzie dla nas znakiem
nadziei na Bo¿e przebaczenie i mi³osierdzie. Niech jej wspo-
mnienie pozwoli nam patrzeæ z nadziej¹ na wszystkich grzesz-
ników, tak¿e na tych, którzy zagubili wiarê i mi³oœæ do Chry-
stusa. Jezus ma klucz do ka¿dego ludzkiego serca. Dlatego nie
ustawajmy w naszym wo³aniu: „Dla Jego bolesnej mêki miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata”.
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Dobrym ¿yciem œpiewaæ Panu pieœñ chwa³y

Œroda po XXXIII niedzieli zwyk³ej, wspomnienie œw. Cecylii, dziewicy
i mêczennicy – 22 XI 1989
Kp³ 19,1-2.17-18; Mt 7,21-27

1. Dobre wybieranie – budowanie na skale

Jednym z istotnych przymiotów ka¿dego cz³owieka jest
zdolnoœæ do wybierania. Tylko cz³owiek spoœród ziemskich
stworzeñ zosta³ obdarzony mo¿liwoœci¹ wyboru. W ca³ej przy-
rodzie panuje wzglêdny determinizm, nieœwiadome zmierza-
nie do konkretnych, okreœlonych przez naturê celów. Cz³owiek
natomiast sam sobie obiera cele ¿yciowe i œrodki do nich pro-
wadz¹ce. Szczególnie wa¿ne w ¿yciu ludzkim s¹ wybory mo-
ralne, a wiêc wybór miêdzy dobrem i z³em. Historia ¿ycia ka¿-
dego cz³owieka jest znaczona wyborami dobra, spe³nianiem
czynów zgodnych z Bo¿ym prawem, a niekiedy i wyborem z³a,
czyli pope³nianiem grzechów. Wiemy z doœwiadczenia, jakie
s¹ konsekwencje wyboru dobra lub z³a. Wybór dobra i spe³-
nienie czegoœ dobrego mo¿e okazaæ siê trudny, mo¿e byæ z³¹-
czony z wysi³kiem, a nawet z ofiar¹ i cierpieniem. Jednak¿e
po jego spe³nieniu dobro cieszy. Przychodzi wewnêtrzna ra-
doœæ, satysfakcja, ¿e coœ zosta³o dokonane, co jest zgodne
z nasz¹ rozumn¹ natur¹, z naszym ludzkim i chrzeœcijañskim
powo³aniem. I przeciwnie, ka¿dy wybór i spe³nienie z³a przy-
nosi w konsekwencji rozczarowanie, wyrzuty sumienia, a nie-
kiedy smutek i ból. Na tê prawid³owoœæ, któr¹ zauwa¿amy
w naszym codziennym ¿yciu, wskazuje nam dzisiaj Chrystus
w og³oszonej Ewangelii

Chrystus porównuje cz³owieka, który s³ucha Jego s³ów i wy-
pe³nia je, z cz³owiekiem roztropnym, który zbudowa³ swój dom
na skale. Takiego domu, utwierdzonego na mocnym funda-
mencie, nie zdo³aj¹ obaliæ ¿adne ¿ywio³y. Natomiast cz³owiek
s³uchaj¹cy s³ów Chrystusa, a nie wype³niaj¹cy ich, zosta³ po-
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równany z cz³owiekiem nierozs¹dnym, który dom swój zbu-
dowa³ na piasku. Taki dom nie ostoi siê w czasie klêsk ¿ywio-
³owych.

Osob¹, która dokona³a w ¿yciu szlachetnego wyboru, jest
patronka dzisiejszego dnia – œw. Cecylia, dziewica i mêczen-
nica.

2. ¯ycie œw. Cecylii – pieœni¹ chwa³y dla Pana Boga

Œw. Cecylia nale¿y do najbardziej znanych mêczennic Ko-
œcio³a pierwszych wieków. Legenda g³osi, ¿e mia³a narzeczo-
nego Waleriana, który, jako poganin, chcia³ j¹ poœlubiæ. Cecy-
lia podzieli³a siê z nim swoj¹ wiar¹ w Chrystusa. Swoim s³o-
wem, a zw³aszcza chrzeœcijañskim stylem ¿ycia pomog³a mu
staæ siê chrzeœcijaninem. Walerian przyj¹³ chrzest. Tak¿e jego
brat Tybuncjusz da³ siê ochrzciæ. Za to zostali obaj zamêczeni.
Gdy nadszed³ czas próby, tak¿e Cecylia wybra³a œmieræ ani¿e-
li wyparcie siê wiary i mi³oœci do Chrystusa. Odesz³a z tego
œwiata jako mêczennica. W ¿yciu swoim podobno bardzo lu-
bi³a œpiewaæ. Mo¿e dlatego zosta³a potem og³oszona patronk¹
muzyki i œpiewu koœcielnego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e swoim
bogobojnym – dziewiczym i mêczeñskim ¿yciem wyœpiewa³a
Panu Bogu piêkn¹ pieœñ.

3. Radoœnie œpiewajmy Panu

Œw. Cecylia przypomina nam dziœ, ¿e ca³e nasze ¿ycie win-
no byæ piêkn¹ pieœni¹ œpiewan¹ Bogu. W Liturgii Godzin, czyli
w brewiarzu, znajdujemy nastêpuj¹c¹ modlitwê; „Bo¿e, Ty
jesteœ naszym Stwórc¹ i Ÿród³em naszego zbawienia, uczyñ
nasze ¿ycie pieœni¹ ku Twojej chwale, abyœmy mogli w niebie
nieustannie Ciebie wielbiæ”. ¯ycie ludzkie mo¿na traktowaæ
jako pieœñ œpiewan¹ Bogu. Rzecz w tym, ¿eby ta pieœñ by³a
piêkna, ¿eby by³a œpiewana poprawnie, bez fa³szu. Bóg ma
najlepszy s³uch. Od wielu ju¿ lat s³ucha naszego œpiewu, jaki
Mu œpiewamy naszym ¿yciem. Smuci siê, gdy ta pieœñ jest
fa³szowana przez grzech, gdy nie brzmi piêknie, harmonijnie.
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Ta pieœñ naszego ¿ycia winna byæ pieœni¹ radosn¹. Jest to
trudny postulat, bowiem mamy dziœ tyle powodów do smutku,
do narzekañ. Nêkaj¹ nas choroby i przeró¿ne dolegliwoœci, k³o-
poty i nieszczêœcia. Jednak¿e pieœñ naszego ¿ycia winna byæ
radosna. W jednej z pieœni zachêcamy siê: „Radoœnie Panu
hymn œpiewajmy, alleluja, i dobroæ Jego wys³awiajmy, allelu-
ja”. Nie wolno nam siê smuciæ. Pasterzem naszym jest Pan.
Bóg mi³osierny stoi przy nas. Z tego przekonania chcemy czer-
paæ moc i nadziejê do przetrwania najtrudniejszych chwil.

Ceñmy sobie tak¿e w naszym ¿yciu œwiêt¹ liturgiê. To w³a-
œnie na liturgii w szczególny sposób wielbimy Boga przez
œpiew. W pieœniach, w muzyce wypowiadamy przed Bogiem
nie tylko nasze myœli, ale i nasze uczucia, nasz¹ wiarê i mi³oœæ
do Pana Boga. W liturgii wielbimy Boga, wys³awiamy Bo¿e
mi³osierdzie.

Œpiewajmy tak¿e chêtnie w naszych rodzinach, na spotka-
niach rodzinnych, towarzyskich. Niech tam tak¿e brzmi¹ na-
sze pieœni religijne. Nie wstydŸmy siê Pana Boga. Znane jest
nam powiedzenie: „Kto œpiewa, dwa razy siê modli”. Warto
w tym kontekœcie przypomnieæ s³owa Goethego: „Gdzie s³y-
szysz œpiew, tam wst¹p, tam ludzie dobre serca maj¹. Źli lu-
dzie, wierzaj mi, ci nigdy nie œpiewaj¹”.

Proœmy mi³osiernego Boga, by pozwoli³ nam œpiewaæ da-
lej na Jego czeœæ pieœñ naszym ¿yciem. Proœmy, aby by³ cier-
pliwy i mi³osierny, gdy czasem tê pieœñ zafa³szujemy. Niech
Jego chwa³a roœnie tu na ziemi i w niebie.
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III. MI£OSIERDZIE BO¯E
MAJ¥CE SIÊ OBJAWIÆ

W CZASACH ESCHATOLOGICZNYCH

Homilie listopadowe

Bóg ¿ywych

Sobota po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1986
Ap 11,4-12; £k 20,27-40

1. Spojrzenie ludzi na œmieræ

Zjawisko œmierci jest powszechne w przyrodzie. Gin¹ ro-
œliny, zwierzêta. Umieraj¹ ludzie. Jednak¿e tylko cz³owiek wie,
¿e umiera. Tylko cz³owiek tak czêsto zastanawia³ siê i ci¹gle
zastanawia nad tajemnic¹ œmierci i przysz³ego ¿ycia. Tylko lu-
dzie s¹ zdolni za ¿ycia przygotowywaæ siê do œmierci, i to za-
równo teoretycznie, jak i praktycznie. Powsta³y dziedziny na-
ukowe zajmuj¹ce siê œmierci¹. Kiedyœ w staro¿ytnoœci ca³¹ fi-
lozofiê definiowano jako przygotowanie siê do œmierci, jako
meditatio et praeparatio ad mortem.

Trzeba powiedzieæ, ¿e problem œmierci by³ zawsze jednym
z najtrudniejszych problemów, jakie zaprz¹ta³y g³owy ludzi.
Perski mêdrzec Omar Chajjam, wielki matematyk i poszuki-
wacz prawdy, pisa³ kiedyœ: „I wiele wêz³ów rozpl¹ta³em w tej
wêdrówce, lecz opar³ mi siê wêze³ œmierci i losu cz³owieka”.

Pogl¹dy myœlicieli na temat œmierci mo¿na by podzieliæ na
dwie grupy: pesymistyczne i optymistyczne. Sporo myœlicieli
patrzy³o na œmieræ pesymistycznie. Ludzie wiedzieli, ¿e œmieræ
przerywa pasmo ¿ycia, ¿e do pewnego stopnia sprzeciwia siê
cz³owiekowi, który z natury pragnie ¿yæ, trwaæ zawsze. Dlate-
go uwa¿ali œmieræ za wielkie nieszczêœcie, tragediê cz³owie-
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ka. Teognis z Magory pisa³: „Dla mieszkañca ziemi najlepsz¹
rzecz¹ jest wcale siê nie narodziæ i nie ogl¹daæ jasnego s³oñca,
skoro ma nadejœæ œmieræ”. Pesymizm zwi¹zany ze œmierci¹
odnajdujemy w religiach Wschodu, np. w buddyzmie, brami-
nizmie. Postawa pesymistyczna od¿y³a w czasach nowo¿yt-
nych. Wystarczy wymieniæ takie nazwiska, jak: Voltaire, M.
Heidegger, J.-P. Sartre. Ten ostatni uku³ g³oœne powiedzenie:
„Absurdem jest, ¿e narodziliœmy siê, i absurdem, ¿e umiera-
my”.

W dziejach myœli ludzkiej nie brakuje te¿ pogl¹dów opty-
mistycznych. By³y one zbli¿one do chrzeœcijañskich. Ca³a fi-
lozofia platoñska, neoplatoñska i stoicka, filozofia Epikura, Se-
neki patrzy³a na œmieræ jako na radosne przejœcie do ¿ycia
wiecznego, jako na przejœcie ze œwiata cierpieñ i ró¿norakich
ograniczeñ do œwiata szczêœliwego. Pogl¹dy te maj¹ swoich
zwolenników i dzisiaj (por. Rozwa¿ania o ¿yciu ludzkim, War-
szawa 1977, s. 116-157).

2. Bo¿e orêdzie o œmierci i zmartwychwstaniu

Na kartach Objawienia pojawia siê bardzo czêsto prawda
o œmierci i ¿yciu wiecznym. Œmieræ jest zawsze ukazywana
jako przejœcie z ¿ycia ziemskiego do ¿ycia wiecznego.

Chrystus, zapytany przez ludzi o ¿ycie w przysz³ym œwie-
cie, odpowiada, ¿e wygl¹da ono zupe³nie inaczej ani¿eli tu na
ziemi: Dzieci tego œwiata ¿eni¹ siê i za m¹¿ wychodz¹. Lecz ci,
którzy uznani s¹ za godnych udzia³u w œwiecie przysz³ym i w po-
wstaniu z martwych, ani siê ¿eniæ nie bêd¹, ani za m¹¿ wycho-
dziæ. Ju¿ bowiem umrzeæ nie mog¹, gdy¿ s¹ równi anio³om i s¹
dzieæmi Bo¿ymi, bêd¹c uczestnikami zmartwychwstania
(£k 20,34-36).

Chrystus dope³ni³ wyk³ad o œmierci na krzy¿u: Ojcze, w rêce
Twoje powierzam ducha mojego (£k 23,46). Odt¹d ci, którzy
umieraj¹, którzy w Niego wierz¹, nie musz¹ siê baæ, nie id¹
bowiem donik¹d, nie id¹ na unicestwienie, ale wstêpuj¹ do
domu Ojca: Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz ¿ywych; wszy-
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scy bowiem dla Niego ¿yj¹ (£k 20,38). W takiej wierze umie-
ra³ Jan XXIII, œw. Maksymilian i wielu mêczenników w dzie-
jach Koœcio³a.

3. Nasza dalsza droga ku œmierci i zmartwychwstaniu

¯ycie nasze p³ynie w jednym kierunku, w stronê wieczno-
œci, zmartwychwstania. Nie mo¿na go ani zatrzymaæ, ani po-
wtórzyæ. Kolejka przed nami ci¹gle siê skraca. Z ka¿dym ro-
kiem naszego ¿ycia zamyka siê przed nami wiele bram, pro-
wadz¹cych w przysz³oœæ. Kurcz¹ siê nasze mo¿liwoœci ¿ycio-
we, zw³aszcza po przekroczeniu pewnej granicy wieku. Œwia-
domoœæ utraconych szans, ¿e mogliœmy zostaæ kimœ innym,
osi¹gn¹æ wiêcej, inaczej u³o¿yæ sobie ¿ycie, mo¿e byæ bardzo
dokuczliwa. I w koñcu nast¹pi to najwa¿niejsze spotkanie. Nie
wiemy gdzie i kiedy, ale jest ono najpewniejsze ze wszystkiego
tego, co jest przed nami, co ma siê w przysz³oœci jeszcze wyda-
rzyæ. Chrystus tak czêsto nam przypomina, ¿e winniœmy prze-
¿ywaæ ¿ycie w postawie czuwania, oczekiwania na Jego powrót.

A wiêc kiedyœ, kiedy mo¿e jeszcze bêdziesz mia³ tyle spraw
nieza³atwionych, niedokoñczonych, On przyjdzie i powie:
dosyæ, ju¿ wystarczy, ju¿ chodŸ, zdaj sprawê z w³odarstwa
twego. Pozostanie po tobie kilka par rozdeptanych butów, tro-
chê znoszonej odzie¿y, jakieœ rachunki, zapiski, których niko-
mu nie bêdzie siê chcia³o czytaæ. Ktoœ na to wszystko popa-
trzy i powie: niewiele tego zosta³o. Dalej bêd¹ wschody i za-
chody s³oñca, ale bez ciebie. Bêd¹ mrozy i kaniku³y, deszcze
i œnie¿yce, ale bez ciebie. Bêd¹ mgliste i s³oneczne dni – bez
nas. My bêdziemy ju¿ po drugiej stronie. Ujrzymy Boga ta-
kim, jakim jest.

Proœmy mi³osiernego Boga, by nas kiedyœ przyj¹³ do sie-
bie, by da³ nam têsknotê za niebem, byœmy kiedyœ, gdy przyj-
dzie œmieræ, utracili lêk i z nadziej¹ na Mi³osierdzie Pañskie witali
wiecznoœæ z podniesiona g³ow¹. Jezu mi³osierny, prosimy Ciê,
przyznaj siê do nas, którzy dziœ tu przy Tobie jesteœmy i powta-
rzamy s³owa z Twego œwiêtego obrazu: „Jezu, ufam Tobie”.
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Na spotkanie z Bogiem mi³osiernym
i sprawiedliwym

Uroczystoœæ Chrystusa Króla – 22 XI 1987
Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

1. Bóg w obiegowych opiniach ludzi

Uroczystoœci¹ Chrystusa, Króla Wszechœwiata, koñczymy
rok liturgiczny. Patrzymy dziœ na Chrystusa jako mi³osiernego
Pasterza i sprawiedliwego Króla.

S³yszymy czasem takie powiedzenia: „Bóg jest nierychli-
wy, ale sprawiedliwy”, „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”,
„Bo¿e, Ty widzisz i nie grzmisz”, „Skaranie boskie”. Gdy ja-
kiemuœ oprawcy stanie siê coœ z³ego, sk³onni jesteœmy powie-
dzieæ: „dosiêg³a go rêka Bo¿ej sprawiedliwoœci”. W wypowie-
dziach tego typu wyra¿ane jest przekonanie, ¿e Pan Bóg jest
Sêdzi¹ sprawiedliwym, ¿e œledzi ludzi i zsy³a na nich raz po raz
ró¿ne kary.

Funkcjonuje tak¿e u niektórych ludzi obraz Boga jako Ojca,
który zawsze jest mi³osierny, rozdaje swoj¹ dobroæ na lewo
i na prawo. Bóg,– to po prostu nieudolny staruszek, który przy-
myka oko na ludzki grzech, wszystkim tylko przebacza, jest
wyrozumia³y, niezdolny do gniewu, nie ma poczucia sprawie-
dliwoœci.

Który z powy¿szych obrazów Boga jest w³aœciwy, praw-
dziwy? Z pewnoœci¹ ani jeden, ani drugi oddzielnie wziêty.
Od dzieciñstwa nas uczono, ¿e Bóg jest mi³osierny i sprawie-
dliwy. Taki te¿ obraz Boga kreuje nam dzisiejsza liturgia uro-
czystoœci Chrystusa Króla.

2. Bóg jest Bogiem mi³osierdzia i sprawiedliwoœci

S³owo Bo¿e dzisiejszej uroczystoœci uwydatnia dwa wy¿ej
wspomniane, podstawowe przymioty Boga: mi³osierdzie i spra-
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wiedliwoœæ. Oba przymioty Boga zostaj¹ przez s³owo Bo¿e
z³¹czone w jednym obrazie Króla, który jest zarazem mi³osier-
ny i sprawiedliwy, hojnie przebacza i sprawiedliwie karze.

W pierwszym czytaniu jest uwydatniony rys mi³osierdzia.
Bóg jest Pasterzem swojego ludu: Oto ja sam bêdê szuka³ mo-
ich owiec i bêdê mia³ o nie pieczê […]. Ja sam bêdê pas³ moje
owce i Ja sam bêdê je uk³ada³ na legowisko […], zagubion¹
odszukam, zab³¹kan¹ sprowadzê z powrotem, skaleczon¹ opa-
trzê, chor¹ umocniê... (Ez 34,11,15-16).

W Ewangelii zaœ mamy uwydatniony rys sprawiedliwoœci.
Chrystus Król, jako Pasterz i Sêdzia, oddzieli „owce od ko-
z³ów”, dokonana sprawiedliwego s¹du nad swoj¹ owczarni¹.
Kryterium tej koñcowej oceny, tego s¹du, bêdzie mi³oœæ, nie
ta deklarowana, ale ta spe³niona.

Z biblijnych czytañ mo¿emy wysnuæ wniosek, ¿e oba przy-
mioty króla wyra¿one symbolicznie w dwu obrazach pasterza
i sêdziego ujawniaj¹ siê w ró¿nym czasie. Chrystus jest naj-
pierw naszym Pasterzem. On czuwa nad nami. W jego owczarni
mo¿emy czuæ siê bezpiecznie. On nam dziœ udziela hojnie prze-
baczenia. On wspomaga moc¹ Ducha Œwiêtego, aby z³o zwy-
ciê¿aæ dobrem, aby pozostawaæ wiernym woli Bo¿ej, Bo¿emu
prawu.

Jednak¿e ten sam Chrystus Król pojawi siê na koñcu jako
Sêdzia. On przyjdzie w swej chwale […], zasi¹dzie na swoim
tronie, pe³nym chwa³y. I zgromadz¹ siê przed Nim wszystkie
narody […]; oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela
owce od koz³ów (Mt 25,31-32). Chrystus oddzieli swoich przy-
jació³, tych, którzy Mu s³u¿yli w biednych i potrzebuj¹cych,
od swoich nieprzyjació³, od tych, którzy nie czynili dobrze bê-
d¹cym w potrzebie. Zatem kryterium S¹du Ostatecznego i po-
dzia³u ludzi na wiecznoœæ bêdzie mi³oœæ.

3. Ku spotkaniu z Chrystusem Sêdzi¹

Bêdziemy zatem s¹dzeni z mi³oœci. Jesteœmy w takim eta-
pie historii zbawienia, kiedy przyjmujemy od Boga mi³osier-
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dzie. Tyle razy nam Bóg ju¿ przebaczy³, gdy z ¿alem prosili-
œmy Go o odpuszczenie nam grzechów. Tyle jeszcze nam wy-
baczy, gdy pob³¹dzimy i bêdziemy ¿a³owaæ. Jednak¿e musi-
my pamiêtaæ, ¿e spotkamy Go tak¿e jako sprawiedliwego Sê-
dziego. Syn Bo¿y nas sprawiedliwie os¹dzi. Abyœmy mogli
us³yszeæ na s¹dzie radosne s³owa zaproszenia do wejœcia we
wspólnotê zbawionych, winniœmy teraz nie tylko przyjmowaæ
Bo¿e mi³osierdzie, ale tak¿e winniœmy je czyniæ wobec dru-
gich. Droga do wiecznoœci prowadzi przez cz³owieka (M.A.
Kr¹piec). Mamy w Koœciele wiele poci¹gaj¹cych przyk³adów
s³u¿by Chrystusowi w ludziach potrzebuj¹cych. Wspomnijmy
œw. Brata Alberta, który porzuci³ karierê malarsk¹ i zak³ada³
przytuliska dla bezdomnych w Krakowie. Popatrzmy na Mat-
kê Teresê z Kalkuty, która zbiera z ulic Bombaju umieraj¹cych,
która s³u¿y najbiedniejszym z biednych.

Popatrzmy na drogê naszego ¿ycia. Czy widzimy na nich
Chrystusa bêd¹cego w potrzebie? Módlmy siê o mi³uj¹ce oczy,
byœmy mogli „zarabiaæ” na s¹d Bo¿y czynami mi³oœci. Oby-
œmy na koñcu czasu mogli us³yszeæ s³owa Chrystusa: PójdŸ-
cie, b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata (Mt 25,34). Jezu
Mi³osierny, pozwól nam kiedyœ us³yszeæ te s³owa.

Dwa zapowiedziane wydarzenia

Wtorek po XXXIV niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1988
Ap 14,14-20; £k 21,5-11

1. Cz³owiek wychylony w przysz³oœæ

Jedn¹ z charakterystycznych cech cz³owieka jest ukierun-
kowanie ku przysz³oœci. Wobec przysz³oœci cz³owiek mo¿e
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przyjmowaæ ró¿ne postawy. Mo¿e o przysz³oœci marzyæ. Owo-
cem tych marzeñ s¹ utopie. Znamy takie utopie w literaturze
œwiatowej, zw³aszcza filozoficznej i spo³ecznej. Kiedyœ wielk¹
utopi¹ by³o idealne pañstwo Platona. W ostatnim czasie tak¹
utopi¹ jest wizja spo³eczeñstwa bezklasowego i szczêœliwego,
jak¹ propaguj¹ marksiœci. Mówi¹, ¿e w spo³eczeñstwie przy-
sz³oœci bêdzie stosowana zasada: ka¿demu wed³ug potrzeb.
Odrzucamy tê wizjê, gdy¿ jest utopijna. Cz³owiek nie mo¿e
przewidzieæ przysz³oœci, mo¿e tylko snuæ wobec niej plany
i czêsto bywaj¹ one utopijne.

W ostatnim etapie roku liturgicznego Koœció³ kieruje nasz¹
myœl tak¿e ku przysz³oœci, i to tej ostatecznej, przed któr¹ stoi
ca³a ludzkoœæ: ¿yj¹cy i zmarli. O takiej przysz³oœci mówi nam
dzisiejsza liturgia s³owa.

2. ZapowiedŸ zburzenia Jerozolimy i koñca œwiata

Fragment Ewangelii dziœ czytanej zawiera zapowiedŸ zbu-
rzenia jerozolimskiej œwi¹tyni. Chrystus przepowiedzia³ to zbu-
rzenie, gdy niektórzy mówili o niej, ¿e jest przyozdobiona piêk-
nymi kamieniami i darami […]. Przyjdzie czas – mówi³ – kie-
dy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamieñ na kamieniu,
który by nie by³ zwalony (£k 21,6). Przera¿eni uczniowie wziêli
Mistrza na bok i wiedzeni ciekawoœci¹ zapytali, kiedy to na-
st¹pi, i jaki bêdzie znak, gdy siê to dziaæ zacznie? Chrystus nie
podj¹³ jednak dok³adnie tych pytañ. Da³y Mu one jednak sto-
sown¹ okazjê, by wskazaæ na znaki, które poprzedz¹ to zda-
rzenie, i na znaki, które poprzedz¹ czasy apokaliptyczne.

Wydarzenie przepowiedziane przez Chrystusa ju¿ nast¹pi-
³o. W r. 70 naszej ery wódz rzymski Tytus doszczêtnie znisz-
czy³ ca³e miasto, a w nim tak¿e wspania³¹ œwi¹tyniê, której do
dziœ ¯ydzi nie odbudowali. Widzimy zatem, ¿e s³owa Chry-
stusa dotycz¹ce zburzenia œwi¹tyni spe³ni³y siê w nied³ugim
czasie.

Drugie zapowiedziane wydarzenie to koniec œwiata. Zapo-
wiada go dzisiejsze pierwsze czytanie. W sposób obrazowy
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ukazuje S¹d Ostateczny jako ¿niwo i winobranie: A Siedz¹cy
na ob³oku rzuci³ sierp na ziemiê i ziemia zosta³a z¿êta […]. I rzu-
ci³ anio³ swój sierp na ziemiê, i obra³ z gron winoroœl ziemi,
i wrzuci³ je do t³oczni ogromnej Bo¿ego gniewu (Ap 14,16.19).

Czekamy na spe³nienie tej proroczej zapowiedzi, dotycz¹-
cej koñca œwiata. Na pewno siê ona spe³ni.

3. Wiernoœæ a¿ do œmierci

W jakiej postawie winniœmy oczekiwaæ na tê ostateczn¹
rzeczywistoœæ, jak siê do niej mamy przygotowaæ? OdpowiedŸ
znajdziemy w dzisiejszym wersecie, poprzedzaj¹cym g³oszenie
Ewangelii: B¹dŸ wierny a¿ do œmierci, a dam ci wieniec ¿ycia
(Ap 2,10c). S³owa te, wyjête z Apokalipsy, nawi¹zuj¹ do s³ów
Chrystusa: Lecz kto wytrwa do koñca, ten bêdzie zbawiony (Mt
24,13). Wytrwa³oœæ w dobrym to szczególna cecha prawdziwych
uczniów Chrystusa. Musimy przyznaæ, ¿e czasem brakuje nam
wytrwa³oœci. Pamiêtamy o naszych postanowieniach, których
nie wykonaliœmy, gdy¿ brak³o nam wytrwa³oœci. Módlmy siê
czêsto o wiernoœæ, o wytrwanie w dobrym a¿ do œmierci. B¹dŸ
wierny a¿ do œmierci, a dam ci wieniec ¿ycia (Ap 2,10c). Bo¿e
Mi³osierny, prosimy Ciê o ³askê wytrwania a¿ do koñca.

Wra¿liwi na Bo¿e nawiedzenia

Czwartek po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1990
Ap 5,1-10; £k 19,41-44

1. P³acz¹cy Jezus

Ewangelia opowiada o dwukrotnym p³aczu Jezusa: nad gro-
bem £azarza i nad Jerozolim¹. P³acz nad grobem £azarza by³
p³aczem przyjaŸni, p³acz ¿alu za tym, który odszed³. Oto jak
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go mi³owa³ (J 11,36) – mówili wówczas ¯ydzi. Ten typu ¿al
powtarza siê tak czêsto i dziœ na naszych oczach. P³acz¹ lu-
dzie przy grobach w czasie pogrzebu. P³acz¹ czasem w szpi-
talach, gdy widza cierpienia bliskich.

Drugi p³acz Chrystusa to p³acz nad miastem. Jest to p³acz
¿alu, ¿e miasto „nie rozpozna³o czasu swego nawiedzenia”.
I dlatego legnie w gruzach.

Chrystus p³acze nad miastem, które nie rozpozna³o czasu
Bo¿ego nawiedzenia. Jezus kocha³ to miasto. Kocha³ ju¿ jako
dzieciê. To w tym mieœcie czterdziestego dnia po narodzeniu
zosta³ ofiarowany w œwi¹tyni. Do tego miasta co roku przy-
chodzi³ z Nazaretu z rodzicami do œwi¹tyni. W tym mieœcie
wzrasta³, czyni³ wielkie znaki. Do tego miasta wjecha³ uro-
czyœcie na œwiêta paschalne. W tym mieœcie da³ uczniom sie-
bie na pokarm. W tym mieœcie zosta³ zdradzony i os¹dzony.
W tym mieœcie cierpia³ rany i zosta³ powieszony na krzy¿u.
W tym mieœcie zwyciê¿y³ œmieræ i zes³a³ Ducha Œwiêtego. Z te-
go miasta pos³a³ uczniów a¿ po krañce ziemi. O tym mieœcie
powiedzia³, ¿e legnie w gruzach: za to, ¿e nie rozpozna³o cza-
su swego nawiedzenia

2. Jerozolima – symbol Koœcio³a i ka¿dego cz³owieka

Bóg nawiedza od pocz¹tku mieszkañców ziemi. Najwiêk-
sze nawiedzenie ziemi dokona³o siê w Chrystusie. Czasem
Ewangelista odnotowywa³, szczególnie po cudownych zdarze-
niach: Wielki prorok powsta³ wœród nas, i Bóg ³askawie na-
wiedzi³ lud swój (£k 7,16).

Bo¿e nawiedzenie trwa. S³uchaj¹c dziœ zapowiedzi Chry-
stusa o zburzeniu Jerozolimy, pamiêtajmy, ¿e Jerozolima jest
symbolem Koœcio³a i ka¿dego z nas. Bóg ci¹gle na nowo na-
wiedza narody, kraje, Koœció³. Bóg nawiedza nas dzisiaj w swo-
im s³owie, które jest g³oszone i w wydarzeniach codziennego
¿ycia. Bóg nawiedza czasem chorob¹, nag³¹ œmierci¹, ró¿ny-
mi katastrofami, wydarzeniami w ¿yciu narodów, w ¿yciu
wspólnot, w ¿yciu osobistym i rodzinnym.
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3. Umiejêtnoœæ odczytywania Bo¿ych nawiedzeñ

Co jest wa¿ne w tych ró¿nych Bo¿ych nawiedzeniach?
Wa¿ne jest to, aby byæ wra¿liwym na to, co siê dzieje doko³a
nas. Wa¿ne jest, aby nie zamykaæ oczu i uszu na mowê Pisma
Œwiêtego i na mowê faktów. Mówimy dzisiaj o braku wra¿li-
woœci u ludzi na napomnienia Bo¿e, na odczytywanie znaków
czasu. Dlatego b¹dŸmy czujni, czuwajmy, bo Bo¿e nawiedze-
nie trwa. Oby Chrystus nie musia³ nad nami, nad nikim z nas,
p³akaæ i zapowiadaæ kary za to, ¿e nie rozpoznaliœmy czasu
naszego nawiedzenia.

Proœmy dzisiaj Chrystusa o dar rozpoznawania mowy Boga
do nas. Proœmy o nasz¹ poprawn¹ reakcjê na te Bo¿e nawie-
dzenia. Ta Eucharystia to tak¿e czas nawiedzenia Boga.

Nasza troska o œwi¹tyniê

Pi¹tek po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1991
1 Mch 4,36-37.52-59; £k 19,45-48

1. Œwi¹tynia jerozolimska

Dzisiejsza liturgia s³owa prowadzi nas do œwi¹tyni. Jest to
œwi¹tynia jerozolimska. Przypomnijmy, ¿e wybudowa³ j¹ z po-
lecenia Bo¿ego król Salomon. Uchodzi³a ona za jeden z sied-
miu cudów œwiata. Œwi¹tynia Salomona przetrwa³a do czasów
babiloñskich. Po zniszczeniu jej przez Nabuchodonozora zo-
sta³a odbudowana na pocz¹tku VI wieku przed Chrystusem.
Œwi¹tyniê tê rozbudowa³ potem Herod Wielki. By³a ona od
czasu do czasu beszczeszczona przez wrogów Izraela. W dzi-
siejszym pierwszym czytaniu s³yszymy, jak to Juda i jego bra-
cia po zbezczeszczeniu œwi¹tyni oczyszczaj¹ j¹ i dokonuj¹
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poœwiêcenia o³tarza. Przez osiem dni obchodzili poœwiêcenie
o³tarza, a przy tym pe³ni radoœci sk³adali ca³opalenia, ofiary
pojednania i uwielbienia. Fasadê œwi¹tyni ozdobili z³otymi
wieñcami i ma³ymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszcze-
nia dla kap³anów i drzwi do nich pozak³adali. A miêdzy ludem
panowa³a wielka radoœæ z tego powodu, ¿e skoñczy³a siê hañ-
ba, któr¹ sprowadzili poganie (1 Mch 4,56-58). Z t¹ w³aœnie
odnowion¹ œwi¹tyni¹ by³o zwi¹zane ¿ycie Chrystusa. Czter-
dziestego dnia po narodzeniu zosta³ w niej ofiarowany. Potem
z rodzicami co roku pielgrzymowa³ do œwi¹tyni. W latach pu-
blicznej dzia³alnoœci czêsto w niej naucza³. Przychodzi³ na
œwiêta Paschy. Dba³ o jej sakralny charakter. Ewangelia dzi-
siejsza opowiada o wyrzuceniu kupców z tej œwi¹tyni. Chry-
stus oburzy³ siê, gdy zauwa¿y³, ¿e dom Bo¿y zosta³ zamienio-
ny na targowisko: Napisane jest: „Mój dom bêdzie domem
modlitwy”, a wy uczyniliœcie z niego jaskinie zbójców (£k
19,46). Ta wspania³a œwi¹tynia jerozolimska zosta³a zniszczo-
na w 70 r. po Chrystusie. Chrystus przepowiedzia³ jej zburze-
nie. Mówi¹c o tym, zap³aka³. Po zburzeniu œwi¹tynia ta nie
zosta³a do dziœ odbudowana. Pozosta³a po niej tylko Œciana
P³aczu, do której przychodz¹ ¯ydzi, by wspominaæ swoj¹
dawn¹ œwietnoœæ.

2. Œwi¹tynie chrzeœcijañskie

W miejsce œwi¹tyni ¿ydowskiej powsta³o wiele œwi¹tyñ
chrzeœcijañskich. W ci¹gu wieków powstawa³y w ró¿nych sty-
lach. Zdobi¹ dziœ strzelistymi wie¿ami nasze wioski i miasta.
Powstaj¹ tak¿e nowe, niekiedy bardzo oryginalne pod wzglê-
dem architektury.

Œwi¹tynie te s¹ miejscem gromadzenia siê ludu Bo¿ego na
s³uchanie s³owa Bo¿ego i sprawowanie Eucharystii. W œwi¹-
tyni s³uchamy s³ów prawdy. Otrzymujemy zdrowy pokarm dla
naszego ducha. Jest to m¹droœæ Bo¿a. Poza œwi¹tyni¹ jak¿e czê-
sto nas ok³amuj¹, manipuluj¹ s³owem, g³osz¹ pó³prawdy. Tutaj
jest og³aszana m¹droœæ Bo¿a. Jest g³oszana dla ludzi, dla nas.
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W œwi¹tyni sprawujemy wielk¹ tajemnicê naszej wiary, Eu-
charystiê. Jest to najœwiêtsza czynnoœæ, jak¹ spe³niamy tu na
ziemi. Zbawiciel œwiata jest tu z nami. Jest to dla nas wielkie
wyró¿nienie, ogromny przywilej. Nikt z nas nie zas³u¿y³, by
byæ tak blisko Zbawcy œwiata. Jesteœmy Chrystusowi za to
wdziêczni, ¿e jest tu z nami, ¿e ofiaruje siê za nas i z nami, ¿e
nas karmi swoim Chlebem, który nas umacnia, który daje nam
nowe ¿ycie.

Œwi¹tynie s¹ miejscem oddawania czci Bogu, miejscem
wielbienia, dziêkczynienia, przepraszania i zanoszenia próœb.
Uczestnicz¹c dobrze we Mszy œw.w oddajemy przez to Bogu
czeœæ i uwielbienie i nape³niamy siê darami Bo¿ymi.

Œwi¹tyni. s¹ miejscem otrzymywania Bo¿ego mi³osierdzia.
To przede wszystkim w œwi¹tyni Bóg przebacza nam grzechy,
okazuje nam swoje mi³osierdzie.

3. Nasze zadania wobec œwi¹tyni

Ceñmy sobie nasze œwi¹tynie. Czujmy siê w nich dobrze,
jak w najlepszym domu rodzinnym. W œwi¹tyni bowiem roz-
grywaj¹ siê najwa¿niejsze sprawy naszego ¿ycia.

W rosyjskim filmie pt. Pokuta, pyta starsza niewiasta: „czy
ta droga prowadzi do œwi¹tyni?”v Pada odpowiedŸ, ¿e nie.
Wówczas nastêpuje replika: „kiepska to droga, która nie pro-
wadzi do œwi¹tyni”.

Ceñmy sobie tê œwi¹tyniê, w której gromadzimy siê co mie-
si¹c, by stawaæ przed mi³osiernym Bogiem. Kochaj ten dom.
Têsknij za nim. <pajah tu myœl¹ w ci¹gu tygodnia. Gdy jesteœ
w pracy, gdy ci ciê¿ko, pomyœl o tym miejscu, które uzdrawia.
Tu jest twoja ojcowizna. Wo³ajmy za œwiêt¹ liturgi¹: Jak mi³a,
Panie, jest œwi¹tynia Twoja.
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Chrystus Król i Jego królestwo

Uroczystoœæ Chrystusa Króla – 22 XI 1992
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; £k 23,35-43

1. Chrystus jako król

Koñczy siê kolejny rok liturgiczny. Zamykamy go uroczy-
stoœci¹ Chrystusa Króla. U kresu roku Koœció³ uwydatnia nam
szczególny – dziœ mo¿e mniej czytelny – tytu³ Chrystusa, mia-
nowicie tytu³ króla. Tytu³ ten ju¿ prawie dzisiaj nie funkcjonu-
je. Jeœli gdzieœ jeszcze s¹ królowie, to nie odgrywaj¹ ju¿ wiêk-
szej roli. Nie maj¹ wiêkszego wp³ywu na bieg ¿ycia spo³e-
czeñstw i narodów. Gdy jednak mówimy o królach, którzy byli
w historii, kojarz¹ siê nam oni z okreœlonym terytorium, ry-
cerstwem, poddanymi, zamkami, fortecami, koron¹, ber³em,
podbojami itp.

Dlaczego zatem przypisujemy ten tytu³ Chrystusowi; ja-
kim królem jest Chrystus, gdzie jest Jego królestwo? Jakimi
prawami siê rz¹dzi, którêdy przebiegaj¹ jego granice?

Najpierw, zauwa¿my, ¿e Chrystus rzeczywiœcie nazwa³ siê
królem. Na pytanie Pi³ata: A wiêc jesteœ królem? – odpowie-
dzia³: Tak, jestem królem (J 18,37). Jednak¿e Chrystus od razu
wyjaœni³, jakim jest królem i jakie jest Jego królestwo: Króle-
stwo moje nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o
z tego œwiata, s³udzy moi biliby siê, abym nie by³ wydany
¯ydom. Teraz zaœ królestwo moje nie jest st¹d […]. Ja siê na to
narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo
prawdzie. Ka¿dy, kto jest z prawdy, s³ucha g³osu mego
(J 18,36-37). Z wypowiedzi Chrystusa wynika, i¿ Jego króle-
stwo jest zupe³nie inne od tych, które ustanawiali ludzie, o które
walczyli, za które ginêli i które niszczyli. Królestwo Chrystu-
sa jest królestwem szczególnym, nie maj¹cym podobnego
wœród królestw tego œwiata. Na podstawie tekstow biblijnych
przybli¿my sobie jego tajemnicê.
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2. Dwa wymiary królestwa Chrystusa

Z Pisma Œwiêtego wynika, ¿e królestwo za³o¿one przez
Chrystusa ma charakter nadprzyrodzony, nie pochodzi z tego
œwiata, chocia¿ urzeczywistnia siê w tym œwiecie. Jest króle-
stwem prawdy i ¿ycia, œwiêtoœci i ³aski, sprawiedliwoœci, mi-
³oœci i pokoju. Królestwo to urzeczywistnia siê w dwóch wy-
miarach: w p³aszczyŸnie indywidualnej i spo³ecznej.

1) Królestwo Bo¿e powstaje i rozwija siê w ludzkim wnê-
trzu, w sercu ka¿dego ochrzczonego, wierz¹cego cz³owieka.
Królestwo Bo¿e jest w was (£k 17,21) – mówi³ Chrystus, a Pa-
we³ Aposto³ uczy³: Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e
Duch Bo¿y mieszka w was? (1 Kor 3,16). Zatem ka¿dy cz³o-
wiek jest ¿yw¹ œwi¹tyni¹ Boga. Kryje w sobie skarb, ¿ycie
Bo¿e, ¿ycie ³aski, ¿ycie Trójcy Przenajœwiêtszej. To Bo¿e kró-
lestwo jest w cz³owieku niewidzialne. Nie mo¿na go ani zoba-
czyæ, ani dotkn¹æ, ani ¿adnym przyrz¹dem wykryæ, okreœliæ,
zmierzyæ. To królestwo mierzy siê jedynie mi³oœci¹, zdolno-
œci¹ do poœwiêcenia i ofiary. Jakoœæ i stan tego królestwa w ser-
cu cz³owieka decyduje o wartoœci tego cz³owieka jako chrze-
œcijanina, jako ucznia Chrystusa.

2) Drug¹ p³aszczyzn¹ urzeczywistniania siê na ziemi Bo-
¿ego królestwa jest p³aszczyzna spo³eczna. Królestwo Bo¿e
jest wspólnot¹ ludzi wierz¹cych w Chrystusa. Jest to wspól-
nota ludzkich serc, wype³nionych wiar¹ w Chrystusa i Jego
Ewangeliê. Wspólnota ta gromadzi siê przy Chrystusie, aby
z Nim byæ, aby cieszyæ siê Jego obecnoœci¹, aby rozwa¿aæ Jego
s³owo, aby z Nim wspó³ofiarowaæ siê Ojcu, aby nabieraæ od
Niego mocy do prowadzenia ¿ycia w pos³uszeñstwie woli Ojca.
Tym królestwem w wymiarze spo³ecznym jest po prostu Chry-
stusowy Koœció³. Do tego królestwa cz³owiek zostaje w³¹czo-
ny przez sakrament chrztu i jest potem wezwany do jego bu-
dowania i umacniania, przede wszystkim przez pe³nienie czy-
nów mi³oœci.

To królestwo Bo¿e jest wci¹¿ zagro¿one, tak jak zagro¿one
jest królestwo Bo¿e w sercu poszczególnego cz³owieka. Za-
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gro¿enie to p³ynie od szatana, który ci¹gle toczy walkê z syna-
mi królestwa Chrystusa. W wielu krajach robi siê tak wiele,
aby to królestwo Bo¿e na ziemi os³abiæ, a nawet zniszczyæ.
Walka z królestwem Bo¿ym toczy siê od pocz¹tku jego istnie-
nia. Wielu by³o œmia³ków, którzy podnosili rêkê na Koœció³.
W walce z królestwem Chrystusa stosowano ró¿ne, czasem
bardzo perfidne metody. Okazywa³o siê jednak, i ci¹gle siê
okazuje, ¿e tego królestwa nie jest zdolna zniszczyæ ¿adna si³a.
Chrystus bowiem zapowiedzia³, ¿e to królestwo, które On za-
³o¿y³, przetrwa a¿ do skoñczenia œwiata, ¿e bramy piekielne
go nie przemog¹ (Mt 16,18b). To ziemskie królestwa powstaj¹,
rozkwitaj¹ i przemijaj¹, natomiast królestwo Bo¿e, urzeczy-
wistniaj¹ce siê tu na ziemi w ró¿nych narodach, rasach i kul-
turach – wed³ug zapowiedzi Chrystusa – ma wymiar eschato-
logiczny. Znajdzie ono swoje przed³u¿enie i wype³nienie w kró-
lestwie wiecznym. Synowie i córki królestwa Bo¿ego tu na
ziemi bêd¹ w³¹czeni w królestwo Bo¿e siêgaj¹ce w wiecznoœæ.

Na kanwie tego przypomnienia sformu³ujmy kilka prak-
tycznych wskazañ

3. Nasze zatroskanie o królestwo Bo¿e

Jesteœmy wezwani do troszczenia siê o królestwo Bo¿e
w naszych sercach i w spo³ecznoœci, w której ¿yjemy. Ci¹gle
aktualnym sposobem budowania i umacniania królestwa Bo-
¿ego w nas i we wspólnocie wierz¹cych jest s³uchanie i roz-
wa¿anie Bo¿ego s³owa, udzia³ w ¿yciu liturgicznym Koœcio³a,
dawanie œwiadectwa mi³oœci w codziennym ¿yciu. Przyk³ad
w tym wzglêdzie daj¹ nam œwiêci Koœcio³a. W ró¿nym czasie
dziejów chrzeœcijañstwa, w ró¿nych narodach, niekiedy w wie-
lu przeciwnoœciach, pe³ni¹c ró¿ne powo³ania, budowali oni
w trudzie Bo¿e królestwo na ziemi. Niektórzy czynili to za
cenê ogromnego wysi³ku, cierpienia i poœwiêcenia, a nawet za
cenê ofiary ze swego ¿ycia.

Niektórzy mówili o trzech bramach, które prowadz¹ do kró-
lestwa Chrystusowego: modlitwa, dobre uczynki i codzienna
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ofiara, po³¹czona z cierpieniem. Tacy budowniczowie króle-
stwa Bo¿ego na ziemi us³ysz¹ kiedyœ g³os Chrystusa: PójdŸ-
cie, b³ogos³awieni Ojca mojego, weŸcie w posiadanie króle-
stwo, przygotowane wam od za³o¿enia œwiata! (Mt 25,34).

Trwa czas naszego budowania królestwa Bo¿ego na ziemi.
W³aœciwie to buduje je sam Bóg: Ojciec przez Chrystusa w Du-
chu Œwiêtym. My Mu tylko pomagamy albo przeszkadzamy.
Niech nas cieszy to Bo¿e królestwo. Czujmy siê dobrze w tym
królestwie, jak w najlepszym rodzinnym domu. S³uchajmy
naszego Króla, gdy¿ to jest jedyny Król, którego jarzmo jest
s³odkie, a brzemiê lekkie. Dlatego czêsto powtarzajmy: „Kró-
luj nam, Chryste, zawsze i wszêdzie” – „Panie, przyjdŸ króle-
stwo Twoje”.

Hojne dawanie

Poniedzia³ek po XXXIV niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1993
Dn 1,1-6.8-20; £k 21,1-4

1. Nie tyle „ile?”, ale „jak?”

W odczytanej Ewangelii otrzymujemy pouczenie dotycz¹-
ce przekazywania darów dla innych. Do skarbony w œwi¹tyni
wrzucali ró¿ni ludzie. Bogaci wrzucali z tego, co im zbywa³o.
Wrzucali na pokaz – w oczekiwaniu na pochwa³ê. Uboga wdo-
wa wrzuci³a wszystko, co mia³a, wrzuci³a z przekonania, z ser-
ca. Jezus pochwali³ ow¹ wdowê. I przez to oznajmi³ uczniom,
¿e ¿ycie religijne nie mierzy siê d³ugoœci¹ modlitw, iloœci¹ ofiar,
ale wewnêtrznym nastawieniem, bezinteresown¹ mi³oœci¹ do
Boga i do drugiego cz³owieka. Nie liczy siê dar sam w sobie,
ale nasze wewnêtrzne zaanga¿owanie w osobê czy spo³ecz-
noœæ, której sk³adamy ten dar, a wiêc wa¿ne jest nie tyle „ile?”,
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ale „jak?” – w jakiej postawie dajemy. Postawa wdowy prze-
konuje nas, ¿e tak czêsto prawdziw¹ hojnoœæ i wielkoœæ mo¿-
na znaleŸæ nie wœród mo¿nych i bogatych tego œwiata, ale w³a-
œnie poœród tych, na których wielki œwiat nie zwraca uwagi,
których w ogóle nie dostrzega.

2. Chrystus przyk³adem dawania

Chrystus sam da³ nam przyk³ad ubogiego ¿ycia i dawania
siebie innym. Ci¹gle nas to powinno zadziwiaæ, ¿e Chrystus
maj¹c tak wielkie i wszechludzkie cele do spe³nienia, wybra³
sytuacjê cz³owieka biednego. W³oski historyk. G. Ricciotti
w dziele ¯ycie Jezusa Chrystusa tak pisze o tym rysie ¿ycia
Chrystusa: „Ukazuje siê w jakiejœ zapad³ej prowincji rzym-
skiego cesarstwa jako cz³onek narodu, który w³adcy ówczeœni
zwykli byli nazywaæ najmniejszym ze wszystkich (Tacyt), i naj-
bardziej dla innych szkodliwym (Kwintylian), uwa¿aj¹c go za
pogardy godzien mot³och niewolników (Tacyt). Z tym naro-
dem nigdy przez ca³e ¿ycie nie zrywa, nie zdradza nawet chêci
poznania szerokiego œwiata uczonych, artystów, polityków, czy
wreszcie œwiata wodzów, tward¹ piêœci¹ trzymaj¹cych w ule-
g³oœci ówczesne pañstwo. W tym rodzinnym swoim kraju spê-
dza przynajmniej dziewiêæ dziesi¹tych ¿ycia ukrytego w ja-
kiejœ nic nie znacz¹cej mieœcinie, przys³owiowo znanej jedy-
nie z nêdzy. Nie uczêszcza do szkó³, nie studiuje uczonych
pergaminów, nie podtrzymuje zwi¹zków z dawnymi mêdrca-
mi swego narodu. Jest tylko cieœl¹. Przez trzydzieœci lat nikt
nie wie, kim On jest, oprócz dwu lub trzech osób, które zreszt¹
milcz¹ o tym”.

W duchu Ricciottiego mo¿na by powiedzieæ o ca³ej publicz-
nej dzia³alnoœci Chrystusa. Jezus obraca³ siê g³ównie wœród
biedaków, wœród rybaków i pasterzy, wœród wszelkiego rodzaju
ludzi pogardzanych przez ówczesny œwiat. Wielkie sprawy Ojca
objawi³ ludziom prostym, a zakry³ przed m¹drymi, a kiedy
uczniowie spierali siê o pierwszeñstwo, postawi³ przed nimi
dziecko i powiedzia³, ¿e jeœli nie bêd¹ tacy jak ono, nie wejd¹
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do królestwa Bo¿ego. Ca³e ¿ycie swoje, w³¹cznie ze œmierci¹,
poœwiêci³ cz³owiekowi, wype³niaj¹c wolê Ojca. Wezwa³
wszystkich do stawania siê wielkimi na drodze s³u¿by: Lecz
kto by miêdzy wami chcia³ staæ siê wielkim, niech bêdzie wa-
szym s³ug¹. A kto by chcia³ byæ pierwszym miêdzy wami, niech
bêdzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Cz³owieczego, który
nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie
na okup za wielu (£k 20,26-28).

Nie dziwimy siê przeto, dlaczego Chrystus tak bardzo piêt-
nowa³ postawê faryzeuszy, bogaczy, a chwali³ tych, którzy bez-
interesownie udzielali siê drugim.

3. Nasza postawa w dawaniu

– Dar modlitwy
Jeœli jesteœmy bardzo zmêczeni i mimo to uklêkniemy do

modlitwy, chyba modlitwa wtedy wiêcej nas kosztuje, ale te¿
ma wiêksz¹ wartoœæ. Taka modlitwa trudna napawa nas rado-
œci¹.

– Dar uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii
Ile¿ nas mo¿e czasem kosztowaæ obecnoœæ na Mszy œw. Im

wiêcej nas kosztuje przyjœcie w niedzielê na Mszê œw., tym
wiêksz¹ ofiarê sk³adamy. Jezus odda³ ¿ycie za nas. My cza-
sem tak ma³o chcemy daæ. Niektórzy w ogóle zagubili drogê
do koœcio³a, nie przychodz¹, bo mo¿e nie staæ ich na wysi³ek.

Jeœli jesteœ zmêczony, niewyspany, a tu przyjdziesz, to jest
to ofiara. Cz³owiek wiêcej  ceni sobie to, co go wiêcej kosztu-
je. Bogu w niedzielê oddajemy nie to, co nam zbywa, ale to
wszystko, kim jesteœmy.

– Dar uczestniczenia we Mszy œw. w dni powszednie.
Jeœli jesteœmy czasem na Mszy œw. w dzieñ powszedni, to

œwiadczymy dobrze o Chrystusie, to oznajmiamy, ¿e nam na-
prawdê zale¿y na wy¿szych wartoœciach. Tu nie chodzi o te
osoby, które maj¹ du¿o czasu, bo ich przyjœcie do Koœcio³a,
nawet w dzieñ powszedni, mo¿e niewiele kosztowaæ, ale cho-
dzi o tych, którzy niekiedy z du¿ym trudem tak sobie organi-
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zuj¹ czas, by byæ czêœciej ni¿ tylko w niedzielê na audiencji
u Chrystusa.

– Dary na tacê
Razi nas czasem brzêk monet wrzucanych do koszyków.

Niektórzy mo¿e myœl¹: jak to, na Mszy œw. – pieni¹dze? Jaki
ma sens ten zwyczaj? Je¿eli wrzucam grosik, symbolicznie
wyrazi³em prawdê, ¿e wszyscy ludzie s¹ braæmi, a ca³y Ko-
œció³ jest moj¹ rodzin¹. Z tego, co mam, co wypracowa³em
przez tydzieñ, podzieli³em siê z innymi ludŸmi. Uczyni³em to
wobec o³tarza, na którym Chrystus daje nam wszystkim swoje
¿ycie.

Dbamy o to, by w mieszkaniu by³o wszystko, co trzeba, by
rodzina mia³a co jeœæ i w co siê ubraæ. Ale dbamy te¿, by na
naszych o³tarzach pali³y siê œwiece, by w koœcio³ach naszych
by³ porz¹dek, by kap³ani nasi stali przy o³tarzach w piêknych
strojach liturgicznych.

W sposób symboliczny w nasz bud¿et rodzinny wpisuje-
my swoj¹ œwi¹tyniê i s³u¿bê koœcio³a. Taka jest w³aœnie treœæ
drobnej monety, któr¹ dorzucamy do innych na tacê. Sama ona,
ta jedna moneta, to raczej symbol, ale wszystkie one – to ju¿
realna troska o Koœció³. I jak na tacy koœcielnej spotykaj¹ siê
te drobne cz¹stki naszego stanu posiadania, i jak tworz¹
wspóln¹ wartoœæ, tak w niej, w tej ma³oœci, spotykamy siê my,
nasza praca i nasza wspólna troska o wspólny Koœció³. Spoty-
kamy siê przez tê symboliczn¹ monetê z tymi, którzy z nasze-
go daru bêd¹ korzystaæ i przek³adaæ je nad swoje ¿ycie, czyli
nas wszystkich uobecniaæ w swoim ¿yciu.

Niech nas mobilizuj¹ s³owa Chrystusa: Wiêcej szczêœcia jest
w dawaniu ani¿eli w braniu (Dz 20,35b).
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Rzeczywistoœæ ostateczna

Wtorek po XXXIV niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1994
Ap 14,14-20; £k 21,5-11

1. Najwa¿niejsze wydarzenie przysz³oœci

Prze¿ywamy ostatnie dni roku koœcielnego. Liturgia tych
dni karmi nas treœciami eschatologicznymi. Dzisiaj ponownie
s³yszymy o najwa¿niejszym wydarzeniu przysz³oœci. Fragment
Apokalipsy zapowiada S¹d Ostateczny w obrazie ¿niwa i wi-
nobrania: Zapuœæ twój sierp i ¿niwa dokonaj, bo przysz³a ju¿
pora dokonaæ ¿niwa, bo dojrza³o ¿niwo na ziemi […]. Zapuœæ
twój ostry sierp i poobcinaj grona winoroœli ziemi, bo jagody
jej dojrza³y (Ap 14,15b.18b).

Istnieje data wyznaczona przez Boga, ale nie ujawniona
ludziom, zamykaj¹ca bieg ca³ej historii œwiata. Nie odkry³ jej
Chrystus w wyg³oszonej mowie eschatologicznej, bo nie jest
wa¿na znajomoœæ tej daty, lecz przeœwiadczenie o kruchoœci
i przemijalnoœci wszystkiego, co stworzone na ziemi, oraz nie-
ustanna gotowoœæ na chwilê ¿niwa, na moment s¹du, gdy uka-
¿e siê Siedz¹cy na ob³oku, podobny do Syna Cz³owieczego (Ap
14,14).

Owo najwa¿niejsze wydarzenie bêdzie poprzedzone zna-
kami apokaliptycznymi, zapowiedzianymi przez Chrystusa.

2. Znaki apokaliptyczne w historii

Ludzie ju¿ niejednokrotnie w historii próbowali odszuki-
waæ te znaki w swoich czasach i raz po raz mówili o koñcu
œwiata. Ju¿ prawdopodobnie aposto³owie wierzyli w bliski
powrót Chrystusa. Wœród nich zw³aszcza œw. Pawe³ by³ prze-
konany o rych³ym powtórnym przyjœciu Chrystusa. Potem
w historii, zw³aszcza w okresach trudnych, ludzkoœæ oczeki-
wa³a rych³ego koñca œwiata. Kr¹¿y³o wtedy mnóstwo przepo-
wiedni apokaliptycznych, np. papie¿ Grzegorz Wielki mówi³
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przy koñcu szóstego wieku: „Gwiazdy trac¹ ju¿ swój blask
i nie ma ju¿ czym oddychaæ”. Tymczasem gwiazdy œwieci³y
dalej, a powietrze, zw³aszcza czyste i œwie¿e, trzyma³o ludzi
przy zdrowiu.

W 1939 r., gdy wybuch³a druga wojna œwiatowa, pewna
mieszkanka Francji mówi³a do swego proboszcza: „Ksiê¿e pro-
boszczu, czy to aby nie bêdzie koniec œwiata?

W dzisiejszym czasie pojawiaj¹ siê te¿ podobne g³osy. Lu-
dzie siê niepokoj¹. Rzeczywiœcie jest siê czym niepokoiæ. Na
œwiecie s¹ ogromne zasoby broni nuklearnej. Podobno 1/3,
a mo¿e nawet 1/5 zasobów nuklearnych wystarczy³aby do
zdmuchniêcia z powierzchni ziemi wszystkiego, co istnieje.
Tego w dziejach ludzkoœci jeszcze nie by³o. To nas wszyst-
kich jakoœ przera¿a i niepokoi.

Na temat koñca œwiata spekuluj¹ ró¿ne sekty. S¹ sekty, które
dos³ownie rozumiej¹ s³owa Chrystusa i dos³ownie interpretuj¹
proroctwa apokaliptyczne ze Starego Testamentu. Œwiadko-
wie Jehowy np. zapowiadali ju¿ kilkakrotnie koniec œwiata.
Taki koniec œwiata by³ g³oœno zapowiadany na rok 1874. Po-
tem wielokrotnie przesuwano tê datê.

Co my na to? Musimy uœwiadomiæ sobie, ¿e Chrystus
w Ewangelii powiedzia³, ¿e jest to tajemnica znana jedynie
Ojcu. Nie znaj¹ jej ani anio³owie, ani œwiêci w niebie. Wiemy
tylko o tym i wierzymy, ¿e ta rzeczywistoœæ kiedyœ nadejdzie.
To, co Chrystus mówi³, zawsze siê spe³nia³o. Spe³ni³a siê Jego
zapowiedŸ dotycz¹ca zburzenia Jerozolimy. Wczeœniej spe³-
ni³a siê Jego zapowiedŸ mêki, zapowiedŸ zmartwychwstania,
zapowiedŸ zes³ania Ducha Œwiêtego. Wype³ni siê i ta, doty-
cz¹ca czasów ostatecznych. Chrystus wróci do nas po raz dru-
gi w chwale.

3. Natura paruzji

Bêdzie to s¹d nad œwiatem, nad histori¹, nad ludzkoœci¹.
Zacznie siê coœ, czego w tej chwili nie mo¿emy poj¹æ. Dla
ludzi wierz¹cych w Niego to nie ¿aden powód do strachu, ale
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¿ycie w nadziei na ostateczne zwyciêstwo prawdy, dobra, piêk-
na, mi³oœci, ¿ycia – nadzieja na spe³nienie naszych odwiecz-
nych marzeñ za prawdziwym szczêœciem. Nast¹pi nowa rze-
czywistoœæ i bêd¹ wypowiedziane s³owa: Oto przybytek Boga
z ludŸmi: i zamieszka wraz z nimi i bêd¹ oni Jego ludem, a On
bêdzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelk¹ ³zê, a œmierci
ju¿ odt¹d nie bêdzie, ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu ju¿ odt¹d
nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y […]. Oto czyniê
wszystko nowe (Ap 21,3-5a).

Wiêc bêdzie koniec i pocz¹tek czegoœ nowego. A co bê-
dzie z nasz¹ ziemi¹? Co siê stanie z ¿yciem na ziemi? Co siê
stanie z ca³ym kosmosem? Czy przepadnie ju¿ na zawsze?

Jesteœmy skazani na jakieœ domys³y, na jakieœ przewidy-
wania. Zdaje siê, ¿e z ca³oœci wypowiedzi Pana wynika, ¿e
œwiat nie zniknie na zawsze. Ten œwiat bêdzie tylko istotnie
przemieniony. Ca³e dzie³o stworzenia, ca³y nasz œwiat, na któ-
rym ¿yjemy, otrzyma zupe³nie nowe warunki istnienia. Tych
warunków teraz nie mo¿emy poj¹æ, nie mo¿emy sobie wy-
obraziæ. To bêdzie nowa egzystencja, dla nas w tej chwili nie-
dostêpna i niezrozumia³a.

Najwa¿niejsze jest to, by siê do niej tu na ziemi dobrze
przygotowywaæ. Jezus tak czêsto mówi³ o potrzebie czuwa-
nia, o potrzebie bycia gotowym na Jego powtórne przyjœcie.

Proœmy dzisiaj mi³osiernego Pana o postawê gotowoœci,
o szczêœliwe spotkanie siê z Nim w tej Eucharystii i potem
w wiecznoœci.
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Drog¹ duchowego wzrostu
ku zmartwychwstaniu

Œroda po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1995
2 Mch 7,1.20-31; £k 19,11-28

1. Wiernoœæ Bo¿emu prawu

U kresu roku liturgicznego Koœció³ pokazuje nam bohate-
rów wiary; pokazuje ludzi bez reszty oddanych Bogu, jego
prawu. Tak¹ bohaterk¹ wiary by³a matka synów Machabe-
uszów. Przygl¹da³a siê ona w ci¹gu jednego dnia œmierci sy-
nów i znios³a to mê¿nie. ¯adnego nie namawia³a do odstêp-
stwa od Bo¿ego prawa. Pe³na szlachetnych myœli, zagrzewa-
j¹c swoje kobiece usposobienie mêsk¹ odwag¹, ka¿dego z nich
upomina³a w ojczystym jêzyku (2 Mch 7,21). Myœlano, ¿e przy
najm³odszym synu matka siê ugnie. Król przywo³a³ matkê i na-
mawia³ j¹, aby ch³opcu udzieli³a zbawiennej rady (2 Mch 7,25),
¿eby nak³oni³a go do przekroczenia Bo¿ego prawa, a wtedy
uniknie œmierci. Matka nie uleg³a. Zakoñczy³a swoj¹ wypo-
wiedŸ do najm³odszego syna: Nie obawiaj siê tego oprawcy,
ale b¹dŸ godny braci swoich i przyjmij œmieræ, abym w czasie
zmi³owania odnalaz³a ciê razem z braæmi (2 Mch 7,29).

Zamordowano siódmego syna. Na koñcu zamordowano
matkê. Mog³a ona i jej synowie unikn¹æ œmierci za cenê prze-
kroczenia prawa. Wszyscy wybrali wiernoœæ prawu Bo¿emu.
To s¹ w³aœnie bohaterowie wiary, mi³oœnicy Boga, którzy nie
id¹ na lep przekupstwa, którzy nie sprzedadz¹ Boga za ¿adn¹
wartoœæ, za miskê soczewicy.

Matka Machabeuszów, patrz¹ca na mêczeñsk¹ œmieræ swo-
ich siedmiu synów, by³a poprzedniczk¹ Matki Jezusa, która
tak¿e patrzy³a na œmieræ swego Syna na Golgocie.

Syn Bo¿y, gdy zosta³ schwytany, niczego nie odwo³a³. Ma-
ryja te¿ nie klêka³a przed zbrodniarzami, ¿eby darowali ¿ycie
Jezusowi, ale w cichoœci przyjmowa³a bardzo trudn¹ wolê Bo¿¹.
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Ks. Jerzy Popie³uszko, gdy mu œmieræ zagl¹da³a w oczy,
nie powiedzia³, ¿e wszystko odwo³uje, ¿e nie bêdzie g³osi³ ta-
kich kazañ. Owszem, kieruj¹c siê naturalnym instynktem, prosi³
o darowanie ¿ycia, ale niczego siê nie wypar³, ale nie za cenê
wyparcia siê Boga.

Wiernoœæ Bogu to wielka sprawa. Chcemy siê dziœ zapytaæ
w takim kontekœcie myœlowym o nasz¹ wiernoœæ prawu Bo-
¿emu. Czy zdolni bylibyœmy oddaæ ¿ycie, albo przynajmniej
przyj¹æ wielkie cierpienie za Bo¿¹ sprawê, w obronie Bo¿ego
Prawa?

2. Wezwanie do rozwoju duchowego, do pomna¿ania dobra

Dzisiejsza przypowieœæ Chrystusa o dziesiêciu minach przy-
pomina nam, ¿e ka¿dy z nas otrzyma³ od Boga jakieœ dary,
przymioty, które nale¿y pomna¿aæ, rozwijaæ. Nikt z nas nie
jest przez Boga pokrzywdzony, nikt nie zosta³ pominiêty. Ka¿dy
z nas coœ otrzyma³. Otrzyma³ po to, by te dary rozwijaæ, po-
mna¿aæ. Bêdzie bowiem rozliczenie. Pana Boga nie ominie-
my, staniemy przed Nim na pewno.

Wczoraj we Wroc³awiu zmar³ szczególny kap³an, ks. pra-
³at Aleksander Zienkiewicz, którego nazywaliœmy „Wujkiem”.
By³ wspania³ym wychowawc¹ m³odzie¿y œwieckiej i duchow-
nej. By³ kiedyœ rektorem naszego Seminarium. Prowadzi³ przez
wiele lat zajêcia z katechetyki i pedagogiki. Poœwiêci³ siê pra-
cy wœród m³odzie¿y. Otrzyma³ wielki talent pedagogiczny i go
rozwija³ sam i uczy³ innych rozwijaæ. Wychowa³ kwiat inteli-
gencji Wroc³awia, kap³an zawsze przepojony modlitw¹, odda-
ny do koñca Bogu, kap³an ¿yj¹cy w ubóstwie, skromnoœci i po-
s³uszeñstwie. Gdy w tamtym roku w paŸdzierniku by³o jego
po¿egnanie na Mszy œw. inauguruj¹cej rok akademicki, us³y-
szeliœmy z ust dziecka s³owa: „Dziêkujemy ci, Wujku, ¿e nam
wychowa³eœ naszych rodziców”.

Dobieg³o kresu pracowite ¿ycie kap³ana wychowawcy i pe-
dagoga, kap³ana, który z pewnoœci¹ stan¹³ przed Bogiem z na-
rêczem pomno¿onych min, talentów. Nam wszystkim zosta-
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wi³ testament, byœmy siê stawali wci¹¿ na nowo przyjació³mi
Boga, gotowi do ofiar za Bo¿¹ sprawê, nastawieni, zatroskani
o rozwój naszej osobowoœci, naszych uzdolnieñ od Boga otrzy-
manych.

3. Wspomo¿enie nasze w imieniu Pana

Œpiewaliœmy dziœ po pierwszym czytaniu s³owa: Gdy zmar-
twychwstanê, bêdê widzia³ Boga. Proœmy Pana w tej Euchary-
stii, by nas uczyni³ bohaterami wiary, by nas upodobni³ do tych
piêknych wzorów, o których tu dziœ mówiliœmy, o których nam
mówi³o s³owo Bo¿e. Oby z Bo¿¹ pomoc¹ uda³o siê nam byæ
oddanymi Ewangelii, abyœmy nigdy nie zmêczyli siê prac¹ nad
rozwojem talentów, uzdolnieñ. Oby Gospodarz œwiata w dniu
ostatnim znalaz³ w naszych d³oniach, gdy do Niego przyjdzie-
my, zapracowane nowe miny, nowe talenty. IdŸmy zatem ku
zmartwychwstaniu drog¹ wiernoœci Bo¿emu prawu i drog¹ du-
chowego wzrostu. Pan niech bêdzie naszym wspomo¿eniem.

Œwi¹tynia domem modlitwy
i s³uchania s³owa Bo¿ego

Pi¹tek po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1996
Ap 10,8-11; £k 19,45-48

1. Œwi¹tynia domem

We fragmencie Ewangelii og³oszonym dziœ na liturgii Chry-
stus przypomina nam, czym jest œwi¹tynia. Z Jego wypowie-
dzi dowiadujemy siê, i¿ œwi¹tynia jest domem, œwi¹tynia jest
domem modlitwy i œwi¹tynia jest miejscem, gdzie jest g³oszone
s³owo Bo¿e. Zastanówmy siê nad tymi trzema okreœleniami.
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Jezus nazwa³ œwi¹tyniê domem. Powiedzia³ dok³adnie „Mój
dom”. S³owo „dom” odnosimy w pierwszej kolejnoœci do domu
rodzinnego. Dom rodzinny to miejsce naszego przyjœcia na
œwiat, to miejsce naszego dzieciñstwa i m³odoœci, to miejsce
naszego wychowania, to miejsce naszych pierwszych doœwiad-
czeñ, pierwszych zapamiêtanych prze¿yæ. Dom rodzinny to
nie tylko budowla materialna, chata wiejska czy willa miej-
ska, czy mieszkanie w bloku. Dom rodzinny to przede wszyst-
kim grono najbli¿szych nam od urodzenia osób, a wiêc to nasi
rodzice: mama i tato, nasze rodzeñstwo.

Nosimy w naszej pamiêci wspomnienia z rodzinnego domu.
S¹ one najtrwalsze i zarazem najmilsze. Nie niszczy ich z¹b
czasu. Wracamy niekiedy do lat naszej m³odoœci, wracamy do
atmosfery domu rodzinnego, wracamy i stwierdzamy, ¿e w tym
kraju dzieciñstwa byliœmy zawsze szczêœliwi. „Kraj lat dzie-
cinnych – on zawsze zostanie œwiêty i czysty jak pierwsze ko-
chanie” – jak powiedzia³ nasz wieszcz.

Takim domem, a wiêc czymœ bardzo bliskim i drogim, jest
œwi¹tynia. Chrystus nazywa j¹ domem: „dom Mój”. Ta œwi¹-
tynia, w której jesteœmy, te¿ jest domem. To jest dom parafii
pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Jest to dom
tej parafii, która jest w jakimœ sensie rodzin¹. Jest to tak¿e nasz
dom – nas – czcicieli mi³osierdzia Bo¿ego. Tu bowiem siê spo-
tykamy w ka¿dym miesi¹cu. Tu jesteœmy razem przed Bogiem.
Tu siê dobrze razem czujemy.

2. Œwi¹tynia domem modlitwy

Œwi¹tynia jest szczególnym miejscem modlitwy: Dom mój
bêdzie domem modlitwy. Tu w tym domu Bo¿ym wys³awiamy
Bo¿e mi³osierdzie. Sk³adamy Bogu dziêkczynienie. Tu Boga
przepraszamy. Tu kierujemy proœby. Prosimy szczególnie o dar
mi³osierdzia. Wo³amy: „Dla Jego bolesnej mêki miej mi³osier-
dzie dla nas i ca³ego œwiata... Œwiêty Bo¿e, Œwiêty Mocny,
œwiêty a Nieœmiertelny, zmi³uj siê nad nami i nad ca³ym œwia-
tem”.
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3. Œwi¹tynia miejscem g³oszenia i s³uchania s³owa Bo¿ego

W Ewangelii dzisiejszej jest zapis: I naucza³ codziennie
w œwi¹tyni oraz: ca³y lud bowiem s³ucha³ Go z zapartym tchem
(£k 19,48). Œwi¹tynia jest wiêc miejscem g³oszenia i wspól-
nego s³uchania s³owa Bo¿ego. To s³owo jest zawsze prawdzi-
we i aktualne. Niesie nam prawdê, nadziejê, pociechê, a nie-
kiedy i upomnienia.

Kochajmy tê œwi¹tynie, w której od tylu lat wisi obraz z na-
pisem: „Jezu, ufam Tobie”. Wracajmy do tej œwi¹tyni naszymi
myœlami, naszym duchem. Liczmy zawsze na dar mi³osier-
dzia Bo¿ego.

Powo³ani do królestwa Chrystusa

Uroczystoœæ Chrystusa Króla – 22 XI 1998
2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; £k 23,35-43

1. Charakter królowania Chrystusa

Prze¿ywamy ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego. Od wielu
ju¿ lat ka¿dy rok koœcielny koñczymy uroczystoœci¹ Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechœwiata. Nasze rozwa¿ania skoncen-
trujmy wokó³ dwóch pytañ: w jakim znaczeniu Chrystus jest
królem? i co z tego wynika dla nas, ¿e jest On królem?

Jezus uwa¿a³ siê za króla. Na pytanie Pi³ata, czy jest kró-
lem ¿ydowskim, odpowiedzia³ twierdz¹co. ¯ydzi tak¿e uwa-
¿ali Chrystusa za króla. Jednak¿e zachodzi³a zasadnicza ró¿-
nica miêdzy rozumieniem tego tytu³u przez ¯ydów i przez sa-
mego Jezusa. W mniemaniu ¯ydów, którzy os¹dzili Jezusa
i wykonali na Nim wyrok œmierci przez powieszenie na krzy-
¿u, Chrystus uwa¿a³ siê za króla ¿ydowskiego w znaczeniu
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politycznym. ̄ ydzi uwa¿ali, ¿e Chrystusowi chodzi³o o ziem-
skie królestwo i ziemskie panowanie. Jezus zosta³ oskar¿ony
i skazany na œmieræ, bo og³asza³ siê królem. Dlatego ¯ydzi
szydzili z Niego, gdy wisia³ na krzy¿u: Jeœli Ty jesteœ królem
¿ydowskim, wybaw sam siebie (£k 23,37). Nad Jego g³ow¹ na
krzy¿u umieœcili napis: To jest król ¿ydowski (£k 23,38).

Ale naprawdê Chrystus nie chcia³ byæ i nie by³ królem w ro-
zumieniu ¯ydów, nie uwa¿a³ siê za króla w znaczeniu poli-
tycznym. Wyjaœni³ to klarownie przed Pi³atem: Królestwo moje
nie jest z tego œwiata. Gdyby królestwo moje by³o z tego œwia-
ta, s³udzy moi biliby siê, abym nie by³ wydany ¯ydom. Teraz
zaœ królestwo moje nie jest st¹d […].Ja siê na to narodzi³em
i na to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwiadectwo prawdzie.
Ka¿dy, kto z prawdy jest, s³ucha g³osu mego (J 18,36-37).

Z wypowiedzi Chrystusa wynika, i¿ Jego królestwo jest zu-
pe³nie inne od tych, które ludzie ustanawiali, o które walczyli
zbrojnie. Królestwo Chrystusa jest królestwem szczególnym.
Nie ma ono podobnego w królestwach tego œwiata. Jest to kró-
lestwo ludzkich serc. Bogactwa tego królestwa nie mierzy siê
wartoœciami materialnymi, a wiêc: wielkoœci¹ terytorium, si³¹
armii, zasobem bogactw materialnych, dobr¹ gospodark¹,
wysokimi p³acami, rentami, emeryturami, silnym pieni¹dzem.
Wielkoœæ i si³ê tego królestwa mierzy siê wielkoœci¹ wartoœci
duchowych, a wiêc wielkoœci¹ dobra, prawdy, mi³oœci, spra-
wiedliwoœci i pokoju, zdolnoœci¹ do poœwiêcenia, zdolnoœci¹
do ofiary, bezinteresown¹ s³u¿b¹, wytrwa³oœci¹ w cierpieniu,
zdolnoœci¹ do przebaczania.

2. Dzisiejsza kondycja królestwa Bo¿ego na ziemi

Co z tego wynika, ¿e Chrystus jest naszym Królem? Jaki-
mi jesteœmy obywatelami tego królestwa? Jakie mamy przy-
wileje i obowi¹zki w tym królestwie?

Królestwo Bo¿e jest w nas. Kiedy mo¿esz powiedzieæ, ¿e
Chrystus jest twoim Królem, ¿e Jego królestwo mieœci siê
w twoim sercu? Mo¿esz tak powiedzieæ, jeœli Chrystus miesz-
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ka w tobie, jeœli z wiar¹ przyjmujesz Jego s³owo i Jego œwiêty
pokarm, Jego Cia³o.

Chrystus jest twoim Królem, jeœli przyjmujesz Jego hierar-
chiê wartoœci; jeœli przyjmujesz wszystkie Jego prawdy, które
og³osi³; jeœli tak myœlisz jak On; jeœli tak oceniasz jak On; jeœli
tak ¿yjesz jak On; jeœli jesteœ w mówieniu i dzia³aniu podobny
do Niego.

Czy maj¹ prawo uwa¿aæ Chrystusa za swego Króla np. ci,
którzy przychodz¹ w niedzielê do koœcio³a, s³uchaj¹ s³owa Bo-
¿ego, nawet przyjmuj¹ Komuniê œw., a potem w swoich rodzi-
nach, œrodowiskach pracy przyznaj¹ racjê i k³aniaj¹ siê ide-
ologom tego œwiata, g³osz¹cym antyewangeliczn¹ hierarchiê
wartoœci? Pomyœl przeto: Czy Chrystus jest naprawdê twoim
królem? czy uznajesz Go za swego Króla? czy On przebywa
na tronie w twoim sercu?; czy jest twoim Mistrzem, którego
s³uchasz?; czy wype³niasz Jego polecenia i doœwiadczasz, ¿e
Jego brzemiê jest lekkie, a jarzmo s³odkie?

3. Budujmy dalej z Chrystusem

Przechodzi³ kiedyœ na Golgocie cz³owiek z królestwa ziem-
skiego do wiecznego. Obok na krzy¿u dogorywa³ Syn Bo¿y.
Nawrócony ³otr skierowa³ proœbê: Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa (£k 23,42). Us³ysza³ za-
pewnienie: Zaprawdê, powiadam ci: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz
w raju (£k 23,43).Czujmy siê dobrze w tym ziemskim króle-
stwie Chrystusa. Có¿ nam pozostaje, nam – czêsto bankrutom,
z³oœliwcom, egoistom? Jest jedno wskazanie: zwracaæ siê do
naszego Króla z proœb¹ podobn¹ do nawróconego ³otra: „Jezu,
wspomnij na mnie w swoim królestwie”. Obyœmy us³yszeli
odpowiedŸ: Dziœ ze Mn¹ bêdziesz w raju (£k 23,43).
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Daæ wszystko

Poniedzia³ek po XXXIV niedzieli zwyk³ej – 22 XI 1999
Dn 1,1-6.8-20; £k 21,1-4

1. Praktyka kwestowania

W ¿yciu ziemskim cz³owiek zdany jest jeden na drugiego.
Od urodzenia potrzebujemy pomocy ze strony drugich. Jeste-
œmy odbiorcami mi³oœci naszych rodziców i innych dobrych
ludzi. Potem, gdy usamodzielniamy siê, gdy zaczynamy pra-
cowaæ, udzielamy pomocy innym. Sp³acamy d³ug wdziêczno-
œci wobec rodziców, opiekuj¹c siê nimi. Przekazujemy ró¿ne
datki na cele spo³eczne. W koœcio³ach sk³adamy ofiary na
utrzymanie kap³anów, na rzecz misji, na budowê koœcio³ów.
Bierzemy udzia³ w zbiórkach na rzecz biednych, ofiary kata-
strof itd. Jako obywatele pañstwa p³acimy obowi¹zkowe po-
datki. Przy urz¹dzaniu jakichœ imprez, np. koncertów, sympo-
zjów, uroczystoœci œw. Miko³aja, szukamy sponsorów, którzy
pomogliby nam przeprowadziæ podjête zamierzenie. Bez ta-
kiej pomocy, bez wymiany darów, niemo¿liwe by³oby ¿ycie
spo³eczne.

O dawaniu i dzieleniu siê mówi nam dzisiejsza Ewangelia.

2. Rodzaje darczyñców

W ewangelicznej scenie dadz¹ siê wyró¿niæ trzy rodzaje
ludzi. Pierwsi – to uczeni w Piœmie konsumenci. Chcieliby tylko
otrzymywaæ od innych szacunek, uk³ony, uœmiechy, tytu³y,
podziêkowania i pierwsze krzes³a w synagogach. Tacy ¿yj¹
kosztem innych. Objadaj¹ drugich, ¿eruj¹ na cudzej dobroci
i hojnoœci – jednym s³owem: nastawieni s¹ jedynie na branie.
Drugi rodzaj – to ci, którzy daj¹ wprawdzie, ale z tego, co im
zbywa; och³apy spadaj¹ce ze sto³u pana, i to dla œwiêtego spo-
koju. Wreszcie trzeci rodzaj – to ludzie ofiarni, którzy dziel¹
siê tym, co maj¹. Potrafi¹ daæ to, co maj¹ najcenniejszego, po
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prostu – wszystko. Ludzi tych reprezentuje ewangeliczna wdo-
wa, która wrzuci³a do skarbony wiêcej ni¿ wszyscy inni. Ona
nie wydziela³a z tego, co mia³a, ale da³a wszystko. Tylko ona
znalaz³a w oczach Chrystusa uznanie i pochwa³ê. U Chrystu-
sa wielkim nie jest ten, kto bierze, nie ten, kto du¿o posiada,
ale ten, kto potrafi oddaæ wszystko.

3. Dawaæ wszystko na wzór Chrystusa

Takim kimœ, kto da³ wszystko, jest sam Bóg. Niektórzy teo-
logowie porównuj¹ Pana Boga z ow¹ ubog¹ wdow¹. Bóg ,wcie-
laj¹c siê w cz³owieka, da³ œwiatu wszystko. W Jezusie Chry-
stusie podarowa³ nam wszystko, co mia³. Wiêcej nam ju¿ nie
móg³ daæ. To danie wszystkiego ujawni³o siê w dziele zbaw-
czym Chrystusa. Chrystus da³ nam siebie „w ca³oœci”. Odda³
za nas swoje ¿ycie. Zosta³ z nami w Eucharystii.

Bóg nam okazuje swoje mi³osierdzie, które nie zna granic.
Próbujmy i my ¿yæ jako dar, ¿yæ w postawie pe³nego daru dla
Pana Boga i dla drugiego cz³owieka.

W postawie wiernoœci a¿ do koñca

Œroda po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 2000
Ap 4,1-11; £k 19,11-28

1. Koñcowe sprawozdania i rozliczenia

Zbli¿amy siê do koñca roku koœcielnego i kalendarzowe-
go. Bêdziemy dokonywaæ ró¿nych bilansów. Bêdziemy sk³a-
daæ sprawozdania z ró¿nych dzia³añ. Na uroczystoœciach in-
auguracji roku akademickiego rektor zwykle sk³ada sprawoz-
danie za miniony rok akademicki. W czasie wizytacji kano-
nicznej proboszcz sk³ada sprawozdanie z ¿ycia wspólnoty pa-
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rafialnej, z dokonañ od ostatniej wizytacji. Sprawozdania s¹
sk³adane w sejmie i w innych instytucjach publicznych.

Bêdzie kiedyœ tak¿e ostatnie sprawozdanie przed Bogiem.
Bêdzie najpierw – w chwili œmierci – s¹d szczegó³owy, spra-
wozdanie z ca³ego ¿ycia. I bêdzie sprawozdanie na S¹dzie
Ostatecznym – dokonanie bilansu dziejów œwiata i ludzkoœci.
Wszystko to jest przed nami zakryte.

2. Wezwani do duchowego wzrostu

Chrystus przedk³ada nam dzisiaj przypowieœæ o minach –
talentach. Pewien cz³owiek szlachetnego rodu – to symbol
Chrystusa. Jezus jakby odszed³, ale wróci. Musimy Mu z³o¿yæ
sprawozdanie, co zrobiliœmy z naszymi talentami, darami,
otrzymanymi od Boga

Wszyscy otrzymaliœmy jakieœ dary, ró¿ne dary. Pan Bóg
obdarzy³ nas tym, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Nie
zazdroœæmy innym darów, uzdolnieñ, pieniêdzy, lepszych
mieszkañ, samochodów, fortuny, zdolniejszych dzieci itd. Bóg
naprawdê m¹drze poprzydziela³ dary. Wed³ug swojej logiki nas
obdarowa³, obdarowa³ po to, abyœmy owe uzdolnienia rozwi-
jali, pomna¿ali. Bêdziemy kiedyœ o to zapytani, co zrobiliœmy
z naszymi minami, talentami.

3. Wiernoœæ i wytrwa³oœæ w realizacji powo³ania

Dwaj pierwsi z przypowieœci przyszli z dobr¹ wiadomoœci¹:
„Oto twoja mina zyska³a dziesiêæ”; drugi – piêæ. Trzeci przy-
szed³ i zwróci³ to, co otrzyma³. Nic nie pomno¿y³. Spotka³ siê
z nagan¹.

B¹dŸmy wierni i wytrwali w ma³ych rzeczach, i to wszê-
dzie: przy kuchni, w sprz¹taniu, w cierpieniu., w chorobie, we
wszystkim.

Spotykamy siê od lat na tych celebracjach eucharystycz-
nych. Widzia³em tu ludzi, których dzisiaj tu nie ma. Jeszcze
nie umarli. Nie wytrwali. Ka¿dy brak wiernoœci –  czy to w ka-
p³añstwie, czy w ma³¿eñstwie, czy gdziekolwiek indziej – jest
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czymœ smutnym i bolesnym. Pan powiedzia³: Lecz kto wytrwa
do koñca, ten bêdzie zbawiony (Mk 13,13).

Módlmy siê dziœ o dar wytrwa³oœci i wiernoœci, abyœmy po-
mna¿ali talenty, dobro, by wypad³o nam jak najlepiej owo koñ-
cowe sprawozdanie, które bêdziemy kiedyœ sk³adaæ przed
Bogiem.

Wra¿liwi na mowê Boga

Czwartek po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 2001
1 Mch 2,15-29; £k 19,41-44

1. Katecheza eschatologiczna

Przybli¿amy siê do tegorocznej zimy. Dni staj¹ siê coraz
krótsze, noce – coraz d³u¿sze. W przyrodzie bledn¹ znaki ¿ycia.
Z drzew spadaj¹ ostatnie liœcie. Z góry spadaj¹ pierwsze p³at-
ki œniegu. S³owo Bo¿e coraz wyraŸniej rysuje nam perspekty-
wê koñca œwiata, powtórnego przyjœcia Chrystusa i ¿ycia
wiecznego. Tak by³o w ostatni¹ niedzielê, tak bêdzie w ostat-
nich dniach roku liturgicznego.

Dziœ staje przed nami Jezus p³acz¹cy nad swoim umi³owa-
nym miastem; Jezus zapowiadaj¹cy jego zniszczenie – za to,
¿e nie pozna³o czasu swego nawiedzenia (£k 19,44). W epizo-
dzie tym daj¹ siê wyró¿niæ trzy watki: Jezus p³acze nad mia-
stem, a wiêc p³acz Jezusa; Jezus zapowiada zniszczenie mia-
sta, a wiêc zapowiedŸ zniszczenia miasta; Jezus podaje po-
wód zniszczenia, a wiêc powód zniszczenia.

Ewangelie odnotowuj¹ dwie sytuacje, w których Jezus p³a-
ka³: nad grobem £azarza oraz nad miastem Jeruzalem. Pierw-
szy p³acz by³ p³aczem mi³oœci, przyjaŸni, by³ bólem z powodu
œmierci bliskiego cz³owieka. Drugi p³acz – to p³acz ¿alu, ¿e
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miasto nie nawróci³o siê. By³ to p³acz nad zaœlepionym naro-
dem.

P³acz¹cy Jezus solidaryzuje siê z ka¿dym p³acz¹cym cz³o-
wiekiem, potwierdza i jakoœ usprawiedliwia p³acz cz³owieka
na ziemi. Tak jak p³acz Chrystusa mia³ wielk¹ wymowê, tak
p³acz ka¿dego cz³owieka te¿ ma jak¹œ wymowê, jest jakimœ
przes³aniem. P³acz jest mow¹ do nas, tak¿e ten p³acz przycho-
dz¹cy z dala od nas. Ludzkiego p³aczu nie wolno lekcewa¿yæ.
Trzeba nam odpowiadaæ wspó³czuciem, a niekiedy radykaln¹
zmian¹ postêpowania.

Wróæmy do Jezusa p³acz¹cego nad miastem. Jezus zapo-
wiada zburzenie Jerozolimy, tego miasta, które tak bardzo uko-
cha³. To w tym mieœcie 40 dni po narodzeniu zosta³ przedsta-
wiony w œwi¹tyni Panu. I ju¿ wtedy og³oszono, ¿e: bêdzie
œwiat³em na oœwiecenie pogan, bêdzie znakiem sprzeciwu,
bêdzie znakiem na powstanie i upadek wielu.

Do tego miasta co roku przychodzi³ z Nazaretu z rodzica-
mi w pielgrzymce. W tym mieœcie wzrasta³, czyni³ wielkie zna-
ki.- Do tego miasta wjecha³ uroczyœcie na œwiêta paschalne,-
W tym mieœcie spo¿ywa³ Ostatni¹ Wieczerzê. W tym mieœcie
wycierpia³ za nas rany.

Na obrze¿ach tego miasta umar³ za ludzkoœæ, w tym mie-
œcie zwyciê¿y³ œmieræ i zes³a³ Ducha Œwiêtego. O tym mieœcie
mówi³, ¿e legnie w gruzach, ¿e œwi¹tynia bêdzie zniszczona.
Zapewne by³a to bardzo trudna do przyjêcia zapowiedŸ. Wy-
g³osi³ j¹ Chrystus w kontekœcie zapowiedzi o koñcu œwiata,
by potomnych przekonaæ, i¿ tak jak pierwsza Jego zapowiedŸ
dotycz¹ca zburzenia miasta spe³ni³a siê, tak i ta druga doty-
cz¹ca koñca œwiata, na pewno spe³ni siê.

2. Powód zniszczenia miasta

Chrystus podaje powód zniszczenia miasta: Za to, ¿eœ nie
rozpozna³o czasu twojego nawiedzenia. Bóg nawiedza³ nie-
ustannie ludzi na ziemi. Najwiêksze nawiedzenie to przyjœcie
Chrystusa. Niektórzy ludzie te w³aœnie nawiedziny odczytali.
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Czasem Ewangelista odnotowywa³, szczególnie po cudownych
zdarzeniach: i wielbili Boga za to, ¿e nawiedzi³ lud swój.
Nawiedzenie przez Chrystusa by³o po³¹czone z wezwaniem
do pokuty. Jezus czêsto powtarza³: Jeœli siê nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie.

Wielu nie pos³ucha³o, a Bóg czeka³. Czeka zreszt¹ zawsze
bardzo d³ugo. Na opornych przychodzi kara. Zwykle jest tak,
¿e sami ludzie j¹ sobie wymierzaj¹, Bóg tylko dopuszcza. Tak
sta³o siê z Jerozolim¹, potem z Rzymem, Berlinem, Warszaw¹.
Mo¿na siê wszêdzie dopatrzyæ elementu kary za wykroczenia
moralne.

Czas Bo¿ego nawiedzenia trwa. Bóg nawiedza swój lud,
swoje wspólnoty i ka¿dego z nas. Nawiedza przede wszyst-
kim w g³oszonym ci¹gle s³owie. „Jego s³owo zawsze trwa –
wieczn¹ prawdê w sobie ma”. Bóg nawiedza czasem chorob¹,
nag³¹ œmierci¹, ró¿nymi innymi wydarzeniami, wydarzenia-
mi: w ¿yciu narodów, w ¿yciu wspólnot, w ¿yciu rodzinnym,
w ¿yciu osobistym.

Co jest wa¿ne w tych ró¿nych Bo¿ych nawiedzeniach?
Wa¿ne jest to, aby byæ wra¿liwym na to, co siê dzieje doko³a
nas. Wa¿ne jest, aby nie zamykaæ oczu i uszu na mowê Pisma
i na mowê faktów.

3. Dzisiejsze czasy Bo¿ego nawiedzenia

Mówi siê dziœ coraz wiêcej o braku wra¿liwoœci u ludzi na
Bo¿e nawiedzenia. W dniu 11 wrzeœnia to by³ te¿ czas Bo¿ego
nawiedzenia. Niestety, niejednakowo to ludzie odczytuj¹: ina-
czej Amerykanie, inaczej w Afganistanie i w krajach muzu³mañ-
skich.

Dnia 15 listopada 2001 roku odby³a siê w Metropolitalnym
Wy¿szym seminarium Duchownym we Wroc³awiu uroczystoœæ
50-lecia kap³añstwa pierwszego rocznika wyœwiêconego po
wojnie we Wroc³awiu. Wœród ksiê¿y jubilatów by³ ks. bp Jó-
zef Pazdur. Mówiono wiele o ks. Prymasie, kard. Stefanie
Wyszyñskim, który w zimowy grudniowy dzieñ (23 XII) przy-
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by³ do Wroc³awia, by osobiœcie udzieliæ pierwszych po wojnie
œwiêceñ 14 diakonom.

To by³ w³aœnie ten Matatiasz naszego czasu. S³yszeliœmy
przed chwil¹ o Matatiaszu i jego synach. Namawiano go, by
wykona³ polecenie królewskie. Obiecywano mu za to wspa-
nia³¹, królewsk¹ przysz³oœæ. Matatiasz nie zgodzi³ siê. Wie-
dzia³, ¿e polecenie królewskie jest poleceniem przeciwko pra-
wu Bo¿emu. Wo³a³ s³uchaæ Boga ni¿ cz³owieka.

W naszym czasie taka postawê prezentowa³ Prymas Ty-
si¹clecia. Gdy komuniœci ¿¹dali od Koœcio³a rzeczy sprzecz-
nych z Ewangeli¹, Prymas wo³a³: Non possumus. Nie zgodzi³
siê, by na o³tarzu na miejscu Boga zasiad³ cezar. Zostaliœmy
nawiedzeni przez Boga. Poprzez ¿ycie Prymasa Tysi¹clecia.

B¹dŸmy czujni, czuwajmy, bo Bo¿e nawiedzenia trwa. Oby
Chrystus nie musia³ nad nami, nad nikim z nas p³akaæ i zapo-
wiadaæ kary za to, ¿e nie rozpoznaliœmy czasu naszego nawie-
dzenia. Ta Eucharystia, któr¹ sprawujemy, to tak¿e czas Bo¿e-
go nawiedzenia. B¹dŸmy wra¿liwi. Umiejmy odczytywaæ ten
czas Bo¿ych nawiedzeñ i wyci¹gaæ odpowiednie wnioski.

S³owo Pañskie s³odkie i gorzkie

Pi¹tek po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 2002
Ap 10,8-11; £k 19,45-48

1. Decyzje i ich konsekwencje

W codziennym ¿yciu wypada nam tak czêsto wybieraæ, po-
dejmowaæ decyzje. Z niektórych decyzji jesteœmy zadowole-
ni. £atwo nam przychodzi sprostaæ ich konsekwencjom. Cie-
szymy siê, ¿e tak¹ w³aœnie decyzjê podjêliœmy. Uwa¿amy siê
za wygranych. S¹ jednak sytuacje, które na pocz¹tku bywaj¹
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s³odkim miodem, a potem przeobra¿aj¹ siê w gorycz. Bywaj¹
takie wybory, które podejmujemy w radoœci, z entuzjazmem,
z wielk¹ nadziej¹ na jakiœ sukces, a potem trudno nam jest spro-
staæ ich trudnym konsekwencjom. Ta prawid³owoœæ mo¿e od-
nosiæ siê tak¿e do pójœcia za wymogami Bo¿ego s³owa. Jest
o tym mowa w czytanym dziœ fragmencie Ksiêgi Apokalipsy.

2. Od s³odyczy do goryczy

Przyjêcie Bo¿ego s³owa jest dzisiaj zilustrowane po³kniê-
ciem Ksiêgi. Widaæ tu w³aœnie proces przechodzenia od s³od-
koœci do goryczy, od entuzjazmu przyjêcia (wyboru) do twar-
dej rzeczywistoœci wykonania podjêtych zobowi¹zañ: WeŸ i po-
³knij j¹, a nape³ni wnêtrznoœci twe gorycz¹, lecz w ustach twych
bêdzie s³odka jak miód. I wzi¹³em ksi¹¿eczkê z rêki anio³a i po-
³kn¹³em j¹, a w ustach moich sta³a siê s³odka jak miód, a gdy
j¹ spo¿y³em, gorycz¹ nape³ni³y siê moje wnêtrznoœci (Ap
10,9b-10). Jak¿e czêsto naszym wyborom towarzyszy radoœæ,
a potem przychodz¹ twarde konsekwencje tego wyboru. Po-
patrzmy na niektóre ma³¿eñstwa. Gdy by³y zawi¹zywane, to-
warzyszy³a im euforia œlubna, weselna, by³ miodowy miesi¹c,
a potem, gdy przysz³y szare dni, w ¿ycie ma³¿eñskie wkrad³a
siê gorycz, czasem bardzo trudna do zniesienia. Podobnie mo¿e
byæ i w kap³añstwie. Po radosnych œwiêceniach i prymicjach,
po tych miodowych chwilach nastêpuj¹ pierwsze rozczarowa-
nia czy te¿ pierwsze bolesne doœwiadczenia przeœladowañ, za-
powiedzianych zreszt¹ przez Chrystusa.

Patrzymy na nasz¹ wspólnotê czcicieli Bo¿ego mi³osier-
dzia. Bywali tu z nami ró¿ni ludzie. Niektórych uda³o siê nam
zachêciæ i przyci¹gn¹æ tu. Przyszli byæ mo¿e z radoœci¹. Mieli
byæ mo¿e miód w ustach, ale potem, gdy trzeba by³o iœæ dalej
i trwaæ przed Bogiem mi³osiernym, mo¿e niektórym brak³o
wytrwania. Nie mamy do nich ¿alu. Mo¿emy tylko okazaæ im
wspó³czucie.
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3. Wiernoœæ pierwotnej mi³oœci

Œpiewaliœmy dzisiaj po pierwszym czytaniu: Jak s³odka dla
mnie mowa Twoja, Panie. Faktycznie, kontakt ze s³owem Bo-
¿ym, jego og³aszanie, brzmienie przynosi nam niekiedy tyle
radoœci, pociechy. To s³owo jest dla nas s³odkie jak miód. Gdy
potem chcemy je wprowadziæ w ¿ycie, wype³niæ je, natrafia-
my na przeszkody i trudnoœci. Ów pocz¹tkowy miód przekszta³-
ca siê w gorycz wysi³ku, gorycz cierpienia i œwiadectwa. Na
nasze szczêœcie, gdy jednak nie poddajemy siê trudnoœciom,
gdy w trudzie i znoju dochowujemy wiernoœci Bogu, wtedy
w nasz¹ duszê znowu wraca miód satysfakcji, radoœæ ze spe³-
nionego dobra.

Proœmy mi³osiernego Pana o dar wytrwania, zw³aszcza o ³a-
skê przetrzymania ró¿nych chwil goryczy, które siê wi¹¿¹ z czy-
nieniem dobra i dawaniem œwiadectwa o Chrystusie.

Za kotar¹ zmartwychwstania

Sobota po XXXIII niedzieli zwyk³ej – 22 XI 2003
1 Mch 6,1-13; £k 20,27-40

1. Trudnoœci z prawd¹ o zmartwychwstaniu

Niektórzy ludzie nie wierz¹ w ¿ycie wieczne. Odrzucaj¹
prawdê o zmartwychwstaniu, zamykaj¹ historiê ¿ycia cz³owie-
ka wraz z jego œmierci¹. Œwiadectwa o tym znajdujemy w lite-
raturze i w ró¿nych rozmowach. W Doli cz³owieczej Andre
Malreaux znajdujemy takie s³owa: Pos³uchaj May: nie doœæ
jest dziewiêciu miesiêcy, trzeba szeœædziesiêciu lat, ¿eby stwo-
rzyæ cz³owieka, szeœædziesiêciu lat poœwiêcenia, woli, i tylu
innych rzeczy! A kiedy ten cz³owiek dojrzeje, kiedy ju¿ nie bê-
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dzie w nim œladu dziecka ani m³odzieñca, kiedy naprawdê bê-
dzie cz³owiekiem, nadaje siê tylko do œmierci.

W dniach 12-13 czerwca 2002 roku na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu od-
by³a siê ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Cz³o-
wiek prze³omu wieków w refleksji filozofii dialogu. Wœród pre-
legentów tej sesji by³ prof. Janusz Kuczyñski, by³y filozof
marksistowski. W czasie dyskusji po swoim referacie wyzna³,
¿e dot¹d nie znalaz³ odpowiedzi na jedno pytanie: Dlaczego
umieraj¹ nasi przyjaciele? Dla cz³owieka neguj¹cego wiecz-
noœæ œmieræ ludzi, których kochamy, jest rzeczywiœcie wielk¹
tragedi¹, jest nonsensem.

Kiedyœ, w czasach Chrystusa, k³opoty z prawd¹ o zmar-
twychwstaniu i ¿yciu wiecznym mieli saduceusze. Fragment
dzisiejszej Ewangelii mówi o ich rozmowie z Chrystusem na
ten temat. W pytaniu postawionym Chrystusowi na temat ¿ycia
wiecznego nie silili siê na uczonoœæ, ale chcieli po prostu oœmie-
szyæ tê prawdê, a jeszcze bardziej Chrystusa, podsuwaj¹c mu
umyœlnie do rozwi¹zania konkretny problem: czyj¹ ¿on¹
w wiecznoœci bêdzie kobieta, która za ¿ycia mia³a siedmiu mê-
¿ów.

2. Zmartwychwstanie i ¿ycie wieczne w nauczaniu Jezusa

W odpowiedzi na to podstêpne pytanie Chrystus pos³u¿y³
siê dwoma argumentami: teologicznym i biblijnym. Œwiat przy-
sz³y, po zmartwychwstaniu, bêdzie inaczej ukszta³towany przez
Boga ni¿ œwiat teraŸniejszy. Po zmartwychwstaniu nast¹pi ra-
dykalna zmiana ¿ycia, które nie bêdzie w ¿aden sposób przy-
pominaæ ziemskiej egzystencji. Nie bêdzie ju¿ zatem zwi¹z-
ków ma³¿eñskich; zwi¹zki miêdzyludzkie bêd¹ mia³y inny
charakter. Zmartwychwstali bêd¹ równi anio³om, czyli bêd¹
inaczej egzystowaæ ni¿ na ziemi. Chrystus pos³u¿y³ siê tak¿e
argumentem biblijnym, przekonuj¹c, ¿e biblijne okreœlenie Bóg
Abrahama, Bóg Jakuba i Bóg Izaaka nie mia³oby sensu, gdy-
by ci wymienieni nie ¿yli. Bóg nie jest Bogiem umar³ych, lecz
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¿ywych: wszyscy bowiem dla Niego ¿yj¹ (£k 20,35). Bóg nie
otacza siê zmar³ymi i nie stanie kiedyœ wobec makabryczne-
go cmentarzyska œwiata, ale jest otoczony przez ¿ywych –
i od ¿ywych, a nie od umar³ych, odbiera czeœæ, uwielbienie
i chwa³ê.

3. Nasza postawa wobec prawdy o zmartwychwstaniu

Na niektórych tablicach nagrobkowych widniej¹ napisy:
Z Chrystusem zmartwychwstaniemy. Prawda o zmartwychwsta-
niu i o ¿yciu wiecznym nale¿y do istotnych prawd naszej wia-
ry. Mamy czasem z ni¹ k³opoty, ale jest to coœ normalnego,
gdy¿ tu na ziemi nie mamy doœwiadczenia ¿ycia wiecznego.
Najlepiej rozumiemy to, co mo¿emy prze¿yæ osobiœcie.

W filmie Bergmana Jak w zwierciadle m³ody ch³opiec pyta
ojca o chor¹ siostrê, któr¹ zabrano helikopterem do szpitala:
Tato, czy Bóg j¹ ocali, poniewa¿ my j¹ kochamy? Kiedyœ za-
pyta³ mnie przygnêbiony starszy pan: Czy spotkam siê jeszcze
z moj¹ kochan¹ ¿on¹, któr¹ niedawno pochowa³em? Tak nam
by³o razem dobrze… Prze¿yliœmy wspólnie tyle piêknych lat.
Mieliœmy sobie jeszcze tyle do powiedzenia. Umar³a. Odesz³a.
Czy my siê jeszcze kiedyœ spotkamy?

W latach siedemdziesi¹tych odby³ siê na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Tydzieñ Filozoficzny na temat koncep-
cji cz³owieka we wspó³czesnej filozofii. O dziwo, zjawili siê
na nim tak¿e zaproszeni przez organizatorów marksiœci. Przy-
jecha³ z Warszawy prof. Tadeusz Jaroszewski, cz³onek KC
PZPR. Przy nim pojawili siê tak¿e miejscowi marksiœci
z UMCS w Lublinie. Dyskutowano o cz³owieku, tak¿e o œmier-
ci i o tym, co jest dalej. Prof. Mieczys³aw Gogacz zwróci³ siê
osobiœcie do prof. Zdzis³awa Cackowskiego (UMCS) ze s³o-
wami: Panie profesorze, marzê o tym, abym po œmierci móg³
spotkaæ siê z panem profesorem po tamtej stronie i powiedzieæ:
Panie profesorze, a jednak jesteœmy.

Dzisiaj, w czasie tej celebry, po przeistoczeniu powiemy
s³owa: G³osimy œmieræ Twoj¹, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
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zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjœcia w chwale.
Czêsto proœmy mi³osiernego Pana o dar wiary w zmartwych-
wstanie. On bowiem pierwszy zmartwychwsta³ i nas kiedyœ
obdarzy t¹ ³ask¹. Zaufajmy. Powtarzajmy czêsto: Jezu, ufam
Tobie.
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