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swym  sercu. M acierzyństwo Maryi nie pomija nikogo -  jest Matką w szystkich ludzi, w szyst
kich kocha, w szystk ich  przygarnia do sw ego Serca; chce, pragnie, by w szyscy  ludzie byli 
Jej, tzn. Chrystusowi. A  być człow iekiem  Chrystusa, to znaczy Jego i tylko Jego obrać za  
jedynego Pana sw ojego życia.

A  zatem Maryja uczy  nas, jak być prawdziwym chrześcijaninem. U czy  nas, jak słu
chać B oga w  codziennym  życiu  -  w  naszym  „Nazarecie”, a w ięc w  naszych domach, ro
dzinach, w  naszej nauce, pracy, w  szkole, fabryce, podczas chw il radosnych i bolesnych, 
w  naszych w zlotach i upadkach; to w szystko składa się na nasze życie; nasze dziś i jutro.

Pamiętajmy, że w ielk ie sprawy B oże dokonują się w  ciszy  Nazaretu; w ielkość ich po
lega na całkow itym  oddaniu się Bogu, na powierzeniu Mu całej naszej przyszłości.

Pow ierzm y dzisiaj M atce Bożej w szystkie nasze sprawy, całe nasze życie . Uznajmy, 
uwierzm y w  to, że  ona jest naprawdę naszą Matką, kochającą Matką -  m odlącą się  za nas 
i z  nami; podejm ującą nasze sprawy, problemy jako sw oje w łasne. A le ze swej strony, 
uczyńm y także to, czego  Ona pragnie najbardziej -  tzn. nie w  pierwszym  rzędzie swojej 
chwały, a le chw ały uw ielbienia sw ojego Syna -  Chrystusa.

Oddajmy Jej i Jej Synow i w szystko, tak jak uczyniła to Ona sama w ypowiadając sw oje 
fiat -  powierzając tak Bogu całe sw oje życie. Tak jak Ona starajmy s ię  przekładać język  
Ewangelii na m yśli, słow a i czyny codziennego życia.

ks. Robert Zapotoczny
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„Nauczycielu [...] a Ty co mówisz?”

Scena dzisiejszej Ewangelii wprowadza nas w  świat, którego pozornie nie znamy. Ra
dykalne postępow anie w obec osób popełniających zło kojarzy się nam z odległym i kraja
mi fanatycznego W schodu, gdzie za kradzież ucina się rękę, a za cudzołóstw o kamienuje. 
Dla nas, spadkobierców europejskiej cyw ilizacji, praktyki takie są  i dalekie, i ohydne. 
K iedy słyszym y, że w  „zapadłych” częściach świata w ciąż się je  stosuje, z  niesm akiem  
odwracamy głow ę, dziękując Bogu, który pozw olił s ię  nam urodzić w  cyw ilizow anym  
kraju cyw ilizow anej Europy. A le to nasze sam ozadowolenie i poczucie w yższości trwać 
będzie krótko, jeżeli nie zatrzymamy się na powierzchni doznań, ale uczynim y trud w nik
nięcia w  głębię. Trud zrozum ienia Ewangelii i samych siebie.

Dramat dzisiejszej perykopy ewangelijnej rozgrywa się nie na głów nym  planie, na 
którym stoi niewierna kobieta, ale poza nim. Ci, którzy pochw ycili cudzołożnicę, w cale  
nie domagają się spraw iedliwości, nie chcą też uczynić zadość Prawu M ojżesza. Pytają 
N auczyciela nie po to, aby poznać prawdę, ale aby w ystaw ić Go na próbę, aby m ieć o co  
oskarżyć Chrystusa.

U czeni w  Piśm ie i faryzeusze popełniają zbrodnię podwójną:
- p o  pierwsze, traktują przedm iotowo, instrumentalnie, życie człow ieka. Ani sprawie

d liw ość, ani los upadłej kobiety ich nie interesuje. Jej życie jest tylko pretekstem do uzy
skania zam ierzonego celu -  oskarżenia Jezusa,
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- p o  drugie, odrzucają prawdą, relatywizują ją. W ykorzystują prawdą i autorytet, aby 
udowodnić fałsz, by zalegalizow ać kłamstwo. Pytanie: „Nauczycielu [...] a Ty co m ów isz” 
to jakby dem oniczna pointa „zasadzki na spraw iedliwego”.

M uszę przyznać, że zdarza mi s ię  tracić orientacje. Jak dziecku, które bawiąc się w  „ciu
ciubabkę” stoi ju ż  w  m iejscu, ale w szystko w okół kręci s ię  jeszcze  i wiruje. Otwierając 
gazetę, słuchając uczonych dyskusji ośw ieconych Europejczyków -  wydaje się, że słyszę  
ten sam chichot b iesów  powtarzających: „Nauczycielu [...] a Ty co  nam pow iesz”. Ten 
sam  jest rów nież schemat, gdzie życie jest instrumentem, a prawda „w ieszakiem ” kłam 
stwa. Zastanawiam się, w  którym m iejscu świątynnego placu staje dzisiaj dumny dziedzic  
europejskiej cyw ilizacji. R zeczyw istość postawiona na głow ie, gdzie normalnością, po
w odem  dumy jest szósty  m ąż, a powodem  skrępowania sześcioro dzieci z  jednym  m ężem . 
G dzie kryminalna przeszłość i mafijne powiązania otwierają drzwi salonów, a życie zgod
ne z D ekalogiem  zamyka je  z trzaskiem. Gdzie płacze się nad bezdomnym pieskiem, a mor
derstwo na starym i chorym człow ieku nazywa dobrą śm iercią -  eutanazją.

Wokół mrok, choć wykol oczy;
Co tu robić? Będzie źle!
Bies nas, widać, w polu toczy 
I kołuje nami w mgle.
Biesy kręcą się szalone,
Jako liście w słotny dzień.
Skąd ich tyle? Dokąd pędzą,
Zawodzący straszną pieśń?
Czy to czart się żeni z jędzą?
Czy ubożę zmarło gdzieś?

(A. Puszkin Biesy)
Świat b iesów  to świat opętania, świat szatańskiego buntu „ośw ieconego liberalizmu”, 

który chichocząc znow u pyta: „Nauczycielu [...] a Ty co  m ów isz”. W  tym  św iecie pozor
nych wartości i relatywnych prawd, prawdziwym  zw ycięzcą  jest tylko ten, który jak cu- 
dzołożna kobieta usłucha prawdy i przyjmie przebaczającą m iłość Boga.

R ozpoczął s ię  piąty tydzień W ielkiego Postu czasu szczególnej łaski Bożej. Czasu, 
w  którym jak refren powtarzane są  słow a B ożego zaproszenia: „Naw róćcie się do Boga  
w aszego, On bow iem  jest łaskaw y i m iłosierny”.

N aw rócić s ię  i w szystko uznać za stratę ze  względu na najw yższą wartość poznania 
Chrystusa Jezusa, Pana naszego.

ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski
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Hosanna synowi Dawida

W ysłuchaliśm y przed procesją z  palmami Ewangelii wprowadzającej nas w  klimat 
N iedzieli Palm owej, która rozpoczyna W ielki Tydzień. Starajmy się  w  wyobrazić sobie, że


