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Dlaczego nie jest?  Przed przystąpieniem  do Kom unii św. stawiamy sobie prawdziwe i 
urojone przeszkody. D la wierzącego jedyną tu  rzeczywistą przeszkodę stanowi tylko grzech 
ciężki, to je s t zdecydowane i otwarte zerwanie z Bogiem  w  ważnej sprawie życiowej. To 
my sami w  naszych spaczonych tradycjach uczyniliśmy B oga mściwym  tyranem, który 
ja k  okrutna niańka bije dziecko i rzuca do lochu za każdym  razem, gdy dziecko się prze
wraca. Nie należy lekceważyć grzechu, ale też widzieć zbrodni nie trzeba tam, gdzie ich 
nie ma, a nie m a się tym  samym przeszkody do Komunii św. A  jeże li obciąża nas grzech, 
co zerwał naszą łączność z Bogiem, i tej przeszkody do Kom unii św. nie usuwamy, to 
znaczy, że świadomie żyjemy w  nieprzyjaźni z Bogiem. Kom unia św. to nie Chleb anio
łów, ale ludzi -  podróżujących i grzesznych. Jeżeli grzech -  to w stań z grzechu, a jeśli 
grzechu nie m a -  to Kom unia św.

D la w ielu ludzi Kom unia św. je s t przeżyciem  codziennym. Nie mamy na myśli starusz
ków  i rencistów, którzy mając czas, m ogą swobodnie chodzić do kościoła. Chodzi tu  szcze
gólnie o szereg osób pracujących, zajm ujących poważne stanowiska, którzy Komunię św. 
przyjm ują codziennie. Nie są to chodzący aniołowie, ale ludzie z poważnego przem yśle
nia wiedzący, że bez Kom unii św. nie um ieją żyć.

Nie chcemy jednak, aby słowa te były bezwzględnym  nakłam aniem  do codziennej 
Kom unii św. wszystkich wierzących. W szystkich bez w yjątku dotyczy tylko wezwanie do 
Kom unii n iedzielnej. N iech ona będzie um ocnieniem  na tydzień po niedzieli. O brączka na 
tw oim  palcu przypom ina w ew nętrzną w ięź z w ybraną osobą, przypom ina zawsze i wszę
dzie. N iedzielna Kom unia św. ma być i w  tym  znaczeniu przypom nieniem , a więc także 
um ocnieniem  na prawdziwe, pełne zjednoczenia z Bogiem  życie chrześcijańskie.

ks. Robert Zapotoczny
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Nasza Matka

Opowiadał o sobie pew ien m ężczyzna ojciec trojga dzieci: gdy miał 5 lat zm arła mu 
matka. Płakał ze wszystkimi, ale tak naprawdę nie wiedział, co się stało. N ie rozumiał, że 
m am a na zawsze odeszła. Zapam iętał jednak  w iejską lipowa aleję, k tórą odprowadzali 
mamę i to, że ju ż  potem  nigdy nie wróciła. Dziecku coraz bardziej brak  było matki. Szukał 
mamy, pytał o nią, płakał, czekał. W ychodził często za zabudowania i patrzył w  stronę 
lipowej alejki. K tóregoś dnia zaskoczył go tam  ojciec, i niespodziewanie zapytał: Stasiu za 
kim  ty tak wyglądasz? Tatusiu, bo ja k  ja  tak patrzę w  tam ta stronę, to mi się wydaje, że 
stam tąd przyjdzie mama. O jciec wziął chłopca na ręce i nie pow iedział ani słowa.

Każdy z nas tęskni za kimś, kto może m u dać szczęście i pokój. Tym kim ś je s t dla nas 
Matka.

W iadomo, ja k  spostrzegawcze i troskliwe je s t oko matki. D ojrzy wszystko, co dotyczy 
je j dziecka, i dopatrzy wszystkiego, czego m u rzeczywiście potrzeba. Sięga ono głębiej 
niż kogokolw iek z ludzi do wnętrza, do duszy dziecka. D ojrzy źródło jego  radości czy 
smutku.
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M atka w idzi i czuje. W raz z dzieckiem  się cieszy i razem  z nim  boleje. Jego niepowo
dzenie j a  sam ą obarcza, smuci i przygniata. Przyjm uje na siebie ciosy, jak ie  los lub zły 
człowiek kieruje w  stronę je j dziecka. Chciałaby też, o ile to tylko w je j mocy, ustrzec, 
chronić przed nim i swoje dziecko. Często wbrew  w oli swego dziecka, które, niedoświad
czone, nie w idzi zagrożenia. Ale m atka w idzi. W idzi daleko, w idzi głęboko -  bo kocha, 
prawdziwie i szczerze. To przecież matka. Po prostu -  matka.

N ajczęściej nie je s t  to  jedno  tylko dziecko, je s t  ich więcej. W szystkie je  dobrze widzi, 
również w  tym, w  czym  się różnią I jakoś potrafi zaradzić potrzebom  wszystkich, tak 
zróżnicowanym potrzebom . Um ie im  okazać zrozumienie, zawsze życzliwe, często nace
chowane troską, niekiedy bólem .

Zadowoleni m usieh być oblubieńcy i ich  rodzice, że zostali wybawieni z wielkiego 
kłopotu, a  więc, że zaprosih M aryję z N azaretu i Jej Syna Jezusa -  ja k  słyszeliśmy w 
dzisiejszej Ewangelii. Ale może naw et nie znali tego serdecznego dialogu między M aryją 
i Jezusem, który przytacza św. Jan, zapewne bezpośredni świadek, najbliższy uczeń Chry
stusa. Gdy bow iem  M atka Naj świętsza dostrzegła, że zabrakło wina, zwróciła się z ty m  do 
Syna, by zaradził temu, korzystając ze swej m ocy cudownej. B ezpośredni odzew Jezusa to 
stwierdzenie: „Jeszcze nie nadeszła godzina m oja” . Czy były jeszcze jak ieś słowa lub 
spojrzenia błagalne M aryi, nie wiemy. Ale Jezus nie odmówił nawet milczącej prośbie 
swej M atki. Dokonuje cudu. U kazuje publicznie, że szanuje w pełni szczególne prawa 
M aryi, swej Najświętszej Matki.

D ziś obchodzimy święto M atki Boskiej Częstochowskiej, uroczystość m aryjną i naro
dową. W  tym  dniu słyszymy Ew angelię o cudzie w Kanie Galilejskiej. K ościół chce nam 
ukazać, ja k  czu łą ip o tężn ą  Opiekunkę, M atkę i K rólow ą m a n y  w  M atce Zbawiciela. Chce 
nas przekonać, a raczej chce um ocnić nasze przekonanie, że Jezus, W cielony Syn Boży, 
który dla Niej przyśpieszył sw ą cudow ną działalność niesienia pom ocy ludziom, za Jej 
wstawiennictwem  je s t gotowy uczynić wszystko. U kazuje jednocześnie, ja k  dobre i czułe 
serce m a M aryja, M atka Kościoła.

My, Polacy, doświadczyliśmy w  ciągu całych naszych tysiącletnich dziejów  i ciągle 
doświadczamy Jej szczególnej opieki i pomocy. Tron swej łaski dla naszego narodu usta
nowiła w  Częstochowie. N a Jasnej Górze spełniają się, jakby  tu  także skierowane słowa 
proroka Izajasza z pierwszego dzisiejszego czytania: „W szystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pó jdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni B oga Jakuba. 
N iech nas nauczy dróg swoich” .

U roczystość M atki Boskiej Częstochowskiej je s t  okazją do wyrażenia naszej N iebie
skiej Pani, Królowej i M atce najgłębszego uw ielbienia i szczerej wdzięczności za  opiekę, 
niekiedy cudowną, nad nam i indywidualnie i nad naszym  narodem

Święto dziś na wskroś polskie, nasze, narodowe. Uwielbiamy M aryję, M atkę Zbawicie
la, jako  Matkę, Opiekunkę i Orędowniczkę naszą. Tę, co świeci nam  z Jasnej Góry od VI 
wieków, błogosławi i wspiera. Tę, która towarzyszy nam  poprzez dzieje, krzepi naród w 
nieszczęściach, zagrożeniach i klęskach, dźwiga z upadków, ratuje od zagłady. Wyrażamy 
tej naszej Przejasnej Pani z  obhczem  Czarnej Madonny opromienionym podwójną b lizn ą-  
obhczem  znanym przez najmniejsze dziecko polskie i umiłowanym przez cały naród -  cześć 
i miłość najgłębszą. Prosimy jednocześnie o dalszą opiekę nad naszym krajem  i narodem.

ks. Ryszard Zapotoczny


