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przyszedłem  na św iat jako św iatło, aby każdy, kto w e M nie wierzy, nie pozostaw ał w ciem 
ności’̂  12,46). Przyjmując tę Prawdę, chce się po prostu za psalmistą zawołać: „Pan św ia
tłem i zbaw ieniem  m oim , kogóż m am  się lękać? Pan obrońcą m ojego życia przed kim  
mam się trw ożyć?” (Ps 27,1). Oto Jezus -  Św iatłość świata -  Z w ycięzca ciem ności!!!

Takiego W ybaw iciela, zw yciężającego ciem ność, ukazuje nam dziś liturgia w sym bo
lu zapalonej św iecy. P obożność ludow a w Polsce nadała tej św iecy nazw ę „gromnica”
i zarezerw owała jej użycie  do kilku tylko, szczególn ie niebezpiecznych i trw ożących m o
m entów w życiu. Zapala się ją w  czasie  burzy, gdy grozi jakiś żyw ioł. Zapala się ją, gdy 
gaśnie czy jeś życie. Jezus, Św iatłość świata, chce nie tylko uczyć nas, jak umierać, ale jak 
żyć, aby życie  nasze było  służbą światłu, a nie błądzeniem  w ciem nościach.

O św iecen i św iatłem  Chrystusa stajemy się nosicielam i tego świtała. D o tego zobow ią
zuje nas fakt chrztu św iętego, to, że jesteśm y ochrzczonym i. D o nas skierowane były sło 
wa, kiedy w  czasie chrztu wręczana była nam zapalona świeca: S ta łeś się św iatłem  w C hry
stusie. P ostępu j nieustannie ja k  dziecko św iatłości, trw aj w  w ierze, a b yś ze w szystkim i 
św iętym i m ógł w y jść  na spotkan ie przych odzącego  Pana  w królestw ie niebieskim .

Zapaloną i pośw ięconą św iecę -  grom nicę -  starym zw yczajem  zaniesiem y do domu. 
N iech  to będzie wyraźny znak wyrażający naszą gotow ość bycia nosicielam i Chrystuso
w ego światła. N iech  św iatło grom nicy przypomina nam PRAW DĘ O C H R YSTUSIE -  
ŚW IATŁOŚCI CZŁOW IEKA! ! !

ks. M arian  Biskup

5. NIEDZIELA ZWYKŁA -  9 I I 2003

Chrystus nasz uzdrowiciel i nauczyciel

1. W śród codziennych potrzeb i d olegliw ości

Jesteśm y istotam i m ającym i w ie le  różnorakich potrzeb. D o normalnego ludzkiego ży 
cia potrzebujem y różnych wartości duchow ych i materialnych. Jedni mówią: potrzebuję 
w ięcej pieniędzy; inni: potrzebuję lepszego  zdrowia; jeszcze inni: potrzebuję w ięcej cier
pliw ości; jeszcze  inni -  bardziej subtelni, wyznają: potrzebuję głębszej wiary, w iększej 
mądrości, w rażliw ości, dobroci, m iłości; potrzebuję prawdy, dobra. W śród tych w ym ie
nionych bardzo m ocno odczuw am y potrzebę zdrowia, potrzebę prawdy, potrzebę bezinte
resownej m iłości. N ie  lubim y chorow ać, nie chcem y być oszukiwani, żyć w błędzie; c ięż 
ko nam się żyje w otoczeniu ludzi z łośliw ych , nieprzyjaznych.

D ośw iadczając tych potrzeb, szukam y ich zaspokojenia, gdyż potrzeby n iezaspokojo
ne pow odują cierpienie, budzą frustrację, ból, niekiedy gorycz, a nawet rozpacz. Zauwa
żamy, że w tym  zaspokajaniu potrzeb natrafiamy na ciągły niedosyt, gdyż nikt nam tak 
naprawdę nie m oże w pełni pom óc. I to przesądza o tym, że nasze ziem skie życie  jest 
pełne bólu, do leg liw ości i cierpienia. Bardzo aktualne są czytane dziś słow a z K sięgi H io
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ba: „Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najem
nik? Jak niew olnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem  m ie
siące męczarni, przeznaczono mi noce udręki” (Hi 7,1-4). Słow a te, napisane kilka w ie
ków przed Chrystusem, pozostają dziś bardzo aktualne. M iesiące męczarni, noce udręki są 
udziałem  w ielu  m ieszkańców  naszej ziem i. I mało pom ogła nam w tym rozwijająca się 
nauka i technika. Cierpienie duchowe i fizyczne pozostało na ziem i.

G dzie szukać pom ocy? Kto m oże nas poratować w tych wszystkich biedach?

2. Chrystus naszym  w spom ożycielem

Liturgia dzisiejszej niedzieli przedstawia nam Chrystusa jako naszego najlepszego uzdro
w iciela  i najm ądrzejszego nauczyciela. Jezus uzdrawia teściow ą Szym ona Piotra. Chry
stus przywraca zdrowie w ielu proszącym. Ewangelista notuje: „Z nastaniem wieczora, 
gdy słońce zaszło, przynosili do N iego wszystkich chorych i opętanych; całe miasto było  
zebrane u drzwi. U zdrow ił w ielu  dotkniętych rozmaitymi chorobami i w iele złych duchów  
w yrzucił”... (Mk 1,32-34).

B yć m oże, że m ógłbyś mi w tej chw ili powiedzieć: i co z tego? to było kiedyś! -  dziś 
nic z tego nie pozostało. O dpow iem  ci: Chrystus i dzisiaj leczy, uzdrawia z niem ocy zła, 
leczy  ludzie choroby duchowe, niektórych uzdrawia także na ciele. Ileż jest wyznań, w y
nurzeń ludzi uzdrowionych. W eź do ręki np. „Rycerza Niepokalanej” czy  inne czasopism o  
katolickie. Znajdziesz tam w ypow iedzi świadczące o tym, że Chrystus i dzisiaj pomaga, 
leczy  na duchu i na ciele. Jeśli nawiedzałeś kiedyś sanktuaria maryjne czy jakieś inne 
m iejsca sakralne, m iejsca kultu, w kraju czy za granicą, to natrafiłeś na tablice, wota dzięk
czynne z konkretnymi datami, nazwiskami. Najczęściej widnieje tam słow o „dziękuję” ; 
„Jezu, M aryjo, dziękuję za otrzymaną łaskę”.

Chrystus także jaw i się nam dziś jako najlepszy nauczyciel. Gdy był przez w szystkich  
szukany, pow iedział do uczniów: „»Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich m iejscow ości, 
abym i tam m ógł nauczać, bo na to wyszedłem « I chodził po całej Galilei, nauczając w ich  
synagogach i wyrzucając złe duchy” (Mk 1,38-39).

Jezus przyniósł na ziem ię słow o prawdy. Zanim za nas wycierpiał rany i poniósł śmierć 
na krzyżu, g łosił dobrą now inę o zbawieniu. M ów ił o miłującym Ojcu w  niebie, który 
deszcz zsyła  na spraw iedliw ych i niesprawiedliwych, który troszczy się o nas bardziej niż
o lilie  polne i ptaki niebieskie. Jezus zaproponował także now y styl życia, którego naczel
ną dew izą jest bezinteresow na służba braciom, czyli wzajemna m iłość. Jego nauka nie ma 
równej sobie. M yśl Chrystusa jest najsilniejsza. Nikt z ludzi dotąd nie wynalazł, i nie w y
najdzie lepszej recepty na udane życie, na szczęście. Nikt nie w ytyczył, i nie w ytyczy  
ludziom  lepszej drogi.

Jezus w ysłał ze sw oją nauką tych, których sam wybrał. Po umocnieniu D uchem  Ś w ię
tym  w szyscy  poszli g łosić Jego Ewangelię. Św. Paweł dziś wyznaje: „Świadom jestem  
ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił E w angelii!” (1 Kor 9,16).

Historia K ościoła zna znakomitych siew ców  Ewangelii. W ielu padło na zagonie Pań
skim  w czasie siejby. Okazało się, że  w rogowie Chrystusa zw alczali i n iszczyli w pierw 
szym  rzędzie odw ażnych siew ców  prawdy Bożej. D o takich siew ców  należał na pew no  
ks. Jerzy Popiełuszko. To był ten odważny siew ca Ewangelii, który zginął na naszych
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oczach. Zginął nie dlatego, że odprawiał M szę św., że chrzcił dzieci, że spowiadał, że 
chorych nam aszczał, że zw iązki m ałżeńskie b łogosław ił, ale przede w szystko za to, że 
odw ażnie g łosił w ym agania prawdy Chrystusa. N ie siał przy tym  nienaw iści do nikogo, 
ale w yznaw ał biblijną zasadę: „N ie daj się zw yciężyć złu, ale zło  dobrem zw yciężaj!” 
(Rz 12,21).

G łoszen ie E w angelii Chrystus porównał do siejby ziarna. Tak jak rolnicy sieją dla ży 
cia b iolog icznego , sieją dla chleba, tak siew cy B ożego  słowa sieją dla życia B ożego , bo ze 
słow a B ożego  rodzi się wiara, bo słow o B oże prowadzi nas także do Chleba eucharystycz
nego.

3. N asze przedłużanie m isji Chrystusa

W yciągnijm y z dzisiejszego przesłania B ożego  słow a kilka w niosków  na dziś i na ju 
tro naszego życia:

1) Odnawiajm y naszą wiarę, że Chrystus jest z nami na naszych spotkaniach liturgicz
nych, że kryje się w N im  ta sama m oc, która ongiś Go wypełniała i którą okazyw ał lu
dziom  chorym  i opętanym . Jeśli chodzisz do kościoła, jeśli dzisiaj tu jesteś, to pamiętaj, że 
to jest ten sam Chrystus. W ierz m ocno, że On ci m oże najwięcej pomóc: w ięcej niż lekarz, 
w ięcej n iż najlepszy przyjaciel. A  m oże to jest i tak, że to On ci pom aga przez lekarza, do 
którego uczęszczasz, przez ludzi, którzy ci pomagają. Przecież w szelk ie dobro ostatecznie 
przychodzi od B oga.

2) Bądź także narzędziem  Chrystusa w pomaganiu drugim. Jeśli jesteś lekarzem  lub 
pielęgniarką, to proś, by Chrystus przez ciebie pom agał chorym. Jeśli jesteś kierow cą au
tobusu, tramwaju czy taksówki prywatnej, to proś, by Chrystus przez cieb ie służył tym  
ludziom , którym ty służysz. Jeśli jesteś sprzedawcą, kelnerką w restauracji czy sekretarką 
w biurze, czy  zw ykłą gospodynią dom ow ą, to proś, aby Chrystus przez ciebie niósł pom oc  
drugim. Proś, by przez tw oje usta kierował do drugich słow o pocieszenia, nadziei, otuchy. 
Proś, by przez tw oje serce kochał ludzi, których spotykasz.

3. Przypominaj sobie ciągle na now o, że Chrystus g łosi dziś przez K ościół sw oją praw
dę, która w yzw ala. W iesz dobrze, że kłam stwo zniewala. Popatrz, jak zniewalają dzisiaj 
ludzi sekty, ruch N ew  A ge. To jest diabelska robota. S łyszałeś o zbiorow ych sam obój
stwach, słysza łeś o zniew ażaniu cmentarzy, słysza łeś o innych przerażających, m rożących  
krew w żyłach w yczynach dzisiejszych  sekciarzy, satanistów. Patrz w nikliw ie na życie. 
Obserwuj uw ażnie bieg wydarzeń. W iedz, kto m ów i prawdę, a kto kłam ie. W iedz, skąd 
pochodzi dobro, a skąd zło.

4) Bądź nie tylko słuchaczem  B ożego  słowa, ale bądź także jeg o  g łosicielem  i tym, kto 
słow o to w ypełnia. N ie bój się poruszać tematów religijnych w tw oim  domu, w pracy. N ie  
m ilcz wtedy, gdy m ów ić trzeba, gdy prawdę krzyżują, depczą. Um iej odróżnić p lew y od  
ziarna.

Prośm y dziś pokornie Chrystusa, naszego uzdrow iciela i nauczyciela, abyśm y w N ie 
go głęboko w ierzyli, Jego słuchali i pozostawali w Jego służbie.

ks. Ignacy D ec


