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jedność. Chodzi tu  najpierw  o jedność wspólnoty kościelnej -  katolickiej rodziny, m iej
scowej parafii, lokalnej diecezji, a  w  końcu K ościoła w  całym  kraju, czy w reszcie -  całego 
K ościoła powszechnego. W ażne je s t dostrzec, że jedność ta  w edług brzm ienia słów św. 
Paw ła je s t trudem. N ie je s t czymś prostym, oczywistym  i zrozum iałym  samo przez się. 
W ymaga poświęceń. W skazuje na  to słowo Apostoła: „usiłujcie” . „Usiłuje” się przecież 
nie zrobić coś łatwego, co przyjdzie samo, ale coś, o co m ozolnie trzeba będzie zabiegać.

Dlatego w izja jedności udzielanej przez Chrystusa nie je s t sentym entalną pow iastką o 
doskonałych chrześcijanach, którzy ju ż  tu  na ziem i staną się aniołami. Taka powiastka 
bardziej pasuje do fantazyjnego nauczania rozm aitych sekt niż do konkretu katolickiej 
prawdy. W  K ościele mówi się szczerze, uprzedzając od  razu o przyszłych trudnościach: 
„znoście siebie nawzajem  w  m iłości” (E f 4 ,2 ). O znacza to, że wciąż będzie co „znosić” . Z 
pew nością we wspólnocie ludzi w ierzących nie będziem y dla siebie nawzajem  zawsze i 
wyłącznie tylko radością, ale będziem y także obciążeniem  i trudnym  wymaganiem. B ę
dzie co wybaczać nie tylko siedem  razy, ale aż siedem dziesiąt siedem  razy.

ks. Andrzej Siemieniewski

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO -  6 V III2000

Być współdziedzicem Syna Bożego

1. „Boże, Ty przy chwalebnym  Przem ienieniu Twojego jedynego Syna potw ierdziłeś 
tajem nicę wiary świadectwem  Ojców i ukazałeś chwałę, ja k a  czeka Twoje przybrane dzie
ci, spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stali się Jego w spół
dziedzicam i” . Są to słowa modlitwy zwanej oracj ą, j  aką celebrans, przewodniczący nasze
go niedzielnego zgrom adzenia wypowiedział w  naszym  imieniu, na początku świątecznej 
Eucharystii. Z pew nością są kluczem  do zrozum ienia święta Przem ienienia Pańskiego.

2. B óg w  fakcie Chrystusowego Przem ienienia potwierdził tajemnicą wiary świadec
twem Ojców. Słuchając dzisiejszej Ewangelii według świętego M arka, stajemy się świad
kam i niezwykłego wydarzenia. Jezus udaje się na w ysoką górę. Fakt ten przypom ina nam  
wiele objaw ień B oga w  Starym Testamencie właśnie na  górach. W śród nich wymieńmy 
objawienie B oga na górze Synaj, gdzie zostało zawarte przym ierze między Bogiem  a  Izra
elem, gdzie M ojżesz rozm awiał z Bogiem  i B óg objawił sw oją obecność (Wj 19, 24). 
Przypom nijm y górę Karmel, na której B óg potw ierdził prawdziwość swojego istnienia na 
prośbę proroka Eliasza, przed czterystom a pięćdziesięciom a prorokam i Baala i czterysto- 
m a prorokam i Aszery (1 K ri 180, 19).

Przem ienienie Jezusa odbyło się w  niezwykłej scenerii. Chrystus ukazuje sw oją chwa
łę na górze. Jest O n bow iem  tym, który przyszedł wypełnić Prawo. W  Nim  bow iem  to 
wszystko, co zostało powiedziane w  Starym Przym ierzu, znajduje sw oją pełnię. Ewange
lista M arek opisuje, że „Jego odzienie stało się lśniąco białe, ta k ja k  żaden wytwórca suk
na na ziemi wybielić nie zdoła” . W  ten  sposób podkreśla praw dę o bóstw ie Chrystusa. 
Praw da o tym, że Jezus je s t Synem Bożym, podkreślona została również faktem, że obok 
Jezusa pojawiły się dwa filary Starego Testamentu: M ojżesz i Eliasz. M ojżesz to przedsta
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wiciel Prawa, a Eliasz je s t przedstaw icielem  Proroków. Tak więc jeszcze raz zostało pod
kreślone, że to, co mówili Prawo i Prorocy o M esjaszu, odnosi się do Chrystusa. Są oni w 
scenie Przem ienienia Pańskiego świadkami Jego bóstwa. Świadectwem  O jców  Starego 
Przym ierza została potw ierdzona tajem nica naszej wiary.

3. Ukazałeś chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. W śród św iadków  ukazania 
przez Chrystusa swojego bóstw a na górze Tabor są  ju ż  ci, którzy na leżą  do Nowego 
Przym ierza. Są nim i w ybrani apostołow ie: Piotr, Jakub i Jan. P io tr je s t  rybakiem , który 
będzie łow ił ludzi i będzie m iał za zadanie um acniać braci w wierze. Jan  to  teolog, 
badający tajem nicę B ożego Słowa. Jakub natom iast zostanie pierw szym  biskupem  Jero 
zolim y i jako  pierw szy z grona apostolskiego złoży św iadectwo o Chrystusie, przypie- 
czętow ując je  w łasną krwią. N ie rozum ieją jeszcze, co się dokonuje w  tajem nicy, w 
której uczestniczą. Sercem  jed n ak  czu ją  w yjątkow ą chwilę, k tó rą  chcieliby rozciągnąć 
na całe ich  życie. W yraża się ono w  stw ierdzeniu Piotra: „Panie, dobrze nam  tu  być” 
(M k 9, 5). Takie je s t  bow iem  dośw iadczanie bóstw a Jezusa Chrystusa. Jest to  dośw iad
czenie niezwykłego pokoju, który je s t B ożym  darem. Pom im o próby, pom im o zw ątpie
nia, które b ęd ą  m iały m iejsce w  ich  życiu, chw ila ta, zapow iadająca Paschę Chrystusa, 
pozw oli podnieść się im  z w łasnych słabości i głosić w ielkie dzieła B oże, k tórych stali 
się uczestnikam i: „Nie za w ym yślonym i m itam i postępow aliśm y wtedy, gdy daliśmy 
w am  poznać m oc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśm y ja k o  na
oczni św iadkowie Jego w ielkości” (2 P 1, 16).

Syn Boży wchodząc w  rzeczywistość ludzkiej natury, doświadczając wszystkiego, co 
ludzkie, z wyjątkiem  grzechu, naturę ludzkąprzebóstw ia sw ojąO sobą. W  scenie Przem ie
nienia Pańskiego Jezus ukazuje chwałę czekającą Jego uczniów. To prawda, że najpierw 
musi przyjść godzina ciemności: cierpienie, krzyż, śmierć. Jest to jednak  droga, k tóra pro 
w adzi do chwały. Zmartwychwstanie Chrystusa ukazuje więc podstawowy sens naszej 
ludzkiej egzystencji. Pozw ala zrozumieć sens każdego ludzkiego cierpienia. D ziś je s te 
śmy świadkam i, że cierpienie je s t  w idziane tylko jako  zło, jako  w ielka n iespraw iedli
wość, dotykająca człowieka. Stąd kiedy przychodzi nieuleczalna choroba, starość, n ie
spraw ność psychiczna i fizyczna, podaje się jako  rozw iązanie eutanazję, tak  zw aną 
łagodną śm ierć, m ającą rozwiązać p roblem  ludzkiego cierpienia. Ci, k tórzy obarczeni są 
krzyżem , tego krzyża technicznie m ogą pozbyć się w  bardzo łatw y sposób. Ci nato
miast, którzy m uszą patrzeć na cierpienie, nie m uszą ju ż  przeżyw ać dram atu  cierp iące
go, który przestaje być ciężarem  dla otaczających go ludzi. Ludzie nie b o ją  się ju ż  śmierci, 
jakakolw iek  by  była, nie b o ją  się rów nież tego, co będzie po śmierci. B o ją  się jedynie  
tego, co będzie przed  śm iercią. Oby było rów nież łatwe, miłe i przyjem ne. A je ż e li tak 
nie je s t, to trzeba podjąć działania zm ierzające ku temu. Pow yższą m entalność nazyw a
my cyw ilizacją śmierci.

4. Spraw, abyśmy posłuszni głosowi Twojego umiłowanego Syna, stałi się Jego współ
dziedzicami. Jezus Chrystus, B óg Człowiek je s t zaprzeczeniem  cyw ilizacji śmierci. O n 
ukazuje ju ż  w  Przem ienieniu na górze Tabor sens ludzkiego cierpienia, choroby, niespra
wiedliwości, śmierci. Po W ielkim  Piątku przychodzi zawsze N iedziela Powstania z M ar
twych. M istrz z N azaretu je s t Pierwszym, który tę drogę przechodzi, i nas chce pociągnąć 
za sobą. Ukazuje nam, że ta  droga dokonuje się w  posłuszeństwie Bożem u Słowu.· „To je s t 
mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (M k 9, 7). D zieje K ościoła m ów ią nam  o rzeszach
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chrześcijan, którzy będąc posłuszni głosowi Bożego Syna, doświadczyli zwycięstwa w 
Jezusie. W śród n ich jako  pierwsi są Apostołowie.

Również i dzisiaj m a n y  w ielu świadków, budow niczych cywilizacji miłości, odnaj
dujących najgłębszy sens życia ludzkiego w Chrystusowej Ewangelii. Są nim i ci, którzy 
ciągle szukają bliskości z Jezusem, zażyłości z Nim. O tw ierają przed N im  swoje serca i 
sumienia. Ci wszyscy więc, którzy p rzy jm ującałąpraw dę o Bogu i o człowieku, otw ierają 
się na glos B ożego Syna, stają się Jego współdziedzicami.

ks. Paweł Cembrowicz

19. NIEDZIELA ZWYKŁA -  13 VIII

Oto wielka tajemnica wiary

Jednym z owoców pielgrzymki Jana Paw ła II do Izraela było odzyskanie Wieczernika. 
W ieczernik to miejsce Ostatniej Wieczerzy, która była pierwszą M szą św. Jan Paweł II był 
pierwszym, który po ponad 400 latach od odebrania W ieczernika katolikom przez muzułma
nów, odprawił w  nim  M szę św. Pod koniec X X  katolicy odzyskali wiele kościołów, które 
zwłaszcza po rewolucji październikowej zostały zamienione na magazyny, sale koncertowe 
czy muzea ateizmu. Niektóre zostały zniszczone, ja k  np. katedra Zbawiciela w Moskwie 
wysadzona w  powietrze na rozkaz Stalina w  1931 r. Została ona jednak odbudowana i zno
w u wpisała się w  krajobraz Moskwy. Odzyskanie W ieczernika je s t jakby ukoronowaniem 
tego procesu odzyskiwania kościołów. Za tym  odzyskaniem W ieczernika i innych kościo
łów powinno iść jego  duchowe odzyskanie przez wszystkich chrześcijan.

Łatwo jest bowiem  W ieczernik utracić. Utracił go Judasz, który wyszedł z Wieczernika. 
Judasz stał się patronem  niszczących kościoły bolszewików. To bolszewicy w  miejscowości 
Tambowo postawili pomnik Judasza. Taki pom nik Judasza staw iająci ochrzczeni, którzy jak  
Judasz opuszczają Wieczernik. Człowiek ochrzczony wchodzi do W ieczernika w  dniu swo
jej Pierwszej Komunii. Z tego dnia czyni się nawet wielkie święto. Ale jakże czasami niektó
rzy szybko opuszczają ten Wieczernik. W ychodzą z niego tak ja k  Judasz. Jest więc sens 
mówić o duchowym odzyskaniu W ieczernika? Co to znaczy odzyskać W ieczernik?

Pom ocą w  odpow iedzi na to pytanie są słowa dzisiejszej Ewangelii: „To je s t chleb, 
który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Eucharystia je s t  w ielką tajem nicą 
w iary” . W  czasie każdej M szy św. dzięki Duchow i Świętem u chleb -  zachow ując ze
w nętrzną po stać chleba -  staje się C iałem  Chrystusa; wino zaś -  zachow ując zew nętrzną 
postać w ina -  staje się Jego Krwią. Oto wielka tajemnica wiary! N igdy nie brakow ało 
tych, którzy w ątpili w  tą  tajem nicę szem rając tak  ja k  Żydzi: „Jakżeż może O n teraz 
m ów ić” : «Z nieba zstąpiłem». Inni pow iadali: Jakżeż m ożna mówić, że chleb i wino są 
Jego C iałem  i Krwią. P rzecież to je s t  tylko porównanie. K ościół zawsze b ronił tej praw 
dy, że Eucharystia to chleb, który z nieba zstąpił. I Sobór Trydencki i pap ież Paw eł VI 
nauczają, że w  Eucharystii Chrystus je s t  obecny praw dziw ie, rzeczyw iście i substancjal
nie. Substancjalnie oznacza, że przem iana chleba i w ina dokonuje się także na  p łasz
czyźnie bytu. Spróbujm y tą  szczególną obecność C hrystusa w Eucharystii w yjaśnić na


