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wypełniać. Nie zazdrośćmy innym, ale dziękujmy za drogę życia, na którą wezwał nas 
Bóg.

-  Dziękujmy za ludzi, którzy dziś tworzą z nami nasze rodzinne ogniska, za nasze żony, 
mężów, dzieci, wnuki; za tych wszystkich, którzy dziś' dbają o ciepło i przytulność naszych 
rodzinnych gniazd. To oni dzielą z nami te najintymniejsze trudy codziennego życia.

-  Dziękujmy za dzieci i za młodzież, dziękujmy za młode pokolenie, które nas czasem 
drażni swoją lekkomyślnością, ale które nas także cieszy i podtrzymuje w młodości. Dzię
kujmy za współpracowników, który nam czasem napsują tyle krwi, ale dzięki którym mo
żemy wykonywać nasze codzienne, szare zadania i tworzyć dobro wspólne.

Przytoczoną listę powodów naszej wdzięczności przed Bogiem wydłużmy ua^yuii 
osobistymi słowami podzięki, które nosimy w naszych sercach.

Eucharystia, którą celebrujemy, to czas szczególnego dziękowania Bogu, dziękowania 
wyjątkowego, bo przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Za chwilę ksiądz Cele
brans weźmie w swoje dłonie chleb, „owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”. W skupieniu po
wtórzy Chrystusowe słowa dziękczynienia Bogu Ojcu za dar zbawienia. Będzie prosił, aby 
ten chleb stał się dla nas Ciałem Pańskim. I tak się stanie. Jezus przed Ojcem dziękuje za 
nas. Bądźmy obecni w tym dziękczynieniu. Niech to będzie dzisiaj także nasze dziękczy
nienie. Trwajmy w tej modlitwie dziękczynienia, wiedząc, że dziękczynienie jest zawsze 
zadatkiem szczególnego Bożego błogosławieństwa. Niech nas Pan uzdrowi tutaj, w tej 
świątyni, z trądu duchowego, który -  przyznajmy w pokorze -  mniej czy więcej wszyst 
kich nas dotyka. Niech i na nas wypełnią się dziś ewangeliczne słowa Tego, przed którym 
tu jesteśmy: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19).

ks. Ig n a cy  D e c

29. NIEDZIELA ZWYKŁA -  17 X 2004

Modlitwa błagalna

1. Ontyczne podstawy modlitwy -  dlaczego prosimy?

Bardzo jasny temat ma liturgia słowa dzisiejszej niedzieli. Jest w niej mowa o modli
twie błagalnej. Otrzymujemy zachętę do proszenia, do wytrwałego błagania. Jak dobry jest 
nasz Bóg, który każe nam prosić i który składa obietnicę wysłuchania naszych próśb.

W naszej refleksji rozważmy następujące problemy: dlaczego, o co i jak się modlimy?
Człowiek jest istotą ograniczoną i niesamodzielną. Niemal przez całe życie musi być 

zdany na drugich ludzi. W okresie niemowlęctwa i lat szkolnych jesteśmy zdani na rodzi
ców. Także w wieku dojrzałym raz po raz musimy prosić o pomoc, żeby realizować swoje 
życiowe cele, a czasem i dlatego, żeby się utrzymać przy życiu. Prosisz lekarza o pomoc, 
gdy zachoruje ci dziecko lub gdy sam zdrowotnie niedomagasz. Prosisz o załatwienie sprawy 
w urzędzie. Prosisz o przyjęcie dziecka do szkoły średniej, na studia wyższe. Prosisz o przy
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jęcie do pracy, prosisz o utrzymanie swojego stanowiska w pracy, prosisz niekiedy o awans, 
prosisz o wstawiennictwo czy pośrednictwo kogoś, kto jest w stanie coś pomóc.

W tych wszystkich kontaktach z ludźmi doświadczamy zarazem, jak bardzo są ogran. 
czone możliwości spełnienia naszych próśb przez tych, do których je zanosimy. I dyrektor 
niekiedy nie może pomóc, i lekarz załamuje ręce, i najlepszy przyjaciel z bólem niekiedy 
odpowiada: naprawdę tego nie mogę, tego nie jestem w stanie załatwić.

Jednakże jest ktoś, kto wszystko może. Tym kimś jest Bóg. Bardzo w/^stu Pana Boga 
nazywamy „wszechmogącym”. Modlimy się często: „Wszechmogący, Wieczny Boże”.
0  tej wszechmocy Bożej usłyszała Maryja w Nazarecie od anioła przy zwiastowaniu. „Dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”(Łk 1,37). Trzeba naprawdę wierzyć, że Pan Bóg 
wszystko może, że jest Bogiem Wszechmogącym. Pamiętaj przeto, ilekroć stajesz przed 
Bogiem, ilekroć otwierasz usta do Boga, stajesz przed Bogiem Wszechmogącym, Bogiem, 
który wszystko może!

Niech ci zależy na tym, by ludzie z twego otoczenia byli rozmodleni, by odnajdywali 
na modlitwie spokój ducha i wypraszali dla siebie i dla drugich potrzebne dobra. Świat 
potrzebuje nie tylko dobrych lekarzy, nauczycieli, inżynierów, polityków, ekonomistów, 
ale potrzebuje także ludzi dobrej, wytrwałej modlitwy. Dlatego czujmy się potrzebni w Ko
ściele i świecie. Gdy się modlimy, nie tracimy czasu. To jest ważny czas dla Kościoła, dla 
świata, dla życia, dla wszystkich. Ludzie modlący się są skarbem ludzkości. Ludzie mo
dlący się mają współudział w dziele przemiany świata, w pomnażaniu w nim dobra. W tym 
znaczeniu ludzie dobrej modlitwy są szczególnie ważną cząstką Kościoła i ludzkości. Tak 
postrzegamy rolę zakonów kontemplacyjnych, tak winniśmy też spoglądać na ludzi star
szych z różańcem w ręku. Może dopiero w wieczności dowiemy się, jak wielką posługę, 
jak wielką rolę spełnili tu na ziemi. Dlatego nie wolno mieć kompleksów. Jesteś potrzebna, 
jesteś potrzebny. Nie mów, że od ciebie już nic nie zależy, bo się z tobą nikt nie liczy
1 nikomu nie jesteś potrzebna. Potrzebuje cię Kościół, potrzebuje cię świat, jako człowieka 
modlitwy.

2. Przedmiot naszych próśb -  o co prosimy?

Dla wielu ludzi przedmiotem próśb kierowanych do Boga są sprawy doczesne, sprawy 
codziennego życia. Czasem bywa tak, że jak drugi człowiek nie pomoże i jak wszystkie 
doczesne środki zawiodą, to biegniemy do Boga. Możemy się o tym częściowo przekonać, 
gdy czytamy prośby składane np. do skarbonek św. Antoniego czy Matki Bożej Nieustają 
cej Pomocy. Owszem, Bóg nam nie zabrania prosić o rzeczy doczesne, ale cieszy się, gdy 
w pierwszej kolejności prosimy o dobra duchowe. Taka hierarchia próśb jest zawarta we 
wzorcowej modlitwie O jc ze  n a sz , którą nauczył nas Pan Jezus. A zatem, stając przed Bo
giem, proś o świętość życia, o cierpliwość, o dobre serce, o dar rozumienia słowa Bożego, 
o dar mądrości, rady, umiejętności, bojaźni Bożej. Takie prośby Bogu bardzo się podobają. 
Kiedyś bardzo spodobała się Bogu modlitwa króla Salomona, który nie prosił o dobra do
czesne, o dostatek doczesny, o wygrywanie wojen, ale poprosił o mądrość, potrzebną do 
rozstrzygania trudnych spraw ludu, którym kierował ( por. 1 Kri 3,4-13).

Zauważmy, że wtedy gdy prosimy o jakąś wartość doczesną, nasza prośba może być 
w kolizji z innymi prośbami, które zanoszą do Boga nasi bliźni. Prośby o dobra duchowe
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są ,,bezkolizyjne”. Prosząc o dary duchowe, nikomu me zagrażamy, wręcz przeciwnie, 
możemy stawać się bardziej dyspozycyjni do służenia drugim.

3. Sposób naszego proszenia -  wytrwałość

Naszym częstym brakiem w modlitwie jest zniechęcenie, brak wytrwałości. Dzieje się 
to zwłaszcza wtedy, gdy Pan Bóg nas nie od razu wysłuchuje. Niekiedy słyszymy wyzna 
nia w rodzaju: chodzę do kościoła, tyle się modlę, a ten dostał podwyżkę, a ja nie”; „tyle 
modliłem się, a na studia się nie dostałem” itp. Cóż, Pan Bóg nie jest handlarzem, sprzeda 
jącym nam swoje łaski, nawet za najlepszą i najwytrwalszą modlitwę. Nie jest też niewol
nikiem spełniającym wszystkie nasze zachcianki i życzenia.

W historii zbawienia znajdujemy wspaniałe postacie, które są przykładem wytrwałego 
proszenia. Wzruszająca jest -  dziś przybliżona nam -  scena z Mojżeszem z rękami wznie
sionymi do Boga. Skuteczność walki Jozuego z Amalekitami zależała od wzniesionych 
rąk Mojżesza. Wytrwale trzymano mu podniesione do góry ręce, aby wojna z nieprzyja
ciółmi mogła być wygrana.

Do wytrwałej modlitwy wzywa nas dziś Chrystus. Słyszymy dziś słowa powiedziane 
kiedyś do pierwszych uczniów, „że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”... A Bóg, 
czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy 
będzie zwlekał w ich sprawie” (Łk 18,1.7). A więc mamy zapewnienie o tym, że Bóg wi
dzi i słucha. Jeśli nasze prośby mają przynieść dobro przez Boga obiecane, to będą na 
pewno wysłuchane.Dlatego nie mów: , ja  przestaję się modlić, bo tyle lat proszę i nic, 
jakby to wszystko szło gdzieś w pustkę”.

Zaufajmy Bogu. Bóg wie, czego ci naprawdę potrzeba. „Wie Ojciec wasz, czego wam 
potrzeba, zanim go poprosicie”.

W kontekście refleksji nad kieiuwaniem naszych próśb do Boga warto też zastanowić 
się, jak my reagujemy na prośby do nas kierowane. Popatrz na siebie i zastanów się, jak 
reagujesz na tych, którzy cię o coś proszą. Może unikasz takich ludzi. Przechodzisz na 
drugą stronę ulicy, wchodzisz do kościoła innymi drzwiami, by nie spotkać się z człowie
kiem proszącym.

A jak załatwisz ludziom zlecone ci sprawy ? Czy jesteś miłosierny, wrażliwy na wzór 
Pana Boga, który okazuje nam swoje miłosierdzie. Przyznaj, że cieszysz się, jak sam do
znasz ciepła ludzkiej życzliwości, jak twoja prośba znajduje wysłuchanie, załatwienie. Pa
miętasz złotą zasadę: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im 
czyńcie” (Mt 7,12).

Dobro rodzi dobro. Reagujmy hojnym sercem na potrzeby drugich. Reagujmy w spo
sób wrażliwy na ich prośby. Skoro spodziewamy się, że Bóg nas wysłucha i faktycznie 
doświadczamy Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia, to i sami bądźmy miłosierni i wrażli
wi wobec drugich.

Każda nasza obecność w kościele we wspólnocie liturgicznej jest trwaniem przed Bo
giem; jest nie tylko uwielbieniem Boga, ale jest to także wołanie do Boga o pomoc w róż
nych sprawach

Niech to nasze spotkanie eucharystyczne i każde następne, wspólne modlenie się bę
dzie naszymi rękami wzniesionymi ku Bogu, na wzór Mojżesza. Gdy będziemy z wiarą 
trwać przed Bogiem i prosić o pomoc, Bóg nie będzie głuchy i nieczuły. Chrystus nas o tym
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zapewnia: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i noc4 
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” (Łk 18,7).

Nie zapomnijmy nigdy o tym!
ks. Ig n a cy  D e c

30. NIEDZIELA ZWYKŁA -  24 X 2004

Sprawiedliwość Boża

1. Tekst pierwszego dzisiejszego czytania (Syr 35,12-14.16-18) wyjęty jest z większe
go fragmentu księgi Mądrości Stracha, dotyczącego sprawiedliwości Bożej. Przypomina 
nam, że Bóg jest Sędzią, który jest szczególnie blisko biednych, pokrzywdzonych, wdów 
i sierot. Bóg ujmuje się za sprawiedliwymi i wydaje słuszny wyrok. Drugie czytanie za
czerpnięte jest z Drogiego Listu Świętego Pawła do Tymoteusza (2 Tm 4,6-9.16-18). Święty 
Paweł, gorliwy apostoł, przewiduje tutaj swoją bliską śmierć i czekającą na niego u Boga 
nagrodę. Podaje też swojemu wiernemu otoczeniu i czytelnikom tego listu ostatnie polece 
nia i wiadomości. W tych wypowiedziach możemy podziwiać jego ogromną wiarę, zaufa 
nie i miłość do Boga, którego Ewangelię tak gorliwie głosił w swoich podróżach misyj
nych. Również i on mówi tutaj o „wieńcu sprawiedliwości”, który odda mu „Pan, 
sprawiedliwy Sędzia”. Również i dzisiejsza ewangelia (Łk 18,9-14) zajmuje się kwestią 
sprawiedliwości, przedstawiając znaną przypowieść Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. 
Faryzeusz sam od siebie sądził, że jest sprawiedliwy, tymczasem ze świątyni jako uspra
wiedliwiony odszedł nie on, ale zlekceważony przez niego celnik.

2. S ło w n ik  te o lo g ii b ib li jn e j (wyd. Pallottmum, Poznań -  Warszawa 1985) hasłu „spra
wiedliwość” poświęcił aż 10 stronic (s. 897-906). Jest tam mowa o sprawiedliwości i są
dzie, sprawiedliwości i miłosierdziu. W kontekście Starego i Nowego Testamentu zebrana 
jest argumentacja, przedstawiająca sprawiedliwość ludzką i Bożą. W kwestii sprawiedli
wości i sądu według Starego Testamentu Bóg zsyła swoją sprawiedliwość na grzeszników. 
Z drugiej strony sprawiedliwość Boża to także wyrok łaskawy, czyli uwalniający tego, po 
którego stronie jest prawo. Kościół apostolski podkreśla surowość sądu Bożego, a cytowa
ny już przez nas święty Paweł mówi o sprawiedliwym sądzie Boga, który odda każdemu 
według jego uczynków. W kwestii sprawiedliwości i miłosierdzia według Starego Testa
mentu Bóg, wykonując sprawiedliwość jako Sędzia, przychodzi z pomocą uciśnionym. 
W Nowym Testamencie święty Paweł daje do zrozumienia, że sposób udzielania ludziom 
sprawiedliwości jest oparty na wierności Boga wobec Jego przymierza, to znaczy ostatecz
nie na Jego miłosierdziu.

3. Sięgnijmy jeszcze do K a tec h izm u  K o śc io ła  k a to lick ie g o  (wyd. Pallottinum 1994). 
W punkcie 1040 czytamy ogromnie pokrzepiające słowa: „Sąd Ostateczny objawi, że spra
wiedliwość Boga triumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi przez


