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Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5-10; Mt 22, 34-40

30 NIEDZIELA ZWYKŁA

	 Pytanie	 które	młody	 człowiek	 zadaje	 Chrystusowi,	 nie	 jest	 pytaniem	 odosob- 
nionym.	“Nauczycielu,	co	mam	czynić,	aby	osiągnąć	życie	wieczne?”	Chrystus	na	 to	
pytanie	odpowiada	pytaniem:	“Co	jest	napisane	w	Zakonie,	co	tam	czytasz?”	Zapytany	
odpowiada:	“Będziesz	miłował...”
	 Pan	Bóg	objawił	się	na	dwa	sposoby:	przez	akt	stworzenia	i	przez	specjalne	Obja-
wienie	Starego	i	Nowego	Testamentu.	Człowiek	jako	istota	zmysłowo-rozumna	posiada	
w	swojej	naturze	wypisane	odwieczne	prawo	Boże.	Posiada	szereg	praw	i	obowiązków,	
praw	bardziej	podstawowych	i	pierwotnych	niż	wszystkie	inne	prawa	ustawowe.	Są	one	
powszechnie	znane.	Są	jednak	ogólne	i	w	konkretnych	wypadkach	nie	wystarczają.	Oto	
niektóre	z	nich:	oddaj	każdemu,	co	się	mu	należy;	czyń	dobro,	unikaj	złego;	za	zbrodnię	
należy	się	kara.	Dalej:	prawo	do	wolności,	do	pracy,	do	utrzymania	życia	itd.
	 O	 te	prawa	człowiek	będzie	walczył	z	narażeniem	życia,	 jakby	samo	człowie- 
czeństwo	zostało	zagrożone	i	słusznie,	bo	prawa	natury	wyznaczają	najbardziej	elemen-
tarne	warunki	życia	i	rozwoju	osoby	ludzkiej.	Stoją	u	podstaw	wszelkiego	kodeksu.
	 Wszelki	 kodeks	 sprzeczny	 z	 prawami	 natury	 nie	 obowiązuje,	 np.	 prawo	
hitlerowskie,	 dekrety	 cezarów	 rzymskich	 przeciw	 chrześcijanom,	 ustawy	 bijące	
bezpośrednio	w	prawo	do	życia	każdego	poczętego	człowieka.
	 Posiadając	 świadomość	 praw,	 które	 wynikają	 z	 prawa	 natury	 i	 wyznaczają	
minimum	 przestrzeni	 życiowej	 potrzebnej	 do	 tego,	 by	 żyć	 i	 by	 się	 rozwijać,	 mamy	
równocześnie	obowiązek	respektowania	tych	samych	praw	wobec	drugiego	człowieka.
	 Bo	kim	jest	drugi	człowiek?	On	jest	tajemnicą.	Nigdy	nie	wnikniemy	w	zakamarki	
jego	duszy	tak,	by	ją	mieć	w	pełnym	świetle	i	nie	wyczerpiemy	wszystkich	pokładów	
bogactwa,	 jakie	 w	 niej	 są.	 Głębia	 naszego	 bliźniego	 pozostaje	 dla	 naszego	 rozumu	
nieosiągalna.	 On	 jest	 obrazem	 Boga,	 ceną	 Krwi	 Chrystusowej.	 To	 dusza	 i	 ciało.	 To	
wolność	i	świętość.	Tajemnica	powołania.
	 Gdy	 zapomniano	 o	 tym,	 że	 człowiek	 jest	 dzieckiem	Boga,	 wtedy	 czyniono	 z	
człowiekiem,	co	się	żywnie	podoba	(krematoria,	fabryki	śmierci).
	 Panie,	naucz	mnie	cenić	człowieka,	nie	szatę	(kard.	S.	Wyszyński).		“Aby	kochać	
innych	musimy	najpierw	umiłować	prawdę.	A	ponieważ	miłość	jest	sprawą	praktycznych	
i	konkretnych	stosunków	między	ludźmi,	więc	 i	prawda,	którą	 trzeba	nam	umiłować,	
jeżeli	chcemy	kochać	naszych	braci,	nie	jest	jedynie	abstrakcyjną	spekulacją.	Jest	prawdą	
moralną,	w	którą	powinno	się	tchnąć	życie	i	wcielić	ją	tak	w	ich,	jak	i	w	nasze	istnienie.	
Ona	 jest	 czymś	więcej	 niż	 zimnym	uświadomieniem	 sobie	 obowiązku	wynikającego	
z	zasad	etycznych.	Prawda,	którą	nam	trzeba	ukochać,	gdy	kochamy	naszych	braci,	to	
konkretne	przeznaczenie	i	świętość,	jakie	dla	nich	zaplanowała	miłość	Boża.	
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	 Rzeczywista	 miłość	 bliźniego	 nie	 powinna	 się	 ograniczać	 do	 pragnienia	 jego	
szczęścia,	zdrowia	i	pomyślności	na	tym	świecie.	Miłość	nie	może	się	zadowolić	czymś	
tak	ułamkowym.	Kochając	go	czymś	tak	muszę	w	jakiś	sposób	wniknąć	głęboko	w	ta-
jemnicę	miłości,	jaką	Bóg	ma	dla	niego.	Pobudką	moją	ma	być	nie	tylko	sympatia	ludz-
ka,	ale	ta	miłość	boska,	która	objawiła	się	nam	w	Osobie	Jezusa	i	wzbogaca	nasze	życie	
wypełniając	serca	Duchem	Świętym”	(T.	Merton,	Nikt	nie	jest	samotną	wyspą,	Kraków	
1983,	25).

o. Placyd Paweł Ogórek OCD, SiL - 1993

NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

	 “Nauczycielu,	które	przykazanie	w	Prawie	jest	największe?”		Dlaczego	uczony	w	
Prawie	postawił	to	pytanie	Jezusowi?	Czy	nie	znał	odpowiedzi?	W	oparciu	o	dzisiejszą	
Ewangelię	odpowiedź	na	pytania,	które	my	sobie	stawiamy,	spoglądając	na	uczonego	w	
Prawie,	nie	wydaje	się	ani	prosta,	ani	też	łatwa.
	 Możemy	jednak	na	jego	usprawiedliwienie	stwierdzić,	że	postawienie	pytania	o	
“największe	przykazanie”	było	uzasadniane.	Judaizm	był	religią	Prawa	-	Prawa	otrzyma-
nego	od	Boga	(Wj	22,	20-25).	Wierność	Bogu	wyrażała	się	w	wierności	Prawu.	W	Torze	
znalazło	się	potem	aż	613	przykazań:	365	nakazów	(liczba	dni	w	roku)	i	248	zakazów	
(liczba	członków	 ludzkiego	ciała).	Do	 tych	praw	 istniał	 jeszcze	obszerny	komentarz.	
Przeciętny	człowiek	gubił	się	w	gąszczu	tych	przepisów.	Jak	echo	pytanie	to	powraca	
więc	co	pewien	czas	na	karty	Ewangelii.	O	to	przecież	także	pytał	Chrystusa	również	i	
bogaty	młodzieniec	(Mt	19,	16-22).	Nie	to	jednak,	albo	nie	tylko	to	było	powodem,	dla	
którego	uczony	w	Prawie	postawił	 takie	pytanie,	Jezusowi.	Pytał	“wystawiając	go	na	
próbę”.
	 Jak	na	to	zareagował	Jezus	Chrystus?	Na	pytanie	postawione	Mu	złośliwie	i	pod-
stępnie	Chrystus	Pan	odpowiada	poważnie:	“Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze 
przykazanie. Drugie podobne jest do niego: “Będziesz miłował swego bliźniego jak sie-
bie samego”	(w.	37-39).	Mówił	to	Chrystus	do	Izraelitów.	Sięgnął	więc	do	kart	Starego	
Testamentu.	Wypowiedź	ta	jest	zacytowaniem	z	Księgi	Powtórzonego	Prawa.
	 Co	nowego	wprowadza	Chrystus?	Można	tu	zwrócić	uwagę	na	trzy	elementy:
	 1.Miłość	Boga	i	miłość	bliźniego	to	dwie	sprawy,	których	nie	wolno	nam	stawiać	
obok	siebie,	niezależnie.	Jakże	często	taka	pokusa	istnieje.	Pokusa	takiego	ujęcia	nasze-
go	życia	 idzie	od	wewnątrz	chrześcijaństwa.	Idzie	 jednak,	zwłaszcza	dzisiaj	w	naszej	
rzeczywistości,	od	zewnątrz,	gdy	chce	się	eliminować	chrześcijaństwo	z	naszego	życia	
społecznego.
	 2.Chrystus	 Pan	 wychodzi	 naprzeciw	 zapotrzebowaniu	 zwykłego	 człowieka	
poszukującego	syntezy	Prawa.	Tak	podane	Prawo	staje	się	normą,	kanonem	interpreta-
cyjnym	całej	Tory.
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	 3.	Miłość	braci	-	członków	wspólnoty	-	nie	może	być	odłączona	od	miłości	ludzi	
stojących	poza	tą	wspólnotą,	od	miłości	czynnej	każdego	człowieka.	Wydaje	się,	że	ten	
trzeci	element	może	być	najtrudniejszy	dla	Izraelitów,	ale	może	także	i	dla	nas?
	 Miarą	 naszej	 miłości	 ma	 być	 miłość	 Chrystusa,	 a	 więc	 miłość	 ofiarna	 aż	 do	
śmierci.	“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was 
umiłowałem”	(J	13,	34).
	 Łatwo	jest	o	miłości	mówić.	Jak	tu	można	kochać	Boga,	gdy	wydaje	się	nam,	że	
bez	Boga	doskonale	damy	sobie	radę.	Sami	sobie	wystarczymy.	Bez	Niego	doskonale	ten	
świat	uładzimy.	A	jednak	zauważmy	i	to,	że	im	dalej	oddala	się	od	nas	Bóg	-	powiedzmy	
poprawniej:	to	my	się	od	Niego	oddalamy	(Brandstaetter)	-	tym	więcej	miłości	szukamy,	
tym	bardziej	za	miłością	tęsknimy.
	 W	 liturgii	 eucharystycznej	 jest	 taki	moment,	 który	 nam	 tę	 prawdę	 tak	 bardzo	
przybliża.	To	chwila,	w	której	kapłan	zwraca	się	do	nas,	mówiąc:	“Przekażcie	sobie	znak	
pokoju”.	Niech	to	przekazanie	tego	znaku	będzie	początkiem	naszej	drogi	wcielania	w	
życie	tego	największego	przykazania,	które	dał	nam	Chrystus	w	liturgii	słowa.

Ateneum Kapłańskie; SiL-1999

MIŁOŚĆ BOGA PONAD WSZYSTKO

	 “Będziesz	miłował	Pana,	Boga	swego,	całym	sercem...”	Co	to	znaczy	i	czy	to	jest	
możliwe	przy	tak	wielkim	skażeniu	człowieka	i	przy	tak	głęboko	zakorzenionym	egoiz-
mie?
	 Miłość	jest	największym	słowem	ze	wszystkich	słów	i	najtrudniejszym	ze	wszyst-
kich,	często	źle	rozumianym	i	niejednokrotnie	sprowadzanym	do	uczucia.	Wielu	ludziom	
tak	łatwo	przychodzi	powiedzieć	Bogu	w	chwilach	pozytywnego	nastroju	z	łezką	w	oku:	
“kocham	Cię”.	Św.	Piotr	powiedział	Chrystusowi	w	sposób	pewny	i	spontaniczny	“miłuję	
Cię”.	Zapytany	jednak	po	raz	następny	i	następny,	już	nie	był	taki	pewny	swej	deklaracji	
i	dlatego	powiedział	“Ty	wiesz,	Panie”.
	 Miłość	Boga	nie	jest	sprawą	łatwą,	zaś	miłować	Go	ponad	wszystko	własnymi	
siłami	 jest	 niemożliwe.	 Trudność	 zasadniczą	 sprawia	 to,	 że	 Bóg	 jest	 dla	 człowieka 
nieuchwytny.	Chociaż	św.	Paweł	mówi,	że	w	Nim	żyjemy,	poruszamy	się	i	jesteśmy,	to	
jednak	Bóg	dla	umysłu	i	serca	człowieka	jest	daleki	z	racji	swej	doskonałości.
	 Trudność	druga	wypływa	z	niewłaściwego	rozumienia	miłości.	Przez	wielu	ludzi	
miłość	bywa	rozumiana	jako	nastrój,	w	którym	człowiek	“czuje”,	że	Boga	kocha,	ale	
przecież	nastroje	mijają.
	 Należy	sobie	uświadomić,	że	miłość	jest	określoną	postawą	wobec	konkretnej	oso-
by:	człowieka	czy	Boga,	czy	siebie	samego.	Taka	postawa	rodzi	się	z	dokonania	najpierw	
hierarchii	osób:	Bóg	-	ja	-	drugi	człowiek	i	może	być	niezależna	od	chwilowych	nastro-
jów,	a	objawiać	się	winna	w	konkretnym	postępowaniu.	Wypracowana	świadomość,	że	
Bóg	jest	pierwszy	oznacza,	że	On	znajduje	się	w	centrum	życia	człowieka.	Przeżywając	
szarą	codzienność,	rozwiązując	problemy	moralne	włączamy	w	nie	obecność	Boga	jako	
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Kogoś	najważniejszego.	To	w	niczym	nie	uszczupla	bogactwa	życia,	to	nadaje	mu	nowy	
wymiar,	porządkuje	osoby	i	rzeczy.	Chrystus	powiedział:	kto	miłuje	ojca	lub	matkę,	syna,	
córkę	więcej	niż	Mnie,	nie	jest	Mnie	godzien.
	 Jak	może	przejawiać	się	na	co	dzień	miłość	Boga?	Generalnie	sprawę	ujmując	
można	tu	mówić	o	trzech	aspektach	tej	miłości,	chociaż	w	sumie	są	jednym.
	 a)	Miłość	Boga	objawia	się	przez	nasz	bezpośredni	kontakt	z	Nim.	Chodzi	tu	o	
codzienną	systematyczną,	zróżnicowaną	modlitwę	bez	względu	na	zajęcia	czy	nastrój.	
W	wielu	wypadkach	jest	to	duży	wysiłek,	który	należy	pokonać.
	 b)	Pełny	udział	w	niedzielnej	Eucharystii.	Przeżywanie	niedzielnego	misterium	
paschalnego,	poprzez	które	człowiek	składa	siebie	Bogu	w	ofierze	przez	Jezusa	Chrys-
tusa,	 wymaga	 aktywności	 prowadzącej	 do	 osobowego	 zjednoczenia.	 Organizacja	 i	
planowanie	niedzieli,	a	w	tym	uczestnictwa	we	Mszy	św.	w	wielu	wypadkach	wymaga	
wyrzeczeń.	Tu	widać,	co	jest	na	pierwszym	miejscu	lub	Kto?
	 c)	Kolejny	aspekt,	to	życie	codzienne	i	jego	decyzje.	Codziennie	dokonujemy	wy-
borów,	podejmujemy	decyzje	moralne	w	sprawach	małych	i	wielkich.	Zasada:	to	czynię,	
tego	nie	czynię,	bo	kocham	Boga.	Jakże	to	jest	trudne.	Trzeba	wiele	razy	mocować	się	
ze	sobą	samym.
	 Żyć	Ewangelią,	bo	się	kocha	Boga,	to	także	narażać	się	nieraz	na	pośmiewisko	
innych.	Wierność	Bogu	mimo	wszystko,	 to	 są	 znaki	miłości	Boga.	 I	wreszcie	 trzeci	
aspekt.	Św.	Jan	mówi:	Jak	można	miłować	Boga,	którego	się	nie	widzi	a	nienawidzić	
człowieka,	którego	się	widzi.
	 Z	 Ewangelii	 wynika,	 że	 Bóg	 jest	 w	 każdym	 człowieku.	 Odnalezienie	 jednak	
twarzy	Boga	w	drugim	-	każdemu	sprawia	ogromną	trudność.	Dodać	należy,	że	są	ludzie,	
którzy	wyrządzili	nam	poważną	krzywdę,	znaleźć	twarz	Boga	w	swoim	wrogu.	Taka	jest	
Ewangelia.	Miłujcie	nieprzyjaciół	swoich,	dobrze	czyńcie	tym,	którzy	was	nienawidzą.
	 Należy	z	pokorą	stwierdzić,	że	po	ludzku	jest	to	niemożliwe.	Chrystus	jednak	dał	
obietnicę,	że	uzdolni	nas	do	takiej	miłości.
	 Być	 może	 w	 przykazaniu:	 będziesz	 miłował	 Boga	 całym	 sercem	 itd.	 Słowo	
“będziesz”	oznacza	nie	tylko	nakaz	ale	obietnicę:	że	będziesz	miłował.	Jego	obietnice	
spełniają	się.

S. K., Ateneum Kapłańskie; SiL-2002
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Będziesz miłował Boga i bliźniego

	 W	dzisiejszej	liturgii	czytamy	opis	trzeciego	z	pięciu	dialogów	Jezusa	z	faryze-
uszami,	saduceuszami	i	uczonymi	w	Piśmie.	Jest	on	najbardziej	znaczący,	dąży	bowiem	
do	wykazania	oryginalności	orędzia	chrześcijańskiego.	Punktem	wyjścia	są	dwa	teksty	
starotestamentowe:	“Będziesz miłował Pana Boga swego”	 (Pwt	 6,5)	 oraz	“Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie samego”	(Kpł	19,18).	
	 Niejednokrotnie	uczeni	w	Piśmie	dyskutowali	nad	hierarchią	ważności	przykazań.	
Celem	tych	dyskusji	było	ustalenie	dokładnej	kolejności	przykazań.	Chrystus	nie	dołącza	
do	grona	dyskutantów,	 ale	wskazuje	 na	 stałą	 postawę,	 na	 atmosferę,	w	 jakiej	ma	 się	
dokonywać	ludzkie	działanie.	Cała	działalność	Chrystusa	przeniknięta	była	taką	postawą.	
Jej	ukoronowaniem	były	wydarzenia	związane	z	Jego	męką	i	śmiercią.	W	Wieczerniku	
przepasał	 się	 prześcieradłem	 i	 zaczął	 umywać	 uczniom	 nogi.	 Ewangelista	 Jan	 pod-
sumuje	tę	postawę	słowami:	“Chrystus	do	końca	nas	umiłował”	(por.	J	13,1).	Ta	“miłość	
do	końca”	prowadzi	do	Ogrójca	i	na	Golgotę,	z	niej	też	rodzi	się	dar	Eucharystii	oraz	
posłuszeństwo	Ojcu	aż	do	śmierci,	i	to	śmierci	krzyżowej	(por.	Flp	2,8).	
	 Taką	postawę	przyjął	Apostoł	Paweł,	o	czym	zaświadcza	w	czytanym	dziś	Liście	
do	Tesaloniczan.	We	wskazaniach	dla	pierwszych	gmin	 chrześcijańskich	Apostoł	 Jan	
pisze:	“Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”	(1	J	3,18).	Chodzi	więc	o	
społeczny	wymiar	wiary.	Chrześcijanin	nie	może	uchylać	się	od	takiego	zaangażowania.	
W	praktyce	oznacza	ono	służbę	na	rzecz	wspólnoty,	w	której	żyje.	Św.	Piotr	przypomi-
na:	“Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”	(1	P	4,10).	Gdy	bowiem	
zatracimy	podstawowy	wymiar	wszelkiego	zaangażowania,	 jakim	 jest	 szczera	miłość	
Boga	i	bliźniego,	objawiająca	się	w	postawie	służby,	życie	każdej	społeczności	zdominuje	
niezdrowa	konkurencja,	wyzysk,	poniżanie	godności	człowieka,	korupcja,	pogarda	dla	
ubogich,	zysk	za	wszelką	cenę,	a	ostatecznie	-	niesprawiedliwość	społeczna.
	 “Pod	wpływem	tego	orędzia	niektórzy	z	pierwszych	chrześcijan	rozdawali	swe	
dobra	ubogim,	dając	świadectwo,	że	nawet	między	ludźmi	różnego	pochodzenia	społecz- 
nego	możliwe	jest	pokojowe	i	solidarne	współżycie.	Czerpiąc	w	ciągu	wieków	moc	z	
Ewangelii,	mnisi	uprawiali	ziemię,	zakonnicy	i	zakonnice	zakładali	szpitale	i	przytułki	
dla	ubogich,	członkowie	bractw	religijnych	oraz	mężczyźni	i	kobiety	wszelkiego	stanu	
nieśli	pomoc	potrzebującym	i	upośledzonym	społecznie,	przekonani,	że	słowa	Chrystusa	
nie	powinny	pozostawać	pobożnym	życzeniem,	ale	muszą	skłaniać	do	konkretnego	dzia- 
łania”	(nr	57).	Dla	Chrystusa	miłość	do	Boga	i	bliźniego	są	nierozdzielne	i	wzajemnie	
się	 ożywiają.	 Głoszone	 otwarcie	 na	 rzecz	 biednych	 i	 odepchniętych	 przez	 ludzi,	 nie	
jest	 mglistym	 i	 ogólnikowym	 uproszczeniem	 wielorakich	 obowiązków,	 ale	 kluczem	
dziełaniem	nowej	ewangelizacji.	Co	to	oznacza	w	praktyce	dla	każdego	ze	słuchaczy	
dzisiejszej	Ewangelii?	By	znaleźć	odpowiedź,	nie	trzeba	specjalnych	poszukiwań,	dysput,	
sympozjów,	dokumentów,	stawiania	dodatkowych	pytań:	Panie,	a	kto	jest	moim	bliźnim?	
Wystarczy	otworzyć	oczy	i	serce.

Ks. Roman Kempny; SiL-2005
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Największe i pierwsze przykazanie

 Wydaje	 się,	 że	 na	 ogół	 nie	mamy	 już	 trudności,	 aby	 to	 pierwsze	 i	 największe	
przykazanie	 ukazać	 dokładnie	 tak,	 jak	 ukazał	 je	 swoim	 rozmówcom	 Jezus	 Chrystus. 
Uczony	w	Prawie,	jak	przed	tygodniem	faryzeusze,	wystawiając	Jezusa	na	próbę,	zadał	
mu	pytanie	o	największe	przykazanie	w	Prawie.	Rzeczywiście,	było	o	co	pytać.	Na	pewno	
ów	uczony	miał	na	ten	temat	swój	pogląd,	bo	należało	to	do	obowiązków	uczonego,	aby	
mógł	rzetelnie	prowadzić	swoich	słuchaczy	i	uczniów,	i	ukazywać	im	hierarchię	wartości,	
a	więc	także	pierwsze	i	największe	przykazanie.	Ale	spotkanie	z	Jezusem	Chrystusem,	
sławnym	rabbim,	jak	mówiono,	było	dobrą	okazją	ku	temu,	aby	tę	problematykę	przedys- 
kutować.
	 Dotykamy	tutaj	sprawy	dla	chrześcijaństwa	centralnej.	To	przecież	religia	chrześci-
jańska,	a	więc	nauka	Jezusa	Chrystusa,	czyli	Dobra	Nowina	o	Bogu	i	człowieku	zawarta	
w	Ewangelii,	nauczyła	nas	tego,	że	zasadą	naszego	postępowania,	naszego	działania,	a	
zarazem	podstawą	naszego	rozliczania	się	wobec	Boga	i	własnego	sumienia	jest	wierność	
przykazaniu	miłości.	Ponieważ	Bóg	jest	miłością,	domaga	się	także	tego	od	nas,	stwo- 
rzonych	na	Jego	obraz	i	podobieństwo.
	 Stary	 Testament	 przez	 długie	 wieki	 uczył	 się	 dochodzenia	 do	 tej	 zasady	 tak,	
aby	 stała	 się	 ona	 czytelna	 i	 nie	 budziła	wątpliwości	w	odniesieniu	 do	 żadnego	 ludz-
kiego	czynu.	Z	Księgi	Wyjścia	dowiadujemy	się,	m.in.	dzisiaj	czytając	pierwsze	czy-
tanie	 mszalne,	 jak	 bardzo	 szczegółowe	 musiały	 być	 postanowienia	 starego	 Prawa,	
aby	 pomóc	 ludowi	 Bożemu	 tamtego	 czasu	 w	 zachowaniu	 Bożego	 Przymierza.	 To	
jest	 prawdziwy	 kodeks	 postępowania	 rozpisany	 na	 różne	 sytuacje,	 bardzo	 często	 ka-
zuistyka.	Chrześcijaninowi	 taka	metoda	nie	 jest	 już	 potrzebna.	Chrześcijanin	wie,	 że	
miłość	bliźniego	 jest	zasadą	podstawową,	a	zatem	każde	nasze	działanie	 i	całe	nasze	
postępowanie	wynika	z	tego,	jak	odczytujemy	zasadę	miłości	Boga,	bliźniego,	a	także	i	
siebie	samego.
	 Te	dwa	przykazania,	które	Jezus	Chrystus	wyniósł	ponad	cały	wielki	kodeks	613	
przykazań,	nakazów	i	zakazów,	oznaczają	podstawę,	na	których	opiera	się	Prawo	i	Pro-
rocy,	całe	zatem	stare	przymierze.	Na	tym	przykazaniu	opiera	się	także	nauka	Nowego	
Testamentu.
	 Jezus	Chrystus	przyszedł	z	orędziem	miłości	i	tej	miłości	uczył.	Nie	mógł	tego	
uczynić	 inaczej,	 skoro	 mówił	 o	 swoim	 Ojcu,	 a	 przecież	 On	 jest	 miłością.	 I	 miłość	
sprawiła,	że	Syn	został	posłany	do	ludzi.

Bp Jan Szlaga; SiL-2002
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NAJWIĘKSZE PRZYKAZANIE

“Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” /Mt 22, 36/
	 Znamienną	 odpowiedź	 na	 temat	 sensu	 pobytu	wśród	 trędowatych	 dała	 siostra	
zakonna	turyście	amerykańskiemu,	protestantowi,	który	z	ciekawością	zwiedzał	kolonie	
trędowatych	w	Algierze.	Siostro	-	mówi	podróżny,	ja	bym	tutaj	nie	wytrzymał,	gdyby	mi	
nawet	płacono	rocznie	dziesięć	tysigcy	dolarów.	-	Ma	pan	rację	odpowiedziała	zakonni-
ca	-	ja	bym	tu	nawet	za	sto	tysięcy	dolarów	nie	pozostała.	Ale	w	takim	razie	ile	siostra	
otrzymuje?	Nic,	absolutnie	nic.	Więc	dlaczego	siostra	tutaj	siedzi	i	marnuje	swoje	młode	
życie	 pomiędzy	 tymi	 odrażającymi	 ludźmi?	Wówczas	 zakonnica	 wskazała	 na	 obraz	
przedstawiający	chwilę,	gdy	włócznia	żołnierza	przebija	Serce	Jezusa	na	krzyżu	i	rzekła:		
Czynię	to	z	milości	do	Tego,	który	z	miłości	do	pana	i	do	mnie	umarł	na	krzyżu.
	 Przepiękna	 odpowiedź	 tej	 siostry	 na	 pytanie	 turysty	 jest	 odpowiednim	 wpro- 
wadzeniem	do	dzisiejszej	Ewangelii.	Chrystus	odpowiada	w	niej	na	pytanie	uczonego	w	
Piśmie:	“Które	przykazanie	w	Prawie	jest	największe?”
	 Co	w	życiu	jest	najważniejsze?	Jaki	sens	i	cel	ma	życie?	Jak	żyć,	by	być	szczęś-
liwym?	Co	 to	 jest	 zresztą	 szczęście	 i	 na	 czym	ono	 polega?	Takie	 i	 podobne	 pytania	
cisną	się	wciąż	na	usta	ludziom	wszystkich	czasów.	Dążenie	do	odnalezienia	tego,	co	
w	życiu	najważniejsze,	pięknie	oddają	słowa	młodzieżowej	piosenki	religijnej:	“Co	jest	
najważniejsze,	co	jest	najpiękniejsze,	za	co	warto	życie	dać?”.
	 Nie	 powinniśmy	 zatem	 dziwić	 się	 uczonemu	w	 Piśmie,	 że	 zadał	Chrystusowi	
takie	pytanie.	Izraelici	mieli	bowiem	wiele	przepisów	i	praw,	które	musieli	przestrzegać.	
Nic	więc	dziwnego,	że	gubili	się	w	tym	wszystkim	i	chcieli	wiedzieć,	które	prawo	jest	
naprawdę	najważniejsze.	Odpowiedź	Chrystusa	brzmi:	“Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: będziesz miłował swego bliźniego 
jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
	 Dlaczego	miłość	jest	najważniejsza?	Dlaczego	Bogu	zależy	tak	bardzo	na	naszej	
miłości?	Dzieje	się	tak,	ponieważ	Bóg,	który	jest	miłością,	stworzył	nas	z	miłości	i	dla	
miłości.	 Jesteśmy	 Jego	dziećmi,	 dziećmi	Miłości.	Dlatego	miłość	 jest	 celem	naszego	
istnienia	na	ziemi.	I	to	nie	pierwsza	lepsza	miłość,	ale	najwyższa,	miłość	jaką	jest	sam	
Bóg.	A	poza	Bogiem	to,	co	jest	Jego	odbiciem,	to	człowiek.
	 O	 tym,	że	bez	miłości	życie	chrześcijańskie	 jest	puste	 i	bezcelowe	pisze	prze-
pięknie	św.	Paweł	w	Pierwszym	Liście	do	Koryntian:	“Gdybym mówił językami ludzi i 
aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący”. 
/1	Kor	13,	1/.	Dar	prorokowania,	wiedza,	dawanie	jałmużny,	nawet	wiara	we	wszystkie	
te	wartości	są	według	św.	Pawła	nic	nie	warte,	jeżeli	nie	wypływają	z	miłości.
	 Siostra	 zakonna	 pracująca	 wśród	 trędowatych	 odnalazła	 sens	 swego	 życia,	
odnalazła	to,	co	dla	niej	było	najważniejsze.	Z	miłości	do	Chrystusa	poświęciła	się	tym	
biednym	chorym	na	trąd	ludziom,	aby	ulżyć	ich	strasznej	chorobie	i	cierpieniu.	A	czy	
my	odnaleźliśmy	już	sens	naszego	życia?	Czy	wiemy,	“co	jest	dla	nas	najważniejsze,	
najpiękniejsze,	za	co	warto	życie	dać?”.	Czy	odkryliśmy	już,	że	wszystko	cokolwiek	w	
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życiu	czynimy,	nie	jest	warte	przysłowiowego	funta	kłaków,	jeżeli	nie	czynimy	tego	z	
miłości?	Czy	modliliśmy	się	kiedykolwiek	o	to,	aby	Bóg	pomógł	nam	miłować	Go?
	 Umiejętność	miłowania	Boga	jest	darem	Bożym.	Mylą	się	ci,	którzy	myślą,	że	
mogą	wzrastać	w	miłości	Boga	przy	pomocy	własnych	starań	i	wysiłków.	Oczywiście	
trzeba	czynić	wszystko,	co	jest	po	ludzku	możliwe,	aby	Boga	coraz	bardziej	kochać.	Ale	
nie	można	zapominać	również	o	tym,	że	miłość	Boga	jest	darem	Bożym	i	otrzymują	ten	
dar	tylko	ci,	którzy	o	ten	dar	Boga	proszą.
	 Co	to	znaczy	miłować	Pana	Boga?	Wiele	razy	tłumaczył	Pan	Jezus	w	Ewangelii,	
że	Boga	miłuje	 prawdziwie	 ten,	 kto	 zachowuje	Boże	 przykazania.	Miłować	Boga	 to	
znaczy	pragnąć	podobać	się	Bogu,	być	Bogu	posłusznym.	Zaś	miłować	bliźnich,	znaczy	
pragnąć	ich	dobra	i	to	dobro	im	czynić.
	 Wszystko	 co	 w	 naszym	 życiu	 czynimy,	 powinno	 wypływać	 z	 miłości.	 Przy-
chodzimy	 na	 Mszę	 św.,	 ponieważ	 pragniemy	 się	 Bogu	 podobać,	 pragniemy	 oddać	
Mu	cześć.	Przyjmujemy	Komunię	św.,	ponieważ	Bóg	chce	być	z	nami.	Modlimy	się,	
ponieważ	Bogu	podoba	się	to,	gdy	z	Nim	rozmawiamy.	Szanujemy	nasze	życie	i	zdrowie,	
ponieważ	takie	jest	przykazanie	Boże.	Tak	można	byłoby	wymieniać	po	kolei	wszyst-
kie	Boże	przykazania.	Czyniąc	to	co	się	Bogu	podoba,	zachowując	Jego	przykazania,	
miłujemy	Pana	Boga.
	 Chrystusa,	który	jest	naszym	Mistrzem	i	Nauczycielem	w	miłości	Boga	i	naszych	
bliźnich,	prośmy	gorąco:
	 Chryste,	naucz	nas	kochać!	
	 Ucz	nas	kochać	innych	tak,	jak	Ty	nas	umiłowałeś.	
	 Ucz	nas	kochać	bez	zwracania	uwagi	na	to,	jak	wiele	nieraz	ta	miłość	kosztuje.
	 Ucz	nas	kochać	bez	oglądania	się	na	to,	czy	nasza	miłość	zostanie	odwzajemniona.	
	 Ucz	nas	kochać,	nie	licząc	za	to	na	żadną,	specjalną	nagrodę,	
	 z	wyjątkiem	tej,	że	wypełniamy	Twoją	świętą	wolę.

ks. Marian Bendyk, Żyć Ewangelią; SiL-2002
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Trzydziesta niedziela zwykła
Miłuję Cię, Panie, mocy moja... mój wybawicielu (Ps 18, 2-3)

	 Liturgia	słowa	uwydatnia	dzisiaj	wielkie	przykazanie	miłości	Boga	i	bliźniego.	
Pierwsze	 czytanie	 podaje	 kilka	 praw	 dotyczących	 obowiązku	 względem	 bliźniego	
będącego	w	potrzebie:	cudzoziemców,	wdów,	sierot,	ubogich,	dłużników.	Nie	będziesz	
uciskał	 cudzoziemca,	 bo	 wy	 sami	 byliście	 cudzoziemcami	 w	 ziemi	 egipskiej;	 Nie	
będziesz	 krzywdził	 żadnej	 wdowy	 i	 sieroty.	 Pożyczając	 ubogiemu	 nie	 będziesz	
postępował	wobec	niego	jak	lichwiarz,	a	płaszcz	wzięty	w	zastaw	oddasz	przed	zachodem	
słońca.	
	 Dwa	powody	są	natchnieniem	tych	przepisów:	Czym	sam	się	brzydzisz,	nie	czyń	
tego	nikomu	(Tb	4,	15),	i	będziesz	kochał	bliźniego,	jak	siebie	samego	(Kpł	19,	18)	a	to	
nie	dla	uczucia	czysto	ludzkiego,	lecz	ze	względu	na	Boga,	który	w	szczególny	sposób	
troszczy	się	o	uciśnionych,	słucha	ich	krzyku	i	lituje	się	nad	nimi	(Wj	22,	26).
	 W	 Starym	 Testamencie	 również	 należy	 patrzyć	 na	 miłość	 bliźniego	 poprzez	
miłość	do	Boga,	jako	na	poszanowanie	Jego	prawa	i	odblask	Jego	miłości	ku	ludziom.	
Lecz	w	Nowym	wszystko	to	jest	oświecone	i	udoskonalone	nauką	Jezusa,	jak	można	to	
stwierdzić	w	dzisiejszej	Ewangelii	(Mt	22,	34-40).	Kiedy	uczony	w	prawie	pyta	Jezusa	
o	największe	przykazanie,	Pan	odpowiada	przytaczając	 jedno	za	drugim	przykazania	
miłości	Boga	i	miłości	bliźniego.	Pierwsze	jest	wzięte	z	Księgi	Powtórzonego	Prawa	(6,	
5):	Będziesz	miłował	twojego	Boga,	Pana,	z	całego	swego	serca,	z	całej	duszy	swojej,	ze	
wszystkich	swych	sił,	a	drugie	z	Księgi	Kapłańskiej	(19,	18):	Będziesz	kochał	bliźniego	
jak	siebie	samego.	Chodzi	więc	o	przykazania	już	znane	i	przynajmniej	przez	niektórych	
rabinów	 uważane	 za	 największe	 (Łk	 10,	 27).	 Lecz	 nowość	 polega	 na	 tym,	 że	 Jezus	
łączy	te	dwa	przykazania	jakby	w	jedno,	oświadczając,	że	na	nich	opiera	się	całe	Prawo	
i	Prorocy	(Mt	22,	40).	Czyli	że	wola	Boga,	objawiająca	się	w	całym	Piśmie	świętym,	
może	być	streszczona	w	podwójnym	przykazaniu	miłości	względem	Boga	i	bliźniego.	
Chrześcijanin	nie	potrzebuje	-	jak	Izraelita	-	trudzić	się,	by	przypominać	sobie	mnóstwo	
nakazów,	nie	musi	dociekać,	które	są	większe.	Wystarcza,	że	zapamięta	tylko	to	jedno	
przykazanie	miłości.	Miłować	Boga	z	całego	serca	oznacza	pełną	gotowość	do	pełnienia	
Jego	woli,	bezwarunkowe	oddanie	się	na	Jego	służbę	i	właśnie	ze	względu	na	wolę	Boga	
trzeba	kochać	także	bliźniego.
	 Chrześcijanin	nie	może	oddzielać	miłości	bliźniego	od	miłości	Boga,	czy	spro-
wadzać	jej	do	zwykłej	formy	humanizmu.	Doskonałą	syntezę	podaje	św.	Jan:	Jeśliby	ktoś	
mówił:	umiłuję	Boga,	a	brata	swego	nienawidził,	jest	kłamcą,	albowiem	kto	nie	miłuje	
brata	swego,	którego	widzi,	nie	może	miłować	Boga,	którego	nie	widzi.	Takie	zaś	mamy	
od	niego	przykazanie,	aby	ten,	kto	miłuje	Boga,	miłował	też	i	brata	sweg”	(1	J	4,	20-21).
	 Wszechmogący	wieczny	Boże,	pomnóż	w	nas	wiarę,	nadzieję	i	miłość.	Spraw,	
abyśmy	miłowali	Cię	z	całego	serca	i	z	całej	duszy,	a	bliźniego	swego	jak	siebie	samego.	
Kto	bowiem	nie	miłuje	swojego	bliźniego,	gardzi	Twoimi	przykazaniami	i	Tobą,	który	
je	ustanowiłeś.

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Żyć Bogiem; SiL-2008
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Trzydziesta niedziela zwykła

	 Dzisiaj	słyszeliśmy	odpowiedź	Jezusa	na	bardzo	ważne	pytanie,	które	przykazanie	
w	Prawie	jest	największe	(M	22,36).	Jezus	odpowiedział:	Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i 
pierwsze przykazanie	(Mt	22,37-38).	Drugie	podobne	jest	do	niego:	"Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i 
Prorocy"	(Mt	22,40).	W	tych	kilku	wierszach	zawarte	jest	wszystko,	co	mamy	czynić	dla	
zapewnienia	sobie	zbawienia	i	szczęścia.	Zawarte	są	w	nich	wszystkie	prawa	i	wszystkie	
przykazania.	Kto	zachowuje	te	dwa	przykazania,	ten	zachowuje	wszystko.	Kto	bowiem	
miłuje	Boga	i	bliźniego,	ten	„chce”	i	czyni	tylko	to,	czego	chce	Bóg,	tylko	to,	co	jest	
dobre.
	 Będziesz	miłował	Pana	Boga	 swego.	Boga	musimy	miłować.	On	bowiem	 jest	
nieskończoną	miłością	i	nieskończenie	nas	miłuje.	Wieczną	miłością	umiłowałem	Cię	
—	powiedział	Bóg	przez	usta	proroka	Jeremiasza.	To	jest	dla	nas	najważniejsza	prawda,	
a	zarazem	największa	pociecha	w	życiu.	Bóg	jest	Ojcem	pełnym	miłości	i	dobroci	dla	
swoich	dzieci.	Dał	nam	życie,	powołał	nas	do	życia	wiecznego,	troszczy	się	o	nas	jak	
ojciec,	chętnie	przebacza	grzech.
	 Będziesz	miłował	Pana	Boga	swego...	Jeżeli	Bóg	nas	tak	miłuje,	to	nie	pozostaje	
nic	innego,	jak	tylko	miłować	Go	wzajemnie.	Bóg	nie	jest	surowym	i	nieubłaganym	Pa-
nem,	który	patrzy	z	góry	i	notuje	nasze	błędy,	ale	jest	największym	przyjacielem,	który	
towarzyszy	nam	na	każdym	kroku,	prowadzi	nas	za	rękę	przez	życie,	byśmy	jak	najmniej 
błądzili.	 Nie	 jest	 Bogiem	 strachu,	 nieustannie	 wymachującym	 biczem,	 jak	 Go	 sobie	
dawniej	wyobrażano.	Nie	jest	jakimś	groźnym	oskarżycielem,	który	tylko	patrzy,	żeby	
pochwycić	winnego	i	zażądać	dla	niego	najsurowszej	kary.	On	jest	Ojcem,	który	zawsze	
wybacza.
	 Św.	Jan	Apostoł	napisał:	W	tym	przejawia	się	miłość,	że	nie	my	umiłowaliśmy	
Boga,	ale	że	On	sam	nas	umiłował	i	posłał	Syna	swojego	jako	ofiarę	przebłagalną	za	
nasze	 grzechy	 (lJ	 4,10).	Bóg	 pierwszy	wyciągnął	 do	 nas	 rękę	 i	 otworzył	 serce.	 Jego	
miłość	i	nasz	obowiązek	wdzięczności	domagają	się,	byśmy	miłowali	Boga	całym	sercem	
i	całym	życiem.	Miłość	zawsze	oczekuje	wzajemnej	miłości.	Bóg	również	domaga	się	
naszego	serca.	Św.	Paweł	napisał,	że	Pan	wydał	siebie	za	nas,	ponieważ	nas	umiłował.	
Jest	 to	największy,	Krwią	zapisany,	dowód	miłości	Boga	do	człowieka.	Czy	w	odpo-
wiedzi	na	to	możemy	tylko	machnąć	ręką	i	z	zimnym,	obojętnym	sercem	przejść	obok	
Ukrzyżowanego?
	 Bóg	nas	miłuje	i	oczekuje	naszej	miłości,	ale	nas	do	niej	nie	zmusza.	Miłości	nie	
można	wymusić,	ona	musi	być	darem	serca.	Bóg	nie	chce,	byśmy	Go	słuchali	jak	najem-
nicy,	którzy	słuchają	i	pracują	za	umówioną	zapłatę	lub	jak	niewolnicy,	którzy	boją	się	
batów.	Chrześcijanin	nie	może	być	podobny	do	tego	Żyda,	który	na	modlitwie	dokładnie	
wyliczył	co	dobrego	uczynił,	a	następnie	powiedział:	,,Za	to	daj	mi,	Boże,	dużo	chleba,	
dużo	wina	i	dużo	dzieci”.	To	jest	wiara	handlarzy,	a	nie	dzieci	Bożych.	Chrześcijanin	żyje	
dla	Boga	i	służy	Bogu	nie	dla	zapłaty,	ale	z	miłości,	a	najcenniejszą	zapłatą	dla	niego	jest	
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miłość	Boga.
	 Kiedy	 Japończycy	 w	 XVI	 wieku	 po	 raz	 pierwszy	 spotkali	 chrześcijańskich 
misjonarzy	i	usłyszeli	od	nich	jak	bardzo	Bóg	umiłował	ludzi,	że	sam	stał	się	człowie- 
kim	i	pozwolił	się	dla	nich	ukrzyżować,	dziwili	się	bardzo	i	stale	powtarzali:	„Ach,	jak	
dobry	i	miłosierny	jest	Bóg	chrześcijan!”	Kiedy	ich	uczono	przykazań	miłości	Boga	i	
bliźniego,	byli	zaskoczeni.	„Po	co	to?	Czyż	trzeba	rozumnemu	człowiekowi	nakazywać,	
aby	miłował	Boga,	który	nas	tak	bardzo	umiłował?	Czyż	nie	jest	największym	szczęściem	
miłować	Boga,	a	największym	nieszczęściem	nie	miłować	Go?”	Tak,	to	powinno	być	
naszym	największym	szczęściem	i	celem	naszego	życia.	Naszym	najważniejszym	za-
jęciem	powinno	być	okazywanie	miłości	Bogu	całym	naszym	życiem.
	 „Miłość	zaczyna	się	od	siebie”	—	mówili	starożytni	Rzymianie.	Chrześcijańska	
mądrość	głosi	inaczej:	„Miłość	zaczyna	się	od	Boga.	Tylko	ten,	kto	Jego	miłuje,	będzie	
rozumnie	miłował	siebie,	a	swojego	bliźniego	jak	samego	siebie.

Ivo Bagarić OFM, Dziesięć minut na ambonie; SiL-2008

“BĘDZIESZ MIŁOWAŁ...”

	 U	 Żydów	 w	 Starym	 Testamencie	 było	 aż	 613	 wielkich	 i	 małych	 przykazań.	
Gdybyśmy	tak	chcieli	zamknąć	nasze	życie	w	ścisłe	ramy	przepisów	i	ustaw	-	stałoby	
się	nie	do	zniesienia.	A	ponadto	wątpliwe	jest,	czy	ktokolwiek	zdołałby	to	uczynić.
	 Istnieje	litera	i	duch	każdego	prawa.	Duch	wyraża	istotę,	zasadniczy	motyw,	jest	
wymogiem	jakiegoś	dobra,	które	stoi	u	podstaw	każdego	prawa.	Gdy	jest	inaczej,	mówimy	
o	bezprawiu.	Można	powiedzieć:	duch	jest	“sumieniem	prawa”.	Litera	jest	formą,	która	
ma	wyrażać	ducha	prawa	i	ma	swoją	rację	 i	słuszność,	gdy	 jest	z	nim	w	zgodzie.	Za- 
chowanie	tylko	litery	nie	może	więc	być	podstawą	jakiejkolwiek	moralności.
	 Żydzi	-	w	gąszczu	przepisów,	w	nieuporządkowanej	hierarchii	ważności	tych	praw	
-	gubili	się.	Największe	zagubienie	to	bezduszność,	faryzeizm	i	formalizm.	W	miejscu	
Boga	znalazła	się	“litera”	i	“prawo”.	Stało	się	ono	ważniejsze	niż	sam	Prawodawca.	Stąd,	
zamiast	służyć	człowiekowi,	stało	się	jego	udręczeniem	i	niewolą.	Człowiek	w	kleszczach	
przepisów	ludzkich	nie	mógł	się	rozwinąć,	przekroczyć	swoich	granic	i	stawać	się	dziec- 
kiem	Bożym.
	 Prawo	Starego	Testamentu	było	wzniosłe	i	dobre	-	dlaczego	więc	ci,	co	uważali,	
że	 je	najlepiej	wypełniają,	spotkali	się	z	ostrą	krytyką	Jezusa?	Dlatego;	że	odeszli	od	
“ducha”	prawa,	od	jego	“wnętrza”,	od	zasady	“największego	przykazania”:	“Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą swoją duszą i całym swoim 
umysłem”	(Mt	22,	37).	I	dalej:	“Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” 
(Mt	22,	39).	Jezus	przypomniał,	o	czym	Żydzi	skłonni	byli	zapominać,	na	czym	opiera	
się	“całe	Prawo	i	Prorocy”.	W	modlitwie	dnia,	zwanej	kolektą,	słyszeliśmy	prośbę:	“...
daj	nam	ukochać	Twoje	przykazania...”	Nie	wystarczy	formalnie	je	wypełnić,	ale	trzeba	
miłości	przykazań.
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	 W	naszym	życiu	często	istnieje	taki	rozłam	między	prawem	i	miłością.	Stajemy	
się	podobni	do	faryzeuszów,	a	nasze	wysiłki,	by	dochować	wierności	przykazaniom	-	
przynoszą	niewiele	rezultatów.	Staramy	się	być	doskonali	“za	wszelką	cenę”,	“na	siłę”,	a	
gdy	to	nie	wychodzi,	frustrujemy	się	i	rezygnujemy	z	dalszego	wysiłku,	dorabiamy	sobie	
filozofię	konformizmu	i	usprawiedliwiamy	się.	Cały	czas	jednak	sami	chcemy	się	zbawić.	
Odrzucamy	Boga,	odrzucamy	Zbawiciela	Jezusa	Chrystusa,	a	ubóstwiamy	przykazania	
i	prawo.	Św.	Paweł	zaś	wołał:	“Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzo-
nego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać 
przybrane synostwo”	(Ga	4,	4-5).	A	dalej:	“Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”	(Ga	
5,	1).	Jak	jednak	tę	miłość	i	wolność	w	wypełnianiu	Prawa	osiągnąć?
	 Wydaje	się,	że	na	to	pytanie	daje	nam	odpowiedź	św.	Paweł	w	czytanym	dzisiaj	
fragmencie	I	Listu	do	Tesaloniczan.	Jest	tam	mowa	zarazem	o	głoszeniu	Ewangelii	i	o	
przyjmowaniu	słowa.
	 Gdyby	zachować	tylko	literę	Nauki,	można	by	nauczyć	się	na	pamięć	i	powtarzać	
Pismo	Święte.	Lepiej	 zrobiłby	 to	 ten,	 kto	ma	 lepszą	 pamięć,	większe	wykształcenie.	
Tymczasem	widać,	że	ludzie,	którzy	mają	tylko	wiedzę,	niezbyt	potrafią	przekonywać	
do	Ewangelii.	Są	nawet	tacy,	którzy	po	studiach	teologicznych	stali	się	niewierzącymi.	
“Nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz 
przez moc i przez Ducha Świętego”	-	mówi	św.	Paweł	(1	Tes	1,	5).	Głoszenie	Ewangelii,	
to	nie	jest	głoszenie	samych	przykazań	i	przepisów	religijno-moralnych.	Będzie	to	wte-
dy	moralizatorstwem,	a	wszyscy	mamy	dość	pouczania	i	prowadzenia	za	rękę;	chcemy	
mieć	swą	podmiotowość,	wolność	wybierania,	własną	inicjatywę	i	odpowiedzialność.	
Głoszenie	Ewangelii,	 to	 głoszenie	nauki	 przez	moc	 i	 przez	Ducha	Świętego.	On	 jest	
Duchem	Miłości,	Duchem	Prawdy	i	Duchem	Wolności.	On	nam	nie	pozwoli	odejść	od	
“największego	przykazania”	i	“przecedzać	komara,	a	połykać	wielbłąda”.
	 Również	przyjęcie	Ewangelii	dokonało	się	wśród	Tesaloniczan	“z	radością	Du-
cha	Świętego”	(1	Tes	1,	6)	i	w	postawie	naśladującej	jej	głosicieli	-	Jezusa	i	św.	Pawła:	
“...staliście	się	naśladowcami	naszymi	i	Pana,	by	okazać	się	w	ten	sposób	wzorem	dla	
wszystkich	wierzących”	(1	Tes	1,	7).	Nie	uda	się	wypełnić	przykazań,	żyć	według	nich	
pełnią	życia	chrześcijańskiego	tylko	samym	wysiłkiem	ludzkiej	woli.
	 Potrzeba	w	naszym	wypełnianiu	Prawa	Ewangelii	miłości,	wolności	i	mocy	Ducha	
Świętego.

Ateneum Kapłańskie; SiL-2008
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30 Niedz. Roku

 Moi	drodzy!	Dzisiejsza	niedziela	jest	przeżywana	jako	niedziela	misyjna.	A	działal-
ność	misyjna	Kościoła,	modlitwa	w	intencji	misji,	a	także	ofiara	na	misje	są	przejawem	
troski	 o	 wypełnienie	 nakazu	 Chrystusa:	 „Idźcie	 na	 cały	 świat	 i	 nauczajcie	 wszystkie 
narody”.	Dlatego	skierujmy	dzisiaj	nasze	myśli	na	dzieło	misyjne	Kościoła.	Zastanówmy	
się	jak	wygląda	nasza	troska	o	sprawy	misji.	Pomyślmy	również	w	jaki	sposób	możemy	
prowadzić	ewangelizację	w	naszym	otoczeniu.	
	 Kościół	 prowadzi	 dzieło	 ewangelizacji	 już	 dwa	 tysiące	 lat.	 Początkowo	Apos-
tołowie	 i	 pierwsi	 uczniowie	 głosili	Dobrą	Nowinę	 o	Chrystusie	wśród	Żydów,	 ale	 z	
czasem	rozszerzyli	swoją	działalność.	Kilkadziesiąt	lat	po	Wniebowstąpieniu	Chrystusa	
Ewangelię	znało	prawie	całe	Cesarstwo	Rzymskie.	Jednak	nauka	ta	nie	została	przyjęta	
lub	nie	dotarła	do	wielu	ludzi.	Obecnie,	w	dzisiejszych	czasach,	 jak	podają	statystyki	
2/3	ludzkości	jest	nieochrzczona.	Oznacza	to,	że	4	mld	ludzi	czeka	na	Dobrą	Nowinę	o	
Chrystusie.	Spróbujmy	wyobrazić	sobie	jak	wielka	jest	liczba	tych	ludzi.	Gdyby	szli	oni	
przed	naszym	oknem	dniami	i	nocami,	jeden	za	drugim,	jeden	na	sekundę.	Jak	długo	by	
szła	ta	rzesza	ludzi?	Otóż	ktoś	obliczył,	że	szli	by	oni	tak	przez	prawie	127	lat.	Jakże	więc	
wielka	jest	liczba	ludzi	nie	znających	Chrystusa!	Ci	ludzie	potrzebują	misjonarzy.	Św.	
Paweł	w	pierwszym	liście	do	pisze,	że	Bóg	„pragnie,	by	wszyscy	ludzie	zostali	zbaw-
ieni	i	doszli	do	poznania	prawdy”.	A	obecnie	wiele	krajów	cierpi	na	brak	duszpasterzy.	
W	nie-których	krajach,	gdzie	pracują	misjonarze,	prowadzone	są	od	wielu	lat	działania	
wojenne.	Utrudnia	to	a	czasem	nawet	uniemożliwia	prowadzenie	dzieła	ewangelizacji.	
Sytuacja	jest	jeszcze	mniej	sprzyjająca	tam,	gdzie	wielu	ludzi	cierpi	głód	i	nędzę.	Dużym	
problem	w	niektórych	terenach	misyjnych	jest	choroba	AIDS.	Niektórzy	misjonarze	po	
wielu	latach	ofiarnej	służby	wracają	do	kraju,	ponieważ	zapadli	na	nieuleczalne	choroby.	
Niektórzy	oddali	swoje	życie,	ginąc	z	rąk	bandytów,	którzy	w	prowadzeniu	działalności	
misyjnej,	w	głoszeniu	prawdy	i	prawa	do	życia	i	sprawiedliwości	społecznej,	widzieli	
zagrożenie	dla	swoich	interesów.	Wiele	placówek	misyjnych	boryka	się	z	trudnościami	
finansowymi.	Misjonarze	mają	problemy	z	utrzymaniem	się,	potrzebne	im	są	lekarstwa	
nie	tylko	dla	siebie,	ale	także	dla	ludności	wśród	której	żyją.	W	krajach	misyjnych	jest	
niewiele	powołań,	ale	ich	liczba	wciąż	rośnie.	Wielką	radością	jest	dla	tych	ludzi	każdy	
kapłan	nie	tylko	przybyły	z	Europy	ale	pochodzący	z	ich	kraju.	
	 Dzisiaj	w	 niedzielę	misyjną	 odpowiedzmy	 sobie	 szczerze	 na	 pytanie,	 jak	wy-
gląda	nasze	zaangażowanie	w	dzieło	misyjne	Kościoła?	Czy	modlimy	się	za	misje,	za	
misjonarzy,	o	nowe	powołania	misyjne,	a	także	za	kraje	misyjne?	Czy	w	miarę	swoich	
możliwości	 wspieramy	 finansowo	 misje?	 Zapytajmy	 siebie	 czy	 ofiarowujemy	 swoje	
choroby,	swoje	cierpienie	w	intencji	misji?	
	 Misje	 prowaszić	 również	 w	 naszym	 otoczeniu.	 Ostatni	 sobór	 uczy,	 że:	 „Sam	
przykład	chrześcijańskiego	życia	i	dobre	uczynki	spełniane	w	duchu	nadprzyrodzonym	
mają	 już	 siłę	 pociągania	 ludzi	 do	wiary	 i	 do	 Boga”.	 Nasze	 postępowanie	może	 być	
świadectwem	naszej	wiary.	Indyjski	przywódca	Mahatma	Ghandi	wypowiedział	 takie	
słowa:	„Bez	wątpienia	byłbym	chrześcijaninem,	gdyby	chrześcijanie	byli	nimi	przez	24 
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godzin	 na	 dobę”.	Ten	wyznawca	 hinduizmu,	 rozmiłowany	w	 nauce	Chrystusa,	 jakże	
gorzki	zarzut	kieruje	pod	adresem	chrześcijan.	Zarzuca	chrześcijanom	przede	wszyst-
kim	brak	świadectwa,	a	co	więcej	–	antyświadectwo.	Dlatego	dzisiaj	trzeba	nam	zapytać	
samych	siebie	przez	ile	godzin	na	dobę	jestem	chrześcijaninem,	czy	zdaję	sobie	sprawę	
z	tego,	że	na	mocy	kapłaństwa	powszechnego	mam	dawać	świadectwo	Dobrej	Nowiny,	
a	nie	antyświadectwo.	
	 Spróbujmy	więc	pomyśleć	o	 tych,	którzy	żyją	wokół	nas,	znają	Chrystusa,	ale	
jeszcze	nie	przyjęli	Go	na	serio	do	swego	serca.	To	jest	też	nasze	powołanie	misyjne:	być	
misjonarzem	wśród	swoich,	bliskich	i	dalekich.	Niejednokrotnie	jest	to	bardzo	trudne,	
gdyż	czasami	zbyt	mocno	weszliśmy	w	układy,	personalne	rozgrywki.	
	 Obyśmy	byli	gorliwymi	misjonarzami	w	naszym	otoczeniu.	Niech	się	urzeczywist-
ni	to,	o	czym	pisał	św.	Paweł	do	Filipian:	„...aby	na	imię	Jezusa	zgięło	się	każde	kolano	
(...).	I	aby	wszelki	język	wyznał,	że	Jezus	Chrystus	jest	Panem	ku	chwale	Boga	Ojca”.	
	 Moi	drodzy!	Pamiętajmy	więc	o	modlitwach	za	misjonarzy,	za	kraje	misyjne,	o	
nowe	powołania	misyjne.	Często	módlmy	się	w	tych	intencjach.	Wspierajmy	misje	także	
materialnie,	interesujmy	się	dziełem	misyjnym	Kościoła.	Niech	nauka	Pańska	stanie	się	
głośna	nie	tylko	w	krajach	chrześcijańskich,	ale	także	tam,	gdzie	panuje	judaizm,	islam,	
buddyzm,	hinduizm	lub	inne	religie.	Niech	dzięki	naszym	modlitwom,	naszej	ofiarności	
i	cierpieniu	ofiarowanemu	w	intencji	misji	Ewangelia	dotrze	tam,	gdzie	ludzie	nie	uznają	
istnienia	Boga.	Starajmy	się,	aby	nasze	rodziny	były	„Bogiem	silne”,	aby	spośród	nich	
wychodzili	nowi	misjonarze	i	misjonarki.	Wychowujmy	nasze	dzieci	w	duchu	prawdziwie	
chrześcijańskim.	Jeżeli	tak	będziemy	postępować	wypełnimy	nakaz	misyjny	Chrystusa:	
„Idźcie	na	cały	świat	i	nauczajcie	wszystkie	narody”.	
	 Nasze	rozważania	zakończmy	modlitwą,	fragmentem	z	litanii	misyjnej:	
	 	 Chryste,	Tyś	władcą	wszechświata,	(...)	
	 	 Zsyłaj	nam	świętych	kapłanów,	
	 	 Daj,	niech	na	świat	idą	cały,	
	 	 Pomoc	im	ześlij	w	licznych	rzeszach,	
	 	 Braci	i	sióstr	i	lekarzy,	
	 	 Ty	im	bądź	Mocą	i	Życiem.	(...)	
	 	 Do	twej	nas	poślij	winnicy,	
	 	 Daj	Twe	Królestwo	budować.	Amen.	

ks. Krzysztof Wójs
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“PRAWDA JEST TAM, GDZIE ISTNIEJE WIARA”

	 Świat	współczesny	proponuje	wiele	dróg	prowadzących	do	szczęścia.	Często	oka-
zuje	się,	że	obiecywane	bogactwo,	sława,	zaszczyty	zamiast	dać	człowiekowi	szczęście,	
pogrążają	go	w	rozpaczy	i	beznadziei.	Wśród	wielu	dróg	jest	także	ewangeliczna	“wąska	
droga”,	na	której	krocząc	razem	z	Chrystusem	człowiek	podąża	we	właściwym	kierunku	
-	ku	życiu	wiecznemu.
	 Św.	Paweł	chwali	wiernych	w	Tesalonice	za	świadectwo	wiary	(II	czyt.)	Pan	Jezus	
pragnie,	aby	nasze	życie	było	prawdziwie	zakorzenione	w	miłości	Boga	i	bliźniego	(Ew.).	
Poprzez	żywą	wiarę,	żywą	więź	z	Chrystusem,	wiara	nie	jest	pustą	ideą,	czy	też	tylko	
jakimś	mitem.
	 Życie	 chrześcijańskie:	 Nasze	 codzienne	 życie	 jest	 świadectwem	 naszej	 wiary.		
Stajemy	się	prawdziwie	misjonarzami	współczesnego	świata,	jeśli	szukający	człowiek,	
patrząc	na	nasze	życie	i	postępowanie	dochodzi	do	odkrycia,	iż	“prawda	jest	tam,	gdzie	
istnieje	wiara”.
	 Życie	człowieka	podobne	 jest	do	 labiryntu,	w	którym	na	drogach	“witają	nas”	
rozmaite	reklamy.	Większość	z	nich	reklamuje	siebie	obietnicami	szczęścia,	bogactwa,	
życia	bez	wysiłku	i	trudu.	W	tym	labiryncie	jest	także	ewangeliczna	“wąska	droga”,	na	
którą	delikatnie	i	bez	krzyku	zaprasza	sam	Chrystus.	Nie	obiecuje	pieniędzy,	bogactwa,	
zaszczytów...	Mówi	natomiast,	iż	kto	straci	swoje	życie	z	Jego	powodu,	ten	je	znajdzie.	
Wzywa	człowieka,	aby	stracił	swoje	życie	i	odzyskał	je	w	miłości,	która	prowadzi	ku	
życiu	wiecznemu.
	 Słyszeliśmy	dziś	pochwałę	św.	Pawła,	skierowaną	do	wiernych	mieszkających	w	
Tesalonice:	“Dzięki	wam	nauka	Pańska	stała	się	głośna	nie	tylko	w	Macedonii	i	Achai,	
ale	wasza	wiara	w	Boga	wszędzie	dała	się	poznać”.	Świadectwo	życia	jest	najwłaści-
wszym	sposobem	głoszenia	wiary.	“Chrześcijaństwo	bez	pójścia	za	Jezusem	jest	zawsze	
chrześcijaństwem	bez	Jezusa	Chrystusa,	jest	ideą,	mitem”.
	 Czego	 pragnie	 od	 nas	 Jezus?	 -	 Pragnie,	 aby	 nasze	 chrześcijańskie	 życie	 było	
wypełnione	rzeczywistą	treścią,	 to	znaczy	prawdziwą	miłością,	na	wzór	miłości	Syna	
Bożego.	 Chrystus	 pragnie,	 abyśmy	miłowali	 Pana	 Boga	 nade	 wszystko,	 a	 bliźniego	
swego	jak	siebie	samego.	Miłość	bowiem	najpełniej	świadczy	o	naszej	przynależności	
do	Boga.
	 Dzisiejszy	 dzień,	 to	Niedziela	Misyjna.	Modlimy	 się	 dzisiaj	 szczególnie	 o	 to,	
aby	Boże	słowo	dotarło	do	każdego	człowieka	i	by	zostało	przez	każdego	jak	najpełniej	
przyjęte.	W	labiryncie	ludzkiego	życia	tak	wiele	dróg	proponuje	dziś	świat.	Rodzi	się	
pytanie:	Czy	patrząc	na	moje	życie	ktoś	szukający	mógłby	odkryć,	że	“prawda	jest	tam,	
gdzie	istnieje	wiara”?
	 Chrześcijanie	pierwszych	wieków	“odnajdując	Boga,	którego	mogli	kochać,	odna-
jdowali	to,	czego	nie	mógł	dać	dotychczas	nikomu	świat	ówczesny	-	szczęście	z	miłości”	
(H.	Sienkiewicz).	Leszek	Kołakowski	pisze,	że	“święci	świat	zbawiają,	 im	zawdzięc-
zamy,	że	wolno	nam	odrzucić	przypuszczenie,	że	rzeczywistość	ludzka	jest	wynalazkiem	
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diabła.	O	nich	możemy	powiedzieć,	że	są	kryształową	duszą	świata.”	Jako	chrześcijanie	
“mamy	być	apostołami	miłości	Bożej”	(B.	Jański)	i	głosić	ją	swoim	życiem	każdemu	
człowiekowi.	W	 ten	 sposób	 stajemy	 się	 prawdziwie	misjonarzami	we	współczesnym	
świecie	i	dajemy	naszym	codziennym	życiem	najpełniejsze	świadectwo	temu,	że	prawda,	
szczęście,	sens,	spełnienie	są	tam,	gdzie	istnieje	wiara	-	w	spotkaniu	człowieka	z	Bogiem.
  Ks. Stefan Szary CR - Złocieniec 

Niezmiennie od wieków najważniejsza

	 Na	codzień	pewnie	nie	uświadamiamy	sobie,	że	w	naszej	pamięci	jest	tyle	nazwisk	
i	imion,	że	żyje	w	nas	tyle	ludzkich	życiorysów.		Najpierw	rodzina:	brat,	siostra,	krewni	
potem	znajomi	z	pracy,	koledzy,	koleżanki,	przyjaciele,	również	ci	z	dawnych	lat,	są	też	
sąsiedzi	z	bloku	czy	kamienicy	i	wszystkie	te	osoby	wcale	nie	są	tylko	nic	nieznaczącymi	
dla	nas	znajomościami.	Oni	jak	żywi	obecni	są	w	naszym	życiu,	a	czasem	i	sercu.	I	gdyby	
chcieć	tak	po	ludzku	ten	katalog	imion	i	nazwisk	uporządkować,	to	na	pierwszym	miejscu	
byliby	ci	najważniejsi,	na	imię	których	nasze	serce	ożywa	się,	jak	mówimy	-	szybciej	
bije,	bo	ich	kochamy	najbardziej.		W	tym	katalogu	postaci	są	też	i	tacy,	do	których	może	
nie	przykładamy	słowa	miłość,	ale	i	oni	są	nam	bliscy.	Są	dla	nas	ważni.	
	 O	miłości	opowiada	nam	dzisiejsza	Ewangelia,	choć	znowu	można	mieć	żal	do	
Pana	Jezusa,	że	Jego	słowa	sieją	w	nas	niepokój,	bo	mówiąc	o	miłości	pyta	nas	zara-zem,		
kogo	bardziej	kochamy,	Jego	czy	ten	ludzki	świat.	Pyta	nas	też	czy	kochamy	swój	krzyż,	
krzyż	 codziennego	 trudu,	 krzyż	 czasem	naznaczony	 łzami	 cierpienia,	 ludzką	 bezrad-
nością.		Jeszcze	więcej:	Pan	Jezus	pyta	nas	dzisiaj,	czy	nie	kochamy	bardziej	od	Niego	
swojego	życia.		
	 Pamiętam	jak	małe	dziecko	w	szkole	powiedziało	mi:	proszę	księdza,	moja	mama	
pozwoliła	mi	w	czasie	wakacji	odpocząć	od	niedzielnej	Mszy	św.,	powiedziała,	że	nie	
będzie	mnie	już	tak	pilnować,	bo	są	wakacje.	Kiedyś	innym	razem	inne	dziecko	żaliło	się,	
że	nie	mogło	iść	w	niedzielę	na	Mszę	św.,	bo	tato	nie	miał	czasu,	a	na	jego	słowa	żalu,	
że	przecież	będzie	miało	grzech	i	nie	będzie	mogło	iść	do	Komunii	św.	odpowiedział:	"o	
jej,	wyspowiadasz	się	i	nie	będzie	problemu.		A	przecież	ci	rodzice	kochają	swoje	dzieci	
i	pewnie	powiedzieliby	też,	że	kochają	Jezusa".	
	 Pan	Jezus	nie	pyta	nas,	dla	kogo	nasze	serce	mocniej	bije.		Raczej	chce	nam	po-
iedzieć:	jeżeli	chcesz	bezgranicznie	kochać	i	w	tej	miłości	zawsze	być	szczęśliwy,	daj	mi	
całkowite	pierwszeństwo	we	wszystkim,	postaw	mnie	ponad	wszystko.		Nie	jest	to	zatem	
problem	wyboru	pomiędzy	dwoma	miłościami:	Jezus	czy	żona,	Jezus	czy	mąż,	Jezus	
czy	moja	rodzina.		Jest	tylko	jedna	Miłość,	jest	tylko	jedno	prawdziwe	źródło	kochania	
i	jest	ono	w	Bogu.		Kiedy	wchodzimy	w	ten	wymiar	Bożej	miłości,	spotykamy	Jezusa,		
spotykamy	go	nawet,	 jeżeli	wcześniej	Go	nie	 znaliśmy.	Jedyny	problem,	 to	 osiągnąć	
taką	miłość,	abyśmy	potrafili	kochać	naszych	bliskich	bez	egoizmu,	bez	zazdrości,	bez	
zaborczości,	bez	znużenia,	nie	odmawiając	im	przebaczenia,	bo	każda,	najmniejsza	nawet	
miłość,	zakorzeniona	w	Bogu,	jest	od	tego	wszystkiego	wolna.	
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	 Kto	całkowicie	kocha	Boga	i	dla	Niego	żyje	zdobywa	pełną	miłość.	Jedynie	w	
Jezusie,	w	naszej	miłości	do	Niego,	możemy	prawdziwie	kochać	bliźnich.	O	tej	mioś-
ci	Św.	Paweł	pisał,	że	jest	cierpliwa,	łaskawa,	nie	unosi	się	pychą,	nie	pamięta	złego,	
wszystkiemu	wierzy	we	wszystkim	pokłada	nadzieję,	wszystko	przetrzyma	i	nigdy	się	
nie	kończy.		
	 Dla	 kogo	 bowiem	 Pan	 Jezus	 jest	 sprawiedliwością	 i	 tak	 Go	 w	 swoim	 życiu	
przyjmuje,	 nagrodę	 sprawiedliwego	 otrzyma,	 kto	 szuka	 u	 Boga	 tylko	 Miłosierdzia	
nagrodę	przebaczenia	otrzyma,	dla	kogo	Pan	Jezus	jest	źródłem	dobroci	w	nagrodę	dobra	
doświadczy,	a	kto	pragnie	poznać	Boga,	który	jest	Miłością	wszystko	otrzyma.		
	 Dzisiaj	w	tej	intencji	módlmy	się	wspólnie,	abyśmy	tu	na	ziemi	i	kiedyś	w	wiecz- 
ności	nagrodę	Boga,	który	jest	Miłością,	otrzymać	mogli.	

ks. Wiesław Staszko

Idę do domu Ojca ... ale i mojego – do kościoła.

							W	zbiorze	przykładów	na	odrodzenie	życia	religijnego	na	świecie	znalazłem	w	naszej	
,,Opoce”	ciekawe	relacje	ze	Smoleńska.	Ks.	Marek	Koprowski	wspomina	przykre	dzieje	
parafii	Niepokalanego	Poczęcia	NMP		w	tym	mieście.	Był	rok	1932	–	zlikwidowano,	jak	
orzeczono	parafię	i	kościół	,,	na	prośbę	”	parafian,	którzy	uznali	religię	za	opium	dla	ludu	
.	Ci,	którzy	nie	podzielali	tego	poglądu	zostali	zesłani	na	Sybir	i	rozstrzelani.	Wspaniała	
neogotycka	świątynia	znajdująca	się	w	centrum	miasta	została	zamieniona	na	muzeum	i	
na	archiwum.	Wokół	zasadzono	drzewa,	aby	jak	najprędzej	zasłoniły	drażniący	budynek.	
Zabudowania	parafialne	zamieniono	za	zakłady	komunalne	i	pogrzebowe,	a	cmentarz	
katolicki	stał	się	parkiem.
												Tak	było	aż		trzydzieści	lat.	Do	Smoleńska	z	Katowic	udał	się	franciszkanin	O.	
Jacek	Kucznik.	Pojechał	na	dwa	tygodnie	i	 już	został.	Zamieszkał	w	zaadoptowanym	
piętrowym	grobowcu	ocalałym	na	cmentarzu.	Na	pierwsze	Msze	św.	przychodziło	dwie	
osoby	,	potem	z	każdym	dniem	przybywało	spragnionych	Boga	i	Mszy	św.	wiernych.	Ka-
plica	pogrzebowa	okazała	się	już	zbyt	mała,	trzeba	było	stać	nawet	zimą	na	zewnątrz.	Na	
prośbę	ludzi	odważnej	wiary	władze	przekazały	przykościelny	walący	się	barak.	Trudno	
było	nazwać	to	miejsce	kaplicą.	Nie	ustawały	starania	o	zwrot	kościoła.	Obiecano	oddać	
upragniony	obiekt	po	przeniesieniu	archiwum.	Z	każdym	dniem	piękniał	remontowany	
barak	i	porządkowany	wspólnie	cmentarz.	Rosła	wiara	i	rosło	szczęście	tych	ludzi.	Ufna	
modlitwa	praktykującego	ludu	nie	ustawała.	Spoglądano	na	kościół,	wyglądał	smutno,	
walił	się	dach,	obsuwały	się		ściany.	Odnowić	wnętrze,	ale	za	co?		Wierzyli	jednak	w	
Boską	Opatrzność	i	ufali,	że	gdy	ich	będzie	więcej,	to	i	temu	dziełu	podołają.		Przycho-
dzili	nie	tylko	Polacy,	ale	i	Białorusini,	Litwini,	Łotysze	i	Rosjanie.	Każda	z	grup	naro-
dowościowych	chce	być	dowartościowana,	praca	wre	dniem	i	nocą,	Kościół	katolicki	jest	
przecież	jeden	i	powszechny	–	powtarzali	sobie	w	duchu,	pracowali	i	modlili	się.	Każdy	z	
nowo	przychodzących	do	kościoła	wymagał	pouczenia	religijnego	jak	dziecko	–	od	zera.	
Wypowiedź	kończy	się	pięknym	stwierdzenie:	oni	wiedzą,	co	budują	i	komu	budują,	oni	
kochają	swoją	ciężko	zdobytą	świątynię.	Proszą	gorąco,	aby	wśród	nich	pozostać	na	stałe.	
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Dla	nich	świątynia	to	nie	zabytek,	muzeum,	czy	kiermasz	–	to	sakrum,	miejsce,	w	którym	
obecny	jest	Chrystus.	Oni	szanują	i	kochają	to	miejsce	przebywania	Boga	z	ludźmi.
	 Pan	Jezus	wyrzucając	przekupniów	ze	świątyni	prosił,	aby	z	domu	modlitwy,	z	
domu	Ojca	nie	robić	miejsca	handlu	i	zgorszenia,	jaskini	zbójców.	Słyszeliśmy	jak	wiel-
kim	skarbem	jest	dom	Boży,	Dom	Ojca	i	nasz	dom	nie	tylko	w	niedzielę,	w	dzień	święty.	
Musimy	zdawać	sobie	sprawę,	co	i	Kogo	mamy	tak	blisko	siebie,	wśród	naszych	domów.
	 Kiedy	mówię,	idę	do	kościoła	–	wiemy,	co	znaczą	te	słowa.	Ale	kiedy	powiem:	
kocham	mój	 kościół	 –	mam	może	na	myśli	 swoją,	 parafialną	 świątynię.	Kościół	 jest	
miejscem		i	sposobnością	mojego	spotkania	z	Bogiem,	pobycia	dziecka	ze	swoim	Ojcem	
niebieskim.	Kościół	przez	duże	,,K”,	to	wspólnota	ludzi	wiary	i	przez	małe	,,k”,	to	dom	
modlitwy	i	spotkania	z	Bogiem.	
	 Obchodzimy	 dziś	 rocznicę	 poświęcenia	 naszej	 świątyni.	 Po	 co	 ta	 dzisiejsza	
uroczystość	 powtarzana	 co	 roku?		Nie	 tylko	dlatego,	 że	 obchodzimy	 swoje	 rocznice,	
urodziny	–	ale	celem	tego	jest	na	nowo	uświadomienie	sobie	po	co	nasi	ojcowie	budowli	
tutaj	ten	dom	Boży	i	Kogo	tutaj	mamy.	Z	miłością	i	ogromnym	szacunkiem	patrzymy	na	
tabernakulum,	na	konfesjonały,	na	chrzcielnicę.	Z	tej	świątyni	promieniuje	łaska	Boża	we	
wszystkie	strony,	tu	Pan	Jezus	daje	nam	się	cały.	Stad	zabieramy	dobrego	Boga	wszędzie,	
gdzie	żyjemy,	uczymy	się,	pracujemy,	odpoczywamy.						
												Zapytajmy	się	w	tej	chwili	w	ciszy	swojego	serca	–	jak	jest	tutaj	odbierany,	przez	
nas	i	tych,	którzy	przechodzą	obok.	Może	niektórzy	tylko	podziwiają	jego	architekturę	
wchodząc	jak	do	muzeum,	patrząc	jak	na	zabytek.	Dla	nas	ludzi	wierzących	jest	domem	
szczególnym.	Przez	lata	przychodzili	 tutaj,	aby	się	modlić	i	znajdować	odpowiedź	na	
nurtujące	ich	problemy.	Bogactwo	domu	Bożego	doświadcza	się	sercem.	Od	dziecka	po	
ostatnie	tchnienie	naszych	dni,	pochyla	się	nad	nami	Bóg,	aby	nam	pomagać,	umocnić	
i	błogosławić.	
	 Niech	będą	wielkie	dzięki	Bogu	za	tę	świątynię.	Niech	będą	dzięki	tym	wszystkim,	
którzy	ją	budowali	i	teraz	poprzez	swoją	ofiarność	przyczyniają	się	do	jej	utrzymania	i	
piękna.	Wołajmy	do	naszej	Patronki	i	Matki	Kościoła:	,,Weź	w	swą	opiekę	nasz	kościół	
święty	Matko	Najświętsza,	Niepokalana,	Niechaj	miłością	każdy	przejęty,	czci	w	nim	
Jezusa,	naszego	Pana”.	Amen.		


