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winno się ujawnić J a k  to my, liczni i tak różni, tworzym y jedno Ciało, podejmując w szelk ie  
funkcje potrzebne podczas świętej liturgii? A  potem  -  konsekwentnie -  przenosząc to do
św iadczenie na codzienność w  postaci czynnej m iłości b liźnich, w  postaci m iłosierdzia?

K toś trafnie zauważył, że gdybyśm y potrafili w łaściw ie zachować się przy stole rodzin
nym, to prawdopodobnie um ielibyśm y także znaleźć sw oje m iejsce przy stole euchary
stycznym, przy ołtarzu. Skoro jednak przy tym  dom owym , rodzinnym  stole (jeśli jeszcze  
w  ogóle taki sprzęt w  naszych dom ach istnieje!) zachowujem y się egoistycznie, koncentru
jąc się na sw oich  zainteresowaniach, to specjalnie nie m oże nas dziw ić, że w  świątyni 
przyjmujemy najchętniej postaw ę kibica, krytycznego widza, który jedynie sw oje przestoi, 
przedrzemie i nawet nie wpadnie na myśl, że  cokolw iek  liturgia miałaby w  jeg o  życiu  zm ie
nić, że m iałby tu, jako członek Ludu B ożego , jakąś specjalną rolę do spełnienia...

M inął w łaśnie rok od  zakończenia 46. M iędzynarodowego Kongresu Eucharystyczne
go w e W rocławiu i trudno nie pytać, na ile ostatecznie w płynęło to n iezw ykłe wydarzenie 
np. na kształtowanie celebracji eucharystycznych w  naszej parafii: ministranci, lektorzy, 
kantorzy, św ieccy szafarze Eucharystii, ale też wszyscy, którzy przynależą do tej w spólno
ty; czy to, co  aktualnie mamy i umiemy, to ju ż  w szystko, na co nas stać?

Potrzeba nam niewątpliwie ożyw czego tchnienia Ducha Świętego. Pamiętacie, jak w  dniu 
przyjm owania Sakramentu Bierzm owania ośw iadczaliśm y w obec Biskupa i zgrom adzo
nych wiernych: „Pragniemy, aby D uch  Święty, którego otrzymamy, uzdolnił nas do m ężne
go w yznawania wiary i do postępow ania w edług jej zasad” . Trzeba nam otworzyć się na 
działanie tego Ducha, który w szystk iego nas nauczy, je ś li M u tylko pozw olim y, je ś li okaże
my się posłuszni Jego natchnieniom.

ks. Aleksander Radecki
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Nieproszony gość

Ilekroć w słuchujem y się w  teksy Ew angelii nie przestaje nas ona zadziwiać. Zadziwia  
nas przede w szystk im  postaw a Jezusa. Z jednej strony jest O n wymagający, radykalny i nie 
pozostaw iający cienia w ątpliw ości w  sw ych wystąpieniach, a z drugiej zaś strony jest tak 
otwarty na słabość ludzką.

D zisiejsze teksty, zarówno ten przedstawiający historię Dawida, jak  również Ewangelia 
Łukaszowa, podejmują temat, który nigdy się nie starzeje, a pozostaje w ciąż aktualny. Chodzi 
tu bow iem  o zagadnienie grzechu, a głów nie jego  poczucia. Pytanie, które m oże się zrodzić 
jest następujące: dlaczego Pism o św. m ówi o grzechu? Otóż dlatego, że grzech istnieje. Ukry
wanie grzechu byłoby w ielką hipokryzją, a jego  negacja-kłam stw em . Pius XII m ówił swego  
czasu: nie ma większego grzechu niż ten, który zawiera się w  samej jego  negacji. Grzechem  
dzisiejszym  jest brak poczucia grzechu, powie Papież znad Wisły. Prymas Tysiąclecia, gdy 
był pytany przez media zagraniczne jak to się dzieje, że wprawdzie w  Polsce kościoły są  
wypełnione ludźmi a jednak Polacy grzesząjak  w szyscy inni na całym  świecie, odpowiadał: 
Tak jest, ale z tą różnicą, że Polacy nie zatracili jeszcze poczucia grzechu.
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Tego poczucia grzechu nie zatraciła grzesznica z dzisiejszej Ewangelii. W słuchując się 
bow iem  w  słow a niespotykanego dotąd N auczyciela uświadom iła sobie, j ak daleko było j ej 
życie od  jeg o  pouczeń. Konfrontacja słów  Syna B ożego  z  jej ziem skim  życiem  w zbudziła  
u niej pragnienie now ego wyboru. Pom im o tego, że grzeszyła, to jednak nie zatraciła pełne
go obrazu sw ego grzesznego życia. Fakt ten w cale jej nie usprawiedliwia, niemniej jednak  
odkrywa przed Jezusem  prawdziwe sw e wnętrze i ob licze. Zostały jej odpuszczone grze
chy, bo „bardzo um iłowała” . N ie m ożna pow iedzieć, że  do tej pory nie kochała. Jakoś tam  
kochała, gdyż jakoś tam  była zaangażowana w  dzieje sw ych kochanków. Ileż to razy mu
siała w ysłuchiw ać długich, n iekończących się narzekań i k łopotów  rodzinnych, m ałżeń
skich być m oże niejednego z tych, którzy byli obecni na posiłku u faryzeusza. Ona dobrze 
w szystkich ich  znała, m oże nawet lepiej niż prawowite ich żony. Oni dzisiaj są  niewyrozu- 
miali w obec niej i gotow i użyć kamienia w obec niej, a jakże wyrozum iali w obec w łasnych  
słabości. Grobami pobielanym i nazw ie tych „nieugiętych twardzieli” Chrystus w  Ew ange
lii św. M ateusza (M t 23 ,27). Z punktu w idzenia Chrystusa jej m iłość dotychczasow a była  
jednak grzeszna, bo nieuporządkowana. I O n i ona dobrze o tym  w iedzieli. D latego zby
teczne i niepotrzebne były słowa. Tam potrzebny był konkretny gest skruchy i żalu z jej 
strony i gest łez, które były najlepszym  komentarzem  do jej obecnej sytuacji duchowej. N ie  
w stydziła się ich, nie w iedząc nawet o tym, że były to łzy  na w agę przebaczenia. „N ie  
wstydzić się sw ych w łasnych łez  to także zwykła, naj zwykłej sza rzecz” śpiewa zespół „Budka 
Suflera” w  jednej ze sw ych piosenek. Tak, tylko żeby zapłakać trzeba zdobyć się na w ysi
łek  konfrontacji, szczerej i obiektywnej, niejednokrotnie twardej oceny. Trzeba zdać sobie 
sprawę z  własnej om ylności i błędów.

B ez  wątpienia najszczęśliw szą osobą, która opuściła dom  faryzeusza była  grzeszna  
kobieta. W eszła do niego bez słów  obciążona bagażem  grzechu, a w yszła  z  niego również 
bez słów, ale w zm ocniona łaską przebaczenia. Jeśli nawet nie w yrzekła jednego słowa, to 
bardzo w iele nam powiedziała. Pow iedziała nam, jak  musi wierzyć, ufać i m iłow ać ten, kto 
chce dośw iadczyć na sobie słów  Chrystusa: „Twoje grzechy są  ci odpuszczone”. P ow ie
działa nam również, że prawdziwe wyznanie grzechu nie polega na form alizm ie, bo tak 
trzeba czy wypada, ale na autentycznej w o li zmiany życia.

N a jednym  z w ykładów  prowadzonych przez znanego teologa szwajcarskiego Hansa 
von  Balthasara jed en  ze studentów zadał pytanie: czy  jest  piekło, skoro Chrystus umarł na 
krzyżu za  w szystkie grzechy świata? Tak, odpow iedział znany teolog. N astała cisza  i jakby 
rodzaj niezadow olenia z otrzymanej odpow iedzi, ale po chw ili dodał: M am  nadzieję je d 
nak, że jest  puste.

B ó g  nigdy nie potępia grzesznika, ale potępia grzech. B o  „B óg nie chce śm ierci grzesz
nika, ale chce, aby żył i miał życie w ieczne” . B ó g  posłał sw ego Syna, aby odszukał to, co 
zagubione i aby to, co odnalezione uchronić od  zagubienia. D latego pozostaw ił nam dar 
Eucharystii jako pokarm um ocnienia i sakrament pokuty jako nieustanna m ożliw ość p o 
wrotu do Boga.

ks. Krzysztof Janiak


