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2. NIEDZIELA ZWYKŁA -  1412001

Z Jezusem i Maryją przez życie

1. Logika odnow ionej liturgii

Upłynął kolejny tydzień naszego życia. Oddalamy się  od świąt B ożego Narodzenia i w ę
drujemy w  dal now ego roku. Przybyliśm y znowu do świątyni. Jesteśmy tu przed Bogiem . To 
szczególna chwila naszego życia. Eucharystia jest bowiem  najświętszą i najważniejszą czyn
nością, jaką spełniam y tu, na ziem i. Już dzisiaj zatem nie będzie ważniejszej czynności.

Słuchając dzisiejszej Ew angelii, m ożem y postawić sobie pytanie, d laczego ta w łaśnie  
E w angelia została przeznaczona na dzisiejszą  n iedzielę? Przecież nie jest to uroczystość  
maryjna. Jest jednak zawarta w  takim doborze logika. W  Kanie m iało m iejsce now e obja
w ien ie Jezusa: „Taki to początek znaków ucznił Jezus w  Kanie Galilejskiej. O bjawił sw oją  
chw ałę i uw ierzyli w  N iego  Jego uczn iow ie” (J 2,12). Jezus objawił s ię  w  Kanie, tak jak 
w cześniej uczyn ił to w obec pasterzy betelejem skich, w obec m ędrców oraz Jana Chrzci
ciela  podczas Chrztu w  Jordanie.

2. D laczego warto w szędzie zapraszać Chrystusa?

Chrystus przypom ina nam dziś swój pobyt na w eselu . Po w yborze A postołów  i rozpo
częciu  działalności publicznej Jezus czyni pierwszy cud, i to w łaśnie na w eselu . N iek tó
rych chrześcijan to zdum iewa, a nawet „gorszy”, że Jezus pierwszy cud uczynił na w eselu. 
Jezus od początku zaskakiwał ludzi, czynił niespodzianki, nie zachow yw ał logiki i dyplo
macji ludzkiej, często nie m ieścił się  w  normach ludzkich wyobrażeń, oczekiw ań, planów. 
D laczego już na początku swojej działalności poszedł na w esele? dlaczego tutaj uczynił 
swój p ierw szy cud, a nie gdzieś w  domu chorego biedaka? Jezus chce być w szędzie z cz ło 
w iek iem  -  nie tylko w  chw ilach biedy i trudnych doświadczeń, ale także w  chw ilach pogo
dy i szczęścia. Chce być nie tylko z człow iekiem  schorowanym, przegranym w  życiu, 
zagubionym . Chce być także wtedy, gdy życie rozkwita, gdy się zieleni, gdy przed cz ło 
w iekiem  otwiera się dopiero droga. A  w ięc trzeba Jezusa zapraszać nie tylko na pogrzeby, 
nie tylko do szpitali, nie tylko do samotnych i cierpiących, ale także zapraszać Go na 
w esela , na chrzciny, na każdą okazję życia. N ie bójmy się, że Jezus nam coś zepsuje, że  
przyjdzie, to m oże odejść szczęście. N ieprawdalJezus n igdy nie „zaw odzi”-  nie zaw odzi 
w  chorobie, w  szczęściu . Toteż warto takiego G ościa zapraszać w szędzie -  m ieć Go za
w sze  wśród siebie. Przekonali się o tym  now ożeńcy w  Kanie. Jezus nigdzie, do nikogo  
nie przychodzi z  pustymi rękoma. D latego warto Go naprawdę zapraszać nie tylko pod 
postacią jakiejś m askotki, jakiegoś obrzędu, lecz „żyw ego”, w ładczego, kochającego.

3. D laczego warto w szędzie zapraszać Matkę Jezusa?

Warto też zapraszać z Jezusem  Jego Matkę. Ona ma dobre oczy, dobrze w idzi w szyst
kie, choćby m ałe i błahe potrzeby. Warto Jązatrzymać u siebie -  i znów  nie tylko najakim ś
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dyskretnym obrazku, lecz Żywą, Kochaną, Tę, na którą można zawsze liczyć, ale Tę, z którą 
trzeba trzeba się liczyć, słuchać tego, co m ówi, co proponuje. „Róbcie w szystko, cokol
w iek  wam  pow ie” .

W ie o tym dobrze nasz papież. D latego z N ią  idzie przez życie. Jej pow iedział „Cały 
Twój” jestem , Maryjo -  Totus Tuus”. D latego dobrze jest papieżowi z Jezusem i Maryją. 
Gdy go zraniła kula na pl. św. Piotra, to o Niej m yślał i do Niej się m odlił „Maryjo, Matko 
m oja”. Tak powtarzał w bólu, gdy go w ieźli do kliniki Gemelli.

Maryja nie zaw odzi. Warto Ją zapraszać i m ieć w  sw oim  domu. Ona ma dobre oczy. 
Ona ma bardzo dobre oczy -  tak jak w  Kanie; „Synu, wina nie mają” ’.

W latach sześćdziesiątych i siedem dziesiątych dwudziestego stulecia pracował na Ka
tolickim  U niw ersytecie Lubelskim ks. prof. W ładysław Sedlak. B ył uczonym  światowej 
sławy, twórcą nowej gałęzi nauki zwanej bioelektroniką. Zapraszano go często z rekolek
cjami. Dwukrotnie w yg łosił rekolekcje do alumnów Metropolitalnego W yższego Sem ina
rium D uchow nego w e Wrocławiu. N a konferencji poświęconej M atce Bożej wyznał, że  
nie zaw iodła go n igdy w życiu. Trwał przy Niej. M ówił, że w  jego  życiu jest w ysłuchań  
„sto na sto”.

K iedy dziś pochylam y się nad w eselem  w Kanie, chcem y tu przed B ogiem  postaw ić 
sobie pytanie; kiedy i gdzie zapraszamy Chrystusa do naszego życia; czy  tylko w  choro
bie, wtedy, gdy coś potrzeba, wtedy, gdy życie przyciska, wtedy, gdy grozi jakieś niebez
pieczeństw o, czy  także w  innych sytuacjach? Chrystus chce w szędzie być z nami, a zatem  
zapraszajmy Go w szędzie. N ie przegramy wtedy. On zaw sze ubogaca i ratuje w  potrzebie.

N ie bój się zatem Chrystusa, zapraszaj Go wszędzie. N iech będzie w  twojej rodzinie, 
w chwilach pracy, odpoczynku, smutku, wesela. Zapraszaj też Matkę Najświętszą. Pamiętaj 
-  Ona zaw sze ma dobre oczy. Ona jest najlepszą z  matek. Matka, która nigdy się nie starzeje, 
która jest zawsze młoda, która nigdy nie umiera; Matka, która żyje w Kościele, wśród uczniów  
sw ego Syna. Ona ma dobre oczy. Ona wie, gdzie, do kogo prośbę przekazać. Dlatego zapra
szaj Ją w  każdą sytuację sw ego życia. Wtedy m ożesz liczyć na to, że jałow a woda twego  
życia będzie przez Chrystusa u boku Jego Matki przemieniona w  wyborne wino.
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Jedność w różnorodności

„ Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli ”(Łк 4,21).
1. Dotarło do nas dzisiejszej niedzieli Słow o Boże opisujące trzy zgromadzenia, które, 

choć dokonują s ię  w  różnym czasie i różną przestrzeń wypełniają, mają swój w spólny  
m ianownik -  zjednoczenie.

Pierwsze zgrom adzenie to Kehal Jahwe, czyli lud Izraela uroczyście powołany przez 
kapłana -  pisarza Ezdrasza do służby Bożej; lud, który w  ten sposób staje się zgrom adze
niem Bożym . Ośrodkiem tego zgromadzenia jest S łow o B oże, które sprawia radość, jest 
dobrą nowiną. Pod w pływ em  tej radości wspaniała różnorodność narodu wybranego, do


