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Trudne pytanie postawił Jezus Piotrowi, który doświadczył przebaczającej m iłości. 
Piotr zgrzeszył, zaparł się swego M istrza. Jezus mu przebaczył. Od tej rozm owy  
z Chrystusem życie Piotra zm ienia się w ciągłe wyznawanie miłości, aż do tego  
ostatecznego, kiedy swoje życie złożył na krzyżu.

Spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem  zm ieniło Piotra. N auczony gorzkim  
doświadczeniem  grzechu, zna słabość ludzką, nie śm ie twierdzić, że kocha M istrza 
bardziej niż Jan. Chrystus w iedział, że Piotr G o kochał m iłością pokorną i głęboką. 
Piotr żałował za swój grzech. D latego  mówi Chrystus do niego: Paś owce moje. 
Słowami tymi powierza mu op iekę nad całym rodzącym się K ościołem . Zanim  
jednak Piotr otrzymał najwyższą w ładzę w K ościele, musiał aż trzykrotnie wyznać 
swoją m iłość w obec Mistrza. Natychm iast po um ocnieniu Piotra prymatem Jezus 
oznajmia mu śmierć m ęczeńską, która zrodzi siłę dla wielu słabych w miłości.

3. Prymat miłości
Droga Piotra od grzechu do wyznania miłości jest dla nas pełna nadziei. Nawet 

zaparcie się Boga m oże być zm azane aktem  prawdziwej miłości. To sam o pytanie: 
Czy kochasz Mnie? -  powtarza Jezus dziś następcom  Piotra, wszystkim tym, którzy 
są wezwani do przemiany serca. Jeżeli jesteśm y gotowi potwierdzić wewnętrznie: 
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham -  to wtedy otworzymy się na działanie Boga, 
aby On nas napełnił swoim życiem  i uczynił zdolnym do takiej miłości, jaką sam nas 
obdarowuje. Jezusowi nie zależy na naszej przeszłości, jak to widzimy na przykładzie 
Piotra. Zależy Mu na naszej m iłości i na naszej wierze. M iłość i wiara, będąc czymś 
odrębnym, są zarazem nierozdzielne. W  każdej sytuacji mamy obowiązek miłowania, 
gdyż uwierzyliśmy M iłości przebaczającej.

Jezus zadaje nam pytanie: „Czy m nie kochasz?” I czeka na konkretną  
odpowiedź. Na m iłość jaką obdarzam y każdego spotkanego człowieka. Jeżeli 
kocham człowieka, uczestniczę w tajemnicy Jezusowej miłości, by m ieć udział w  
Jego zmartwychwstaniu. Cały oddaję się człowiekowi, bo w spotkanej osobie  
przyszedł do m nie Jezus. O takiej m iłości pisze Papież w e wspom nianej już książce: 
„Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja 
przykazania miłości. To jest równocześnie pełna prawda o człowieku, której 
Chrystus nauczył nas swoim życiem ”.

ks. Stanisław Araszczuk
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Maryja jest Królową Polski

1. Maryja Siostrą, Matką i Królową

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w wyjątkowy sposób  
związana jest z historią K ościoła w Polsce. Łączy ona dzieje Kościoła i losy narodu  
polskiego w jedną historię Polski. O ddanie naszego kraju pod opiekę M atki Bożej,
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jakie dokonało się 1 kwietnia 1656 roku słowami ślubów króla Jana Kazimierza, 
było nie tyle potwierdzeniem  żywotnej obeenośei Maryi w naszym narodzie, eo 
raczej swoistym uchwaleniem  nowej „konstytucji”, w której Maryja jako Królowa 
Polski ma szczególne znaczenie. O dtąd jest Ona nie tylko naszą Siostrą, która 
uprzedziła nas w drodze do Królestwa Bożego; jest nie tylko M atką, która troszczy 
się i oręduje za swoimi dziećmi. Jest O na naszą Królową, która stawia nam  
wymagania i która zdecydowanie wskazuje nam cel naszej ziemskiej wędrówki.

2. Maryja Królową chrześcijanina

Co to znaczy, że Maryja jest moją Królową? Królować to znaczy rządzić, czyli 
podejm ować decyzje, brać za nie odpow iedzialność, stwarzać warunki dla ich 
wykonania i wymagać od poddanych, aby były one urzeczywistniane, wprowadzane 
w życie. Czy Maryja jest taką Królową dla m nie? I czy rzeczywiście ja -  chrześci
janin widzę w Maryi Królową?

W Kanie Galilejskiej Maryja powiedziała do usługujących: Zróbcie wszystko, 
cokolwiek Syn mój wam powie (por. J 2, 5). Te sam e słowa kierowane są do każdego  
z nas, do każdego chrześcijanina. Maryja Królowa wskazuje na ważność tego, co 
mówi Jej Syn. Stąd posłuszeństwo w zględem  Chrystusa jest rów nocześnie przyjęciem  
królowania Maryi Panny. Celem  tego królowania jest osiągnięcie zbawienia. 
Środkami natom iast -  przykazania, w których zawarta jest wola Jezusa Chrystusa, 
który żyje i działa mocą Ducha Św iętego w K ościele.

3. Maryja Królową Polski

Bóg chciał, aby człowiek rodził się, wychowywał i żył w rodzinie, a rodziny 
tworzyły jeden naród. To, że Maryja jest Królową narodu polskiego, stawia każdego  
chrześcijanina naszego kraju w postawie odpow iedzialności za siostrę i brata, za 
sąsiadów i znajomych, za społeczności regionalne i cały naród. O dpow iedzialność ta 
jest tak ważna, że właściwie odcinanie się od niej podkopuje nie tylko związek 
całego narodu z Maryją, ale bezpośrednio nie pozwala poszczególnem u chrześcija
ninowi stawać się coraz bardziej prawdziwym uczniem  Chrystusa. Bowiem  
przykazanie miłości Boga i bliźniego jest przykazaniem wzajemnej odpow iedzial
ności za bliźniego, za rodzinę oraz naród.

Maryja Królowa ciągle wzywa do odnowy społeczeństwa polskiego poprzez 
zaangażowanie społeczne chrześcijan. D otykać ma ono wszystkich sektorów życia 
ludzkiego: rodzinnego, społecznego, gospodarczego, kulturowego i politycznego. 
M ożna powiedzieć, że Maryja jest tylko wtedy uznaną przez nasz naród Królową, 
gdy swoim wysiłkiem będziem y Jej królowanie utwierdzać; gdy będziem y wypełniać 
to, co wielokrotnie przyrzekaliśmy.

4. Maryja naszą Orędowniczką

Słowa, hasła oraz przyrzeczenia to nie wszystko. R ów nież podejm ow ane trudy, 
zobowiązania, wszelkie prace sam e w sobie m ało przynoszą pożytku, jeśli nie ma Jej 
wsparcia. Ona króluje, ale Ona króluje m atczyną miłością. O bok zachęty jest
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i konieczna pom oc. W chwilach upadku jest pom ocna dłoń. W godzinie zwątpienia  
jest pocieszenie i nadzieja.

Maryja widzi naszą słabość. D ostrzega Ona nasze intencje, oczyszcza Ona nasze 
działania i wszystko przedstawia swojem u Synowi. Maryja.jest naszą Orędowniczką  
i naszym W spom ożeniem . Jest Ona trwałym wsparciem dla rodziców i dzieci, 
wychowawców i rządzących, robotników i uczonych, kapłanów i sióstr zakonnych. Jej 
wstawiennictwo przed Bogiem  jest pewne. R ów nocześnie jest ono tak w ielkie 
i skuteczne, że obok naszej czci i szacunku winny z naszej strony w Jej kierunku  
płynąć słowa, uczucia i postawy przeproszenia za to, co źle uczyniliśmy, czego nie 
wykorzystaliśmy dla budowania dobra, co zaniedbaliśm y kierując się n ieposłuszeń
stwem względem  Boga, który żyje i prawdziwie króluje teraz i w wieczności. A m en.

ks. Bogusław Drożdż
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Obraz prawdziwego Pasterza

1. Zarówno język, jak i porównania oraz obrazy, którymi ilustruje swoją naukę 
Mistrz z Nazaretu, są uwarunkowane ich adresatam i oraz kulturą, w której zostały  
skonstruowane i w ygłoszone. Stąd jednym  z problem ów człowieka, który pragnie 
poznać istotę Ewangelii, jest um iejętność wnikania w sens Jezusowych opow ieści 
i słów -  po to, by poznać ich najgłębsze, nieprzemijające znaczenie. Z  pewnością  
obraz pasterza i ow iec był najbardziej bliski słuchaczom  Jezusa, żyjącym w kulturze 
agrarnej, gdzie na porządku dziennym  w trudzie uprawy roli towarzyszyła im praca 
hodowcy zwierząt. N ic przypadkiem zatem  Ewangelie, m ówiąc o narodzinach  
Chrystusa, opowiadają o pokłonie pasterzy.

Nie dziwimy się zatem  tem u, iż Chrystus, mówiąc o rzeczach wzniosłych, 
przekraczających prawdy tego świata, nawiązuje do codziennego życia, tworząc 
w ten sposób specyficzny język religijny. Musimy także dodać, iż Ewangelie  
nawiązują w tym względzie do Starego Testam entu, w którym wśród wielu obrazów  
znajdziemy też obraz owczarni i pasterza.

To Bóg jest porównany do pasterza. W Psalmie 21 czytamy: Pan jest dobiym 
Pasterzem, niczego mi nie brakuje; pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Do wód 
mnie wiedzie, gdzie mogę odpocząć, oizeźwia moją duszę.

2. Spytajmy, jaką rzeczywistość określa porównanie Boga, a w Ewangelii 
Chrystusa, do Pasterza, ludzi natom iast -  do owiec?

Pasterz zna swoje owce. Przypomina się inny z psalm ów -  139, który jest 
cudowną modlitwą o wiedzy Boga w odniesieniu  do człowieka. Pnenikasz i znasz 
mnie Panie, Ty wiesz, gdy siedzę i stoję; rozumiesz z daleka moje myśli. Nim słowo 
powstało na moim języku, Ty już je w pełni poznałeś, o Panie.


