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dziennie przeżywanej niemocy, pośród ow eg o , ju ż  nigdy w ięcej” i ow ego „znowu to samo”. 
Każdy z  nas niejednokrotnie „zamyka się z obawy” i jest jak w ieczernik sparaliżowany 
strachem, bo dla m nie nie wystarczy, bo mnie m ogą pominąć, bo okażę s ię  słabym , bo 
m nie zjedzą, bo będę ostatnim, bo...

5. M iłosierdzie B oże jest niewątpliwie darem, ale jak każdy B oży darjest także pow in
nością. Pow iedziano bowiem  „Błogosław ieni m iłosierni, albowiem  oni m iłosierdzia do
stąpią” (Mt 5,7). „Niech zniknie spośród was w szelka gorycz, uniesienie, gniew, zn iew a
żanie -  wraz z w szelką  złością  -  zachęca św. Paweł. -  Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy 
i m iłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i B óg wam przebaczył w  Chrystusie” (E f 4,31). 
M oże przy okazji przeżywanej dziś N iedzieli M iłosierdzia dobrze jest pom yśleć, w obec  
kogo byliśm y ostatnio najbardziej n iem iłosiern i..., m oże dobrze byłby także przypom nieć 
sobie, że w  małym  katechizm ie istnieje coś takiego jak uczynki m iłosierdzia.

ks. Mirosław Kiwka

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 29 -  IV 2001

Ożywione nadzieje

Po w ielk ich  wydarzeniach: G olgoty, W ieczernika, spotkań ze Zm artwychwstałym, 
A postołow ie wracają do spokojnej Galilei, nad jezioro Genezaret. Żyli przez ostatni czas 
w ogromnym napięciu ducha; doświadczyli bólu, załamania na duchu, zwątpienia; a po
tem przyszły chw ile podniosłej i niewypowiedzianej radości. To m inęło, odchodzą w  sw o
je  strony rodzinne. Zabierają się  do najprostszej pracy. W siadają do łodzi, by łow ić ryby.

To ich n iepow odzenie jest jednak tylko preludium do now ego w ielk iego wydarzenia. 
Przybył do nich Pan. W  nieco zm ienionej postaci, ale to On. Przez M agdalenę, której jako  
pierwszy ukazał się po opuszczeniu grobu, kazał im wracać do Galilei. U czynili to, a Jezus 
przybył tu za nimi, nad m orze Galilejskie. Poznali Go stojącego na brzegu będąc jeszcze  
w  łodzi, poniew aż kazał im zarzucić na nowo sieć do w ody i w yciągnęli dużo wielkich  
ryb, w liczb ie nigdy przedtem nie osiągniętej. Poznali Go. I spożyli z  N im  posiłek, przez 
N iego przygotowany na ognisku przy brzegu. To już trzeci raz s ię  im objawił od chw ili, 
gdy zmartwychwstał.

W spólne śniadanie nad brzegiem  jeziora to jeszcze n ie koniec. Celem  ukazania się  
Jezusa nad jeziorem  Genezaret nie było już w zm ocnienie wiary i ożyw ienie nadziei tych  
siedm iu Jego uczniów  -  rybaków. Szykuje się nowe, w ielkie wydarzenie, w  którego cen
trum stawia Chrystus Szym ona Piotra. D otyczy ono jednak nie tylko Piotra, ale w szyst
kich uczniów  Jezusowych, tych którzy wtedy byli, i tych wszystkich, którzy m ieli stać się  
nimi w przyszłości. D otyczy kształtowanego przez Chrystusa K ościoła, sam ych w idzial
nych jego  fundamentów, to znaczy najwyższej w  nim władzy.

Pytania kierowane do Piotra, czy  miłuje, m iały mu dać okazję do pewnej rehabilitacji 
ze w zględu na słabość, j aką okazał Jezusowi w  czasie m ęki przez zaparcie się, kiedy twier
dził, że  Go w  ogóle nie zna. A le Piotr już to opłakał i w ie, że  Pan mu przebaczył. Tu ma 
okazję do w ypow iedzenia, że Jezus nie tylko zna, ale kocha. A  to potrójne w yznanie czyni
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Chrystus punktem w yjścia do powierzenia Piotrowi p ieczy nad całą sw oją owczarnią, w ła
dzy najw yższego zwierzchnika w  K ościele. Zrealizował w ten sposób uczynioną kiedyś, 
jeszcze  przed męką, blisko Cezarei Filipowej zapow iedź daną Piotrowi, że na nim, na 
opoce, zbuduje swój K ośció ł i w  jego  ręce złoży klucze do Królestwa niebieskiego.

Sw e spotkanie z uczniam i nad jeziorem  kończy Chrystus jeszcze jednym  zwrotem  do 
Piotra. Zapowiadając ,jak ą  śm iercią m iał uwielbić B oga”, ożyw ia jego  nadzieję słowami: 
„Pójdź za M ną”. Zapamięta to dobrze Szym on Piotr. N ie będzie się już bał n iczego i n iko
go. Ani arcykapłana, zakazującego nauczać o Zmartwychwstałym, ani biczów, które go  
spotkają za to, że tego zakazu nie posłucha, ani groźby śmierci. Jakąż wiarą i m iłością  do 
Chrystusa tchną słow a Piotra, które usłyszeliśm y w  dzisiejszym  pierwszym  czytaniu, dane 
w  odpow iedzi arcykapłanowi: „Trzeba bardziej słuchać B oga niż ludzi. B óg naszych oj
ców  w skrzesił Jezusa [...] W yw yższył Go na prawicę sw oją jako W ładcę i Zbawiciela [...] 
Dajem y tego św iadectw o m y w łaśnie oraz Duch Święty, którego B óg udzielił tym, którzy  
są mu posłuszni”. A  że um iłowany Jezus stał sięjedynąnadziejąPiotra i A postołów, św iad
czy  ich reakcja na cierpienie, chłosty, na dotkliwe pobicie, jakim  „uzupełniła” W ielka 
Rada Żydowska dany im zakaz „przemawiania w  im ię Jezusa”. Zakazu tego ani m yślą  
posłuchać, a w ypuszczeni „cieszyli się, że stali s ię  godni cierpieć dla im ienia Jezusa”.

Ile razy przeżyw aliśm y zawód z powodu zm arnowanych w ysiłków , podobny do tego, 
który stał się  udziałem  grupy A postołów  wracających z brzegu bez żadnej ryby po cało
nocnym  połow ie. Czasem  nawet m yślim y z  rodzajem pretensji do Opatrzności, że  tych  
zaw odów  było zbyt w iele , jak na naszą duchową odporność. M oże w ięc ogarnęło nas 
zniechęcenie, jeśli chodzi o  pracę nad sobą i uśw ięcanie życia.

Gdy zaw odzą nas oczekiw ania i trapią niepowodzenia, m oże trzeba z w iększym  natę
żeniem  ducha w słuchiw ać się, czy  Chrystus n ie ukazuje nam, jak spracowanym w  bez
ow ocnym  w ysiłku  A postołom , że trzeba gdzie indziej zapuścić sieć  sw ych nadziei. M oże 
dalej, to znaczy w  stronę nieśm iertelnego życia; m oże głębiej, to znaczy ku N iem u, stano
w iącem u w ypełn ienie pozaziem skich nadziei.

N asze zaw ody i n iepow odzenia życiow e mają często g łębszy sens. Sens ukryty, dający 
się jednak po zastanowieniu, a zw łaszcza z  perspektywy dłuższego czasu odczytać. To 
przecież dobrze, przyznajmy, w  ostatecznym  obrachunku, że  n iepow odzeniem  skończyły  
się  jakieś nasze nadzieje czysto egoistyczne. Takich m ogło być dużo: w  pracy zaw odow ej, 
w  przyjaźni, w  życiu  m ałżeńskim  i rodzinnym. A  m oże u podłoża naszych niespełnionych  
oczekiw ań leżało to, że  były pochopne, niecierpliw e, zbyt wygórow ane czy  naiw nie niero
zumne. N ie chowajm y w ięc w  duszy żalu do ludzi czy  pretensji do Boga. M iejm y preten
sje do sieb ie. A lbo raczej odrzućm y w szelk ie pretensje. Budujmy św iat now ych nadziei, z 
m ocniejszym  oparciem  się  na Chrystusie, który n igdy nie zaw iedzie.

N iełatw o jest niekiedy odkryć głębszy sens największych bólów, zaw odów  życiow ych  
cierpień. A le  on jest, niekiedy B óg go nam odsłania. Pewien polski ksiądz został w  czasie  
w ojny ujęty przypadkowo w  łapance przez policję i wsadzony do w ięzienia. U w ażał, że  to 
bezsensow ne -  tyle m ógł przecież pożytecznego uczynić, tyle robił dobrego w  parafii, 
gorliw y duszpasterz. Buntował się, m iał żal do Boga. Po paru m iesiącach jednak zrozu
miał. M iał bowiem  szczęśc ie  tam, w  gestapowskim  w ięzieniu w yspow iadać i przygoto
wać na śm ierć m łodego polskiego skazańca, który błagał Boga jako o łaskę największą, by  
m ógł przed śm iercią spotkać s ię  z  księdzem . Ten ksiądz był w ięc tam potrzebny i sensów -
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ną okazała się nawet jego  w ięzienna udręka. W naszym codziennym  życiu trzeba jednak  
zaufać Opatrzności Bożej.

ks. Robert Zapotoczny

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
- 3  V 2 0 0 1

Matka i królowa naszego Narodu

1. Maryja w  K ościele Apostolskim

Przeżywam y dziś szczególny dzień, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Jest to 
dzień uroczysty dla w szytkich wierzących Polaków. Jest to św ięto naszej wspólnej Matki 
i Królowej. Tak jak w  rodzinie Święto Matki jest szczególnym  wydarzeniem  dla w szyst
kich dzieci, tak w  wielkiej rodzinie, jaką jest naród, dzisiejsza m ajowa uroczystość jest  
podniosłym  dniem dla w szystkich wierzących synów  i córek naszego Narodu.

Ewangelia, Dobra Nowina, ogłaszana na dzisiejszej liturii prowadzi nas pod krzyż. 
Jest nam przypom niany szczególny moment z  życia  Chrystusa i Jego Matki. Jest to chwila  
gaśnięcia życia  ziem skiego Syna Bożego, chwila Jego konania. W  tej w łaśnie zbawczej 
chw ili Jezus dokonuje czegoś niezw ykłego. N ie m yśli o  sobie, ale m yśli o  tych, dla któ
rych przyszedł na ziem ię, m yśli o tych, za których umiera. Ukochaną Matkę swoją, biorą
cą udział w  Jego cierpieniu i agonii, daje za matkę w szytkim  ludziom: „N iew iasto, oto syn 
twój [...] Synu, oto Matka twoja” (J 19, 26b,27a). Jan stojący pod krzyżem zrozumiał 
i wykonał testament Chrystusa. Sam zapisał w  Ewangelii: „I od tej godziny uczeń w ziął Ją 
do sieb ie” (J 19, 27b). Maryja żyje w  młodym K ościele. Przebywa z uczniam i Chrystusa 
oczekującym i na dar Ducha Świętego. Pozostaje w  K ościele pod szczególną opieką św. 
Jana. Gdy nadejdzie koniec Jej ziem skiego życia, przejdzie do nieba, zostaje w niebow zię
ta. Ten sam  Jan A postostoł zobaczy Ją pod koniec życia w yniesioną do niebieksiej chwały. 
Zostało to nam dzisiaj przypomniane: „Wielki znak ukazał się na niebie: N iew iasta oble
czona w  słońce i k siężyc pod jej stopami, a na jej g łow ie w ieniec z  gwiazd dwunastu” (Ap 
12, 1 ). Ta szczególna Niew iasta naszej ziem i została zabrana do nieba i już w yw yższona w  
chwale niebios. Jednakże pozostała także na ziem i, w  K ościele Jej Syna. Jest szczególną  
cząstką tego K ościoła. Jest Jego Matką i Królową. W eszła w  historię całego K ościoła i 
jego  poszczególnych  części, w  historię K ościoła wszystkich chrześcijańskich narodów.

2. Maryja w  historii K ościoła naszego Narodu

Przyglądając s ię  losom  K ościoła poszczególnych narodów świata, nie da się ukryć, iż 
Maryja wpisała się w  szczególny sposób w  historię Narodu Polskiego. N ie jest to pusty, 
jakiś ograny frazes. Tak trzeba pow iedzieć, to trzeba stwierdzić na bazie refleksji nad 
historią K ościoła w  narodach chrześcijańskich. Oto kilka danych z maryjnej historii na
szego Narodu na tle historii K ościoła innych narodów. Pierwsza polska metropolia założo


