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polega na większej m iłości b liźn iego, dostrzeganie drugiego w  pracy, w  domu. Nawracać 
się, to zam ieniać swój ego izm  na m iłość do drogiego człow ieka. M oże należy zacząć od  
czegoś bardzo prozaicznego: pojednanie się z  sąsiadem, krewnym, lepsze w ykonywanie 
pracy zaw odow ej. Nawracanie się, to także ludzkie obchodzenie się z  druga osobą; okaza
nie jej szacunku i m iłości. D o takiej przemiany w zyw a nas Chrystus Pan.

A byśm y jednak nie ustali na tej drodze, Jezus zastawił dla nas dwa stoły: Słow a i sw ego  
Ciała. Przychodząc na M szę św. spotykamy się z Chrystusem, który nas poucza i umacnia, 
abyśmy m ogli Jego naukę realizować w  życiu. D aje wskazów ki, ale daje też siły, bo sami 
nie damy rady, a u B oga  w szystko jest  m ożliwe.

Ale m ożemy także stać się takim drzewem figowym, które Jezus zasadził w  swej winnicy -  
w  Kościele, które nie przynosi owocu. M oże być tak, że będziemy przychodzić na Eucharystię, 
spotykać się z Jezusem, czerpać łaski potrzebne do lepszego życia, ale nie będziemy szli drogą 
ku świętości. Zatrzymamy się zwiedzeni m yślą  że już osiągnęliśmy doskonałość. W ówczas 
staniemy się drzewem, które ma wszystko do tego, aby wydać owoc, a mimo to ow ocu nie ma.

N ie bądźmy głusi na wołanie Chrystusa Pana. N iech  to nasze niedzielne spotkanie z N im  
nauczającym, umacniającym, udzielającym  w szelk ich  łask zaow ocuje w  naszym  codzien
nym  życiu  św iętością.

dk. Adam Łyczkówski

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  22 III 1998

Taki jest nasz Ojciec

Każdy ksiądz w  zasadzie całe życie mówi jedno i to samo kazanie, tylko na różne sposoby.
Tak samo zresztą każdy biskup, a nawet papież ciągle powtarza to samo. Jak m ożna by  

streścić to, co nieustannie od  początku sw ego pontyfikatu m ów i Jan Paw eł II? „N ie bójcie  
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Tylko tyle. Pow iedziane na różne sposoby, w  różnych  
językach. M oże jeszcze  papież dodaje: „C złow iek jest drogąK ościoła”. Przez dw adzieścia  
lat sw ego pontyfikatu ciągle ta sama myśl.

Chrystus w  zasadzie też m ów i ciągle to samo. N ieustannie m ów i o Ojcu. B ez  przerwy 
na niego wskazuje. Tak jakby przyszedł na ten świat tylko po to, aby objawić, jakie jest  
prawdziwe ob licze Ojca.

Co w ięcej, Chrystus m ów i zaw sze o Ojcu z niezmienną, w ielką czułością.
A  je ś li O jciec zabiera g łos na kartach Ew angelii, to m ów i o sw ym  Synu i rów nież są  to 

słow a niezw ykle delikatne, słow a pełne uczucia. „To jest mój Syn um iłowany” . N iezw ykła  
jest  ta m iłość.

Obserwując Chrystusa w  Ewangelii widzimy go w  trzech środowiskach: albo jest z  tłumem, 
albo z uczniami, albo przebywa z Ojcem. I te spotkania z  Ojcem  są niesamowicie tajemnicze. 
Oddala się gdzieś osobno. Szuka pięknej scenerii, dobrego czasu. Ci, którzy byli w  Ziemi Świę
tej mówią, że wybierał na te spotkania bardzo piękne miejsca. Czasami są to wschody słońca 
widziane z jakieś góry, czasami gwieździste noce. Z kart Ewangelii przebija cala poezja przepo
jona czułością tych spotkań. Wydaje się nawet, że ewangeliści majątmdności z opisaniem tych
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scen i kwitują je  milczeniem. Mówią: a On oddalił się na miejsce pustynne. Możemy jednak 
wyczuć pewne napięcie pełne tajemnicy. Tak już jest, że zakochani nie spotykają się byle gdzie 
i byle jak, ale zawsze w  najpiękniejszym miejscu i o najlepszej porze.

Chrystus nieustannie powtarza to samo kazanie, nieustannie wskazuje na Ojca. M ożna  
odnieść wrażenie, że w łaśnie to jest  Jego misją, m isją Jego nauczania. U kazać prawdziwe 
oblicze Ojca. Jakby ono m iało m oc zbawczą.

Sami pew nie też pytamy się siebie: „Panie, k im jesteś”. Śpiewamy: „ukaż mi Panie sw ą  
twarz...”, jakbyśm y chcieli przebić się przez n iew idzialną zasłonę i odkryć istotną prawdę. 
K im jesteś Panie? Jakie jest  twoje oblicze?

D zisiejsza  przypow ieść pełna treści i dramaturgii, ale też znana nam ju ż aż do znudze
nia, n iesie w  sobie kolejną opow ieść Syna o Ojcu. Tyle razy ju ż  ją  słyszeliśm y, a jednak  
ciągle nieustannie ten obraz wzrusza nas głęboko.

Zauważmy, że pretekstem dla tej opow ieści jest zgorszenie, jakie Chrystus daje, kolejny 
pewnie raz, obcując z  celnikami i grzesznikami. Cały porządny światek faryzeuszy i uczo
nych w  Piśm ie nie m ógł tego przeżyć. I nie trzeba być super spostrzegawczym, aby zauwa
żyć, iż mimo, że minęło dwa tysiące lat, sytuacja ta lubi się powtarzać. Chrystus zauważa, iż 
pow odem  zgorszenia faryzeuszy i uczonych w  Piśm ie jest obraz Boga, jaki noszą w  sw ych  
sercach, i dlatego też przytacza przepiękną opow ieść o miłosiernym ojcu, bogatą w  różne 
niuanse, które dziś trochę nam uciekają, a dla ów czesnych były jasne i wyraziste.

N ajm łodszy brat postanawia zabrać majątek, który mu przypada w  udziale i pójść swoją  
drogą. Najczęściej spadek dziedziczy się po śmierci ojca. On jednak nie czeka na ten dzień, 
ale wyprzedza naturalny b ieg  rzeczy. Ojciec nie oponuje, pozostaje jednak bez środków do 
życia. Owszem, jakoś sobie poradzi, ale tylko dlatego, że drugi synek nie wpada na równie 
genialny pomysł. N ie sprawy materialne są  najtrudniejsze dla ojca, ale raczej werdykt, jaki 
wypowiada syn, który żąda od  ojca tego, aby tenjakby dla niego przestał istnieć, jakby umarł. 
M oże to za dużo powiedziane, ale jakby zabija ojca w  sobie. To jest trudne, poza tym  ojciec 
po prostu traci syna. Co to znaczy, rozumie tylko ojciec. To jest  coś więcej, niż dorobek życia. 
W  synu zawiera się spełnienie życia ojca. Cała nadzieja. Syn jest przedłużeniem ojca.

Wyprawa do od ległego kraju oznacza porzucenie „świata ojca”, kultury tego świata, 
jest  w yparciem  się ojcowizny. Odrzuceniem  tego w szystk iego co proponuje ojciec. Jest 
radykalnym zabiciem  ojca w  sobie. Zerwaniem  w szelk ich  w ięzi.

Zadziwia nas jednak w olność jaką  zostaw ia ojciec synowi. Ta w olność jest  największą  
tajem nicą chrześcijaństwa. N asz B ó g  nie m oże, nie chce, nie potrafi zachować się w zg lę
dem  nas inaczej.

Życiow a porażka syna. Klęska. Ż ycie w  największym  upokorzeniu ze świniami. I w ła
śnie tam przychodzi opamiętanie. Powrót do ojca. I w łaśnie w  tym  m om encie wyraźnie 
Chrystus w  swej opow ieści ośw ietla  twarz, ob licze Ojca. O jciec ujrzał go, gdy jeszcze  był 
daleko. To znaczy, że w ychodził przed dom  i wyglądał jeg o  powrotu. N ie  stracił nadziei. 
Czekał. I w reszcie padają słowa, które zaw sze ilekroć czytam  tę przypow ieść, chwytają  
mnie za serce: „W zruszył się głęboko” . „W zruszył się głęboko” . „W ybiegł naprzeciw, rzu
cił mu się na szyję i ucałow ał go”.

Czy takiego B oga  znamy? W zruszył się głęboko... Chrystus, który kocha sw ego Ojca, 
który na spotkania z nim  wybiera najpiękniej sze miej sca i najlepszy czas, który nieustannie 
całe życie m ów i tylko o Nim , chce nam odsłonić prawdziwe ob licze B oga  -  sw ego Ojca:
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w zruszył się głęboko. W szyscy, którzy znają lepiej Pism o św. w idzą, że  to słow o „wzruszyć 
się głęboko” odnosi się zaw sze tylko do Boga. Żydzi rozum ieli te niuanse. W ybiegł mu na 
spotkanie, rzucił się mu na szyję i ucałow ał go.

Ile razy ju ż  udawaliśmy się w  podróże podobne do tej, jaką zafundował sobie młodszy 
brat. Ile razy napełnialiśmy nasze żołądki strąkami. Ile razy nie m ieliśm y odwagi powrócić...

A  on  w zruszył się głęboko, w ybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałow ał go.
Znamy już oblicze Ojca. Jeśli zaś jesteśm y jego  dziećmi, to gdzie jest miejsce dziecka? 

M iejsce dzieckajest na szyi Ojca. D o tego nas zachęca św. Paweł. Byśm y się wdrapali na kolana 
Ojca, spletli ręce na jego  szyi i czub się bezpiecznie. B o miejsce dzieckajest na czyi Ojca.

D latego w łaśnie tuż przed kom unią św iętą mówimy: O jcze nasz. O jcze -  Abba, to zna
czy, tatusiu. Dokładnie to. M oże m ówim y te słow a po to, by uświadom ić sobie, przygoto
wać się na to, co nastąpi. Przyjmując Chrystusa w  Eucharystii, przyoblekam y się w  N iego  
i razem  z nim  w chodzim y w  tą szczególną relację, jaka jest  m iędzy nim  a Ojcem. W  ten  
niepowtarzalny klim at m iłości. M iłość ta szuka sob ie dogodnego m iejsca, szuka roz
gwieżdżonej nocy, szuka piękna w schodu słońca. A  m oże nawet chce kogoś w yprowadzić 
na pustynię, by tam  m ówić do jeg o  serca. A  o czym  m oże m ówić Chrystus? Tak jak  każdy 
ksiądz, jak  każdy biskup, jak  papież, O n też m ów i ciągle to samo kazanie: „W zruszył się 
głęboko, w ybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałow ał go”. Taki jest  nasz O jciec.

dk. Mirosław Maliński

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU -  29 III 1998

Jeśli ktoś z was jest bez grzechu

„O wy, co na świat idziecie z północą, chytrość rozumem i złość nazywacie mocą, 
jeśli kto z was wiarę znajdzie i zagrzebie, myśli Boga oszukać -  oszuka sam siebie... ”

A. Mickiewicz „Dziady”

W ołał do człow ieka przed ponad stu laty jed en  z narodowych w ieszczów . I kołacze się, 
Drodzy, wśród nas to w ołanie do dziś dnia, brzmiąc teraz m oże głośniej niż kiedykolw iek  
dotąd, rozchodząc się w  św iecie, w  którym każdego dnia setki ilustrowanych m agazynów  
i gazet, przynoszą nam -  ludziom  z końca X X -go  wieku, uganiającym  się za  sensacjami, 
zabieganym  i roztargnionym, coraz to nowe recepty na nic nie kosztujące, w ygodne życie  
oraz szybki b łyskotliw y sukces. Co dzień świat telewizyjnych reklam kusi nas roziskrzonymi 
kolorami telewizorów pokazuj ąc iluzoryczny -  baśniowy wręcz -  świat z  lakierowanym szczę
ściem, które ze szczęściem  prawdziwym, którym jest tylko B óg, nie w iele ma wspólnego.

I gdy tak tkwimy oderwani od  rzeczyw istości, od  życia, z  głow ą zanurzoną w  chmurach  
-  staje wśród nas Chrystus, staje zupełnie tak, jak  przed dwom a tysiącam i lat w  Palestynie 
i g łosi nam swoją, w ciąż tę sam ą i w ciąż niezm ienną Ewangelię. G łosi dobrą, radosną 
nowinę, nowinę o m iłosiernym  Ojcu, o życiu  bez końca, o m iłości i dobroci. D ziś w  sposób  
szczególny o przebaczeniu.

Obraz upokorzonej i przyłapanej na cudzołóstw ie kobiety, którą przyw odzą do Jezusa 
jest  aż nadto wymowny. Za nią dziesiątki m ężczyzn  z kamieniami w  rękach. „Bo M ojżesz


