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że Bóg szuka człowieka. Dlaczego Bóg szuka człowieka? Jan Paweł II odpowiada: dlate
go, że człowiek oddalił się od Boga, ukrył się przed Bogiem, tak jak Adam pośród drzew 
rajskiego ogrodu. Człowiek dal się sprowadzić na manowce przez nieprzyjaciela Boga. 
Trzeba nam zauważyć w Roku Jubileuszowym Boga, który szuka człowieka przez swoje
go Syna. Trzeba nam więc zauważyć działającego wobec nas Jezusa Chrystusa. Nie może
my przespać tej szansy, spotkania szukającego mnie Boga!

3. Jeszcze na jedno znaczenie, wezwania czuwajcie, zwróćmy uwagę. Czuwajcie w tym 
nowym roku kościelnym -  Roku Jubileuszowym razem z Najświętszą Maryją Panną, któ
ra jako wybrana córa Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości 
Boga i bliźniego. Czuwanie więc z Maryją przynagli nas, abyśmy zrobili wszystko cokol
wiek Jezus jej Syn, a nasz Zbawiciel nam powie. Czuwanie w Roku Jubileuszowy wraz 
z Maryją spowoduje, że tak jak Ona miłować będziemy Boga i człowieka. W ten sposób 
wielkie wezwanie roku dwutysięcznego, z którym związana jest szczególna łaska Chry
stusa dla Kościoła i dla całej ludzkości, nie pozostanie w nas, w naszych katolickich rodzi
nach, w naszych wspólnotach parafialnych bez odzewu.

Na początek roku kościelnego złóżmy sobie życzenia, abyśmy świadomie, z głęboką 
wiarą przeżyli ten niepowtarzalny Rok Jubileuszowy, który z pewnością obfitował będzie 
w Boże Błogosławieństwo i Boże Miłosierdzie.

ks. Marian Biskup
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Głos na pustkowiu

1. „Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem 
i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jest odpokutowana...”. 
Tak prorok Izajasz rozpoczyna podnosić na duchu Izraela i pocieszać wszystkich pielgrzy
mujących, zmęczonych i utrudzonych. Również i nas żyjących na progu III tysiąclecia 
Kościoła. Podobne pocieszenie kierował Mojżesz do swego narodu wobec bliskiego wy
zwolenia z niewoli egipskiej. Podobne wołanie mogli usłyszeć pasterze w Betlejem w noc 
Bożego narodzenia. Jest to wołanie Jana Chrzciciela na początku publicznej działalności 
Jezusa ogłaszającego Królestwo Boże. Jest to wołanie Adwentu, który może i powinien 
głosić każdego dnia Kościół pielgrzymujący, który doświadcza tych samych trudów wę
drówki, którego ludzie dzielą te same nieuleczalne choroby, agonie, bezrobocie, włącznie 
z grzechami, które niesie świat, nie znający siły zbawczej jaką „Bóg obudził w domu Da
wida swojego sługi”. Kościół jest w ten sposób świadkiem rzeczywistej nadziei. Wołanie 
więc Adwentu jest wciąż aktualne od dnia kiedy się go usłyszało, ponieważ człowiek 
każdego pokolenia jest tym, który ma prawo odkryć Objawienie się naszego Boga Jezusa 
Chrystusa pośród jakiegokolwiek zniewolenia.

2. „Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca wierzą
cych”. Co powinienem powiedzieć? Powiedz im, że są odkupione ich grzechy, zwiastuj im
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miłosierdzie Boże, bo Chrystus umarł za nasze grzechy, wg Pism. Powiedz im, że nigdy lepiej 
nie pozwolą Bogu być Bogiem jak tylko wtedy, kiedy wyleczeni z jakiegokolwiek faiyzeizmu 
uznają swoje grzechy i ograniczenia i pozwolą się przez Niego prowadzić. Powiedz im, aby w 
gorzkich chwilach ich trudnego życia otworzyli swoje ścieżki dla Pana a uspokojeni miłością i 
przebaczeniem bez granic niech zaczną myśleć o tym czego imbrakuje a czego majązbyt wiele 
w swoim życiu: jakie zło trzeba wykorzenić, jakie pustki i braki wypełnić i jakie drogi wypro
stować, aby Judzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jes f .

3. „Glos się rozlega..., Podnieś głos, krzycz]'' Co powinienem krzyczeć? Krzycz ludowi, że 
wszelkie ciało jest jak trawa, a jego chwała jak kwiat na łące; kwiat więdnie a trawa usycha, że 
nastąpi kiedyś kryzys konsumizmu, liberalizmu i modernizmu. Krzycz im aby nie wyobcowali 
się, by dostrzegali że istnieje trzeci i czwarty świat, głód, choroby, cierpienie, starość, śmierć, 
brak miłości, lenistwo, pycha, żądza pieniądza; by byli świadomi swoich ograniczeń fizycz
nych i moralnych, by nie narkotyzowali się pustymi słowami, planami i nadętymi iluzjami, 
sloganami powtarzanymi na każdym kroku. Niech nazwą swój grzech po imieniu. Powiedz im, 
że jest w ich sercu egoizm i duma zdolne osiągnąć wszelkie możliwe szczyty i konstrukcje 
życia, że miłość małżeńska, jedność Kościoła, pokój lub przemiana świata są darami kruchymi, 
które mogą zejść na drugi plan, gdy tylko pojawi się cień krzyża i cierpienia. Krzycz to, by nie 
zwątpili ani się nie smucili, by nie trwożyli się gdy to nagle odkryją.

4. „ Wstąp na wysoką górę, zwiastunie dobrej nowiny na Syjonie, podnieś swój glos. 
Nie bój się!" Cóż powinienem głosić? Głoś bliskość Boga i Jego miłość do każdego czło
wieka. Głoś, że On przychodzi z mocą, aby zbawiać, przebaczać, dać nowego ducha, usen- 
sowić naszą egzystencję. Głoś, że On wynagradza wiarę miłością, jednością i życiem wiecz
nym. Nie możesz im ofiarować lepszej nowiny. „Oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi 
z mocą i ramię Jego dzierży władzę", czyli dominuje nad grzechem i śmiercią. Przychodzi 
zgromadzić Synów Bożych, którzy chodzą rozproszeni w rasach, płciach, ideologiach, 
religiach, wiekach..., podobnie Jak pasterz pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramie
niem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie". Głoś nowe niebo 
i nową ziemię, w których naprawdę mieszka pokój, sprawiedliwość i miłość.

ks. Andrzej Tomko
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Maryjo, łaski pełna

Maryja jest niepokalana to znaczy że Bóg uwolnił ją od grzechu pierworodnego jeszcze w 
łonie jej matki. Jeżeli mówimy, że Maryja została uwolniona od wszelkiej zmazy pierworodnej 
winy, zakładamy, że była w grzechu pierworodnym, że w niego popadła, a dopiero później 
została z niego oczyszczona. Jeśli natomiast wyznajemy, że Maryja została ustrzeżona wnio
skujemy, że Bóg nie dopuścił, by kiedykolwiek dotknął ją grzech. Nietrudno dostrzec różnicę 
między uwolnieniem kogoś z więzienia, a niezamknięciem go, między obmyciem z brudu, a 
zachowaniem ciągłej czystości, między odratowaniem tonącego, a ustrzeżeniem go od śmier
cionośnej fali. Historia bardzo długo spierała się o te dwa słowa uwolniona -  ustrzeżona.


