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ZWIASTOWNIE PAŃSKIE -  26 III 2001

Maryja uczy nas posłuszeństwa wobec Boga

Wraz z całym  K ościołem  świętym  obchodzimy dziś U roczystość Zwiastowania Pań
skiego, uroczystość przypominającą nam o największym, cudownym  wydarzeniu, jakie 
m iało m iejsce w  historii ludzkości -  W cieleniu Boga, Jezusa Chrystusa.

W cielenie -  niepojęta Tajemnica: O dwieczne Słow o przyjmuje w  łonie Maryi ludzkie 
ciało. Zapowiadany Zbaw iciel świata, będąc Bogiem , staje się prawdziwym  Człowiekiem . 
Dokonuje się  przedziwna wymiana: Syn Boży przyjmuje ludzką naturę, aby człow iek  m ógł 
m ieć udział w  naturze sam ego Boga.

W  centrum dzisiejszej U roczystości znajduje się Jezus i Maryja. Jezus -  bo puka do 
drzwi serca Maryi; Maryja -  bo w  pokorze, ale z w ielką m iłością otwiera sw oje serce, 
sw oją duszę na przem ieniającą obecność Chrystusa. I tak już pozostanie na w ieki -  Jezus 
i Maryja -  zaw sze razem; B óg i C złow iek -  zaw sze razem.

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski -  obw ieszcza A nioł -  Pan z  Tobą, błogosław iona je 
steś m iędzy niew iastam i”.

Przyjrzymy się  nieco bliżej tej zbawczej scenie, która, co prawda, była udziałem  M a
ryi, ale w  jakiś tajem niczy sposób -  i naszym udziałem. Działa s ię  przecież w  końcu dla 
nas, z naszego powodu.

Oto przed nami nazaretański dom Maryi. W szystko płynie sw oim  biegiem : praca, m o
dlitwa, odpoczynek, przyjm owanie gości... N agle, w szystko się zm ienia. Maryja słyszy  
głos i od razu dom yśla się, że  to g łos B ożego Posłańca: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz im ię Jezus. Będzie On w ielki i będzie nazwany Synem  N ajw yższego”.

Początkow o Maryja jest zm ieszana, niepewna odpowiedzi. Widać, że spontaniczne 
danie szybkiej odpow iedzi na tak w zniosłą „propozycję” nie jest dla N iej łatwe. Pyta więc: 
„Jakże s ię  to stanie?”

A le po chw ili słyszy  zapewnienie, znaczące dla N iej zapewnienie: „Dla Boga nie ma 
nic n iem ożliw ego”.

Tutaj Maryja okazuje sw oje bezgraniczne zaufanie wobec Pana Boga, tutaj Maryja 
pokazuje, że  nie ma (nie powinno być) dylematu pom iędzy wyborem tego, czego chce 
B óg, a w łasnym i planami, aspiracjami. D latego, w  wielkiej, niekłamanej pokorze w ypo
wiada sw ojefiaf. „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie w edług Twego słow a”.

W ypowiedziane przez Maryję „tak” nie wybrzm iało do końca tego dnia, nie straciło 
bow iem  nic na aktualności poprzez całe Jej życie. Powołanie B ożego Macierzyństwa, jakie 
Maryja przyjęła do sw ego serca, przepełniało wszystkie Jej dni, sprawy, troski i radości.

Maryja uczy nas posłuszeństwa wobec Boga, posłuszeństwa względem  Jego woli. M ówi 
nam ciągle -  tak jak m ówiła w Kanie Galilejskiej -  „Zróbcie wszystko, cokolw iek wam  
pow ie”. Maryja, będąc naszą duchową Matką, chce, abyśmy byli Jej szczęśliw ym i dzieć
mi. Ona zna nasze serca, nasze słabości, problemy; ranią Ją i zasmucają nasze grzechy.

Sw oje posłuszeństw o B ogu wyraziła Maryja dzisiaj, w  scenie Zwiastowania, ale w yra
zi je  także później -  na G olgocie, gdy stanie pod krzyżem, przybita smutkiem śmierci 
jedynego Syna. „Oto Matka Twoja” -  usłyszy testament Jezusa i zachowa Go na w ielki w
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swym  sercu. M acierzyństwo Maryi nie pomija nikogo -  jest Matką w szystkich ludzi, w szyst
kich kocha, w szystk ich  przygarnia do sw ego Serca; chce, pragnie, by w szyscy  ludzie byli 
Jej, tzn. Chrystusowi. A  być człow iekiem  Chrystusa, to znaczy Jego i tylko Jego obrać za  
jedynego Pana sw ojego życia.

A  zatem Maryja uczy  nas, jak być prawdziwym chrześcijaninem. U czy  nas, jak słu
chać B oga w  codziennym  życiu  -  w  naszym  „Nazarecie”, a w ięc w  naszych domach, ro
dzinach, w  naszej nauce, pracy, w  szkole, fabryce, podczas chw il radosnych i bolesnych, 
w  naszych w zlotach i upadkach; to w szystko składa się na nasze życie; nasze dziś i jutro.

Pamiętajmy, że w ielk ie sprawy B oże dokonują się w  ciszy  Nazaretu; w ielkość ich po
lega na całkow itym  oddaniu się Bogu, na powierzeniu Mu całej naszej przyszłości.

Pow ierzm y dzisiaj M atce Bożej w szystkie nasze sprawy, całe nasze życie . Uznajmy, 
uwierzm y w  to, że  ona jest naprawdę naszą Matką, kochającą Matką -  m odlącą się  za nas 
i z  nami; podejm ującą nasze sprawy, problemy jako sw oje w łasne. A le ze swej strony, 
uczyńm y także to, czego  Ona pragnie najbardziej -  tzn. nie w  pierwszym  rzędzie swojej 
chwały, a le chw ały uw ielbienia sw ojego Syna -  Chrystusa.

Oddajmy Jej i Jej Synow i w szystko, tak jak uczyniła to Ona sama w ypowiadając sw oje 
fiat -  powierzając tak Bogu całe sw oje życie. Tak jak Ona starajmy s ię  przekładać język  
Ewangelii na m yśli, słow a i czyny codziennego życia.

ks. Robert Zapotoczny

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  2 IV 2001

„Nauczycielu [...] a Ty co mówisz?”

Scena dzisiejszej Ewangelii wprowadza nas w  świat, którego pozornie nie znamy. Ra
dykalne postępow anie w obec osób popełniających zło kojarzy się nam z odległym i kraja
mi fanatycznego W schodu, gdzie za kradzież ucina się rękę, a za cudzołóstw o kamienuje. 
Dla nas, spadkobierców europejskiej cyw ilizacji, praktyki takie są  i dalekie, i ohydne. 
K iedy słyszym y, że w  „zapadłych” częściach świata w ciąż się je  stosuje, z  niesm akiem  
odwracamy głow ę, dziękując Bogu, który pozw olił s ię  nam urodzić w  cyw ilizow anym  
kraju cyw ilizow anej Europy. A le to nasze sam ozadowolenie i poczucie w yższości trwać 
będzie krótko, jeżeli nie zatrzymamy się na powierzchni doznań, ale uczynim y trud w nik
nięcia w  głębię. Trud zrozum ienia Ewangelii i samych siebie.

Dramat dzisiejszej perykopy ewangelijnej rozgrywa się nie na głów nym  planie, na 
którym stoi niewierna kobieta, ale poza nim. Ci, którzy pochw ycili cudzołożnicę, w cale  
nie domagają się spraw iedliwości, nie chcą też uczynić zadość Prawu M ojżesza. Pytają 
N auczyciela nie po to, aby poznać prawdę, ale aby w ystaw ić Go na próbę, aby m ieć o co  
oskarżyć Chrystusa.

U czeni w  Piśm ie i faryzeusze popełniają zbrodnię podwójną:
- p o  pierwsze, traktują przedm iotowo, instrumentalnie, życie człow ieka. Ani sprawie

d liw ość, ani los upadłej kobiety ich nie interesuje. Jej życie jest tylko pretekstem do uzy
skania zam ierzonego celu -  oskarżenia Jezusa,


