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We w szystk ich  sytuacjach, żeby znaleźć tę iskrę dobra, trzeba: rozważać, rozróżniać, 
określać, wybierać. To jest w łaściw a droga prawdziwych sądów i ocen. Trzeba pamiętać, 
że nawet nasi w rogow ie mają coś z racji, której nie m ożna negow ać.

ks. Tadeusz Reroń

WIELKI CZWARTEK -  17 IV 2003

Służyć innym

W W ielki Czwartek Pan Jezus spożył W ieczerzę z Apostołam i. U sługiw ał im, dając 
ostatnie zlecenia i nauki. U jaw nił im zdrajcę, zanim odprawił pierw szą M szę św. W zru
szony m iłością ustanowił N ajśw iętszy Sakrament, by dać siebie na pokarm i pozostać z nami 
do końca, m im o naszych grzechów. U stanow ił też sakrament kapłaństwa, by przedłużyć 
sw oje g łoszen ie  E w angelii. Przekazał polecenie, aby czynić to na Jego pamiątkę.

W W ielki Czwartek -  dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Ktoś pow iedział: 
Z ostaw cie  św ia t 20  la t bez kapłanów, a w szyscy ludzie k łaniać się zaczną zw ierzętom . D ziś, 
kiedy -  szczegó ln ie  na Zachodzie -  zaczyna brakować kapłanów, sprawdzają się te słowa: 
w um iłow aniu zwierząt, klękaniu przed nimi, zamiast przed B ogiem  ukrytym w Euchary
stii. D ziś zapom inam y, przed kim  należy człow iekow i klękać i jak wyrażać sw oje najbar
dziej ludzkie uczucie do B oga. Jak zabraknie kapłanów, kto będzie sprawować Euchary
stię?

Jezus przez Eucharystię uczy nas służby, a nie panowania. Eucharystia jako pokarm  
B oży zbliża ludzi, daje schronienie, umacnia. Od 2000  lat Eucharystia jest sprawowana na 
całym  św iecie .

Jezus w  W ieczerniku, znając przyszłość, czuł się samotny, w idział ucieczkę A posto
łów  z Ogrójca, zaparcie się Piotra, zdradę Judasza, niew dzięczność ludu, ale nie wahał się  
oddać życia. C zasem  podobne dramaty rozgrywają się i w naszych rodzinach, gdzie nie 
uznaje się całej nauki Chrystusa, m iłość B ożą dostosowuje się do sw oich interesów i uspra
w iedliw ia się grzechy. Te trudności, niepokoje znał Chrystus, dlatego pozostał z nami pod  
postacią Chleba, byśm y w Chrystusie znajdowali um ocnienie, pom oc i lekarstwo. Świat, 
choć wypiera się Chrystusa, to jednak opiera się na Jego przykazaniach i nauce. D ziś Chry
stus stoi w obec nas z C hlebem  eucharystycznym , jak kiedyś w W ieczerniku i zachęca  
w szystkich na sw oją ucztę.

Wielki Czwartek to objawieniem  Chrystusowej m iłości. Słyszym y dziś słow a „Um iłowa
w szy  sw oich  na św iecie , do końca ich um iłow ał”. To sw oiste podsum owanie życia  Jezusa, 
które dobiega do kresu. Całe życie  Chrystusa to jedna w ielka m iłość. Całe życie  Chrystusa 
to św iadectw o, znak najpiękniejszej m iłości, jaką w idziała ziem ia. Sym bolem  tej m iłości 
jest gest um ycia nóg. P ołączenie boskiej w szechm ocy i w ładzy nad w szystkim  z upoka
rzającą czynnością um ycia nóg. To także rażący kontrast, który m ów i, jak bardzo uniżył 
się Jezus w  m iłości ku nam. C zynność m ycia nóg gościom  była uważana za obow iązek  
niew olnika i używ ano do tego raczej niew olników  pochodzenia n ieżydow skiego, albo
w iem  gest ten był czynem  ubliżającym  godności człow ieka. „Jeżeli [...] Ja, Pan i N auczy
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ciel, um yłem  wam  nogi, to i w yście winni sobie nawzajem umywać nogi. D ałem  wam  
przykład, abyście i w y tak czynili, jak Ja wam uczyniłem ”. Jako uczniow ie Jezusa w inni
śm y się odnosić do drugich z takimi samymi uczuciami, jakie skłoniły Chrystusa do um y
cia nóg apostołom . Powinniśm y sobie nawzajem służyć z pełną pokory m iłością. N ie po
trafimy się jednak zdobyć na bezinteresow ną służbę innym, jeżeli nie uczestniczym y  
w Eucharystii, jeże li nie mamy związku z Chrystusem. To Chrystus -  żyw a -  M iłość m o
bilizuje nasze siły  do czynienia m iłości. To Chrystus -  M iłość, m oże być w ciąż na now o  
widziany, dostrzegany, na now o rozpamiętywany, to M iłość najpiękniejsza, która rodzi 
w nas w olę i daje zapał, aby dawać odpow iedź poprzez dobroć. Bo Eucharystia jest za
w sze sprawowana w  klim acie m iłości, daje m iłość i zobowiązuje do m iłości. Pierwsi chrze
ścijanie „łamiąc chleb po dom ach”, to znaczy sprawując Eucharystię, „przyjmowali posi
łek z radością i prostotą serca” . Te posiłki, uczty braterskie, nazwano agapami. Agapy  
poprzedzały sprawowanie Eucharystii, towarzyszyły jej lub następowały po niej, zależnie  
od m iejscow ych zw yczajów. Szczerość, otwarte serce i ręce dla innych, w ięź braterskiej 
m iłości oraz wzajem na w spółodpow iedzialność, słowem: jedność serc, która wyrażała się  
w e w spólnym  posiłku, to klimat, jakiego Eucharystia wym aga i jaki stwarzała od początku  
wśród wiernych. I dzisiaj, jeżeli chcem y godnie uczestniczyć w Eucharystii, musimy oka
zyw ać m iłość bliźnim  nie tylko słowam i, ale także czynami. Trzeba służyć innym. „Dałem  
wam przykład, abyście i w y tak czynili, jak Ja wam  uczyniłem ” -  pow iedział dzisiaj do 
nas Chrystus. W  postaw ie służebnej Jezusa, jako Jego uczniow ie, musimy odkryć odwró
cenie hierarchii wartości i stawać się na Jego wzór sługami innych ludzi. Co to znaczy, że 
mamy być sługam i? B yć sługą to w yjść z w łasnego egoizm u i żądzy panowania, by oddać 
się do dyspozycji innych.

Towarzysząc Jezusow i w tym, co musiał w ycierpieć po zaaresztowaniu, musimy sobie 
odpow iedzieć na pytanie: w jakim  stopniu jestem  do dyspozycji innych, a w ięc ile na
uczyłem  się od Jezusa? Amen.

ks. A ndrzej M ałachowski

WIELKI PIĄTEK -  18 IV 2003

Tajemnica Krzyża świętego

W  W ielki Piątek rozważam y M ękę Chrystusa, której finał dokonał się na Krzyżu dla 
Odkupienia świata. Stajemy pod Krzyżem  z Maryją i Janem. Jezus z m iłości dobrowolnie 
przyjął Krzyż. W pierw chodził za sw oim i owcam i, poczynając od Kanny Galilejskiej, 
szukał i pouczał A postołów, potem  spotkali Go Zacheusz, Samarytanka, Łazarz i tysiące 
innych, a na końcu dobry Łotr po prawicy -  i koniec, śmierć na krzyżu. Powiedział kiedyś: 
„A Ja, gdy zostanę nad ziem ię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).

W edług tradycji chrześcijańskiej w szystkie trzy krzyże z Golgoty po śm ierci Jezusa 
zostały zakopane pod murami Jerozolimy. W II wieku po Chrystusie, za czasów  cesarza 
Hadriana, w m iejscu ukrzyżowania wybudowano świątynię Wenery, a w IV wieku cesa
rzowa H elena odkryła św ięte drzewo Krzyża. W  VI wieku Persowie wykradli Krzyż Chry


