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stusa składającego ofiarę w  W ieczerniku mamy zupełne przekreślenie siebie z  m iłości do 
Ojca. Taki akt m iłości stanowi najdoskonalszy wyraz życia  duchow ego.

5. Jako przykład takiej postaw y m oże nam posłużyć postawa pew nego pisarza francu
skiego. K iedy chorował mu syn, wybrał s ię  na pielgrzym kę do La Salette, by prosić o uzdro
w ien ie dziecka. Po dojściu do celu, zaczął się zastanawiać, jak pow iedzieć M atce Bożej 
z czym  przyszedł. I tak napisał do żony: „Najpierw pom yślałem , że mam prosić o  zdrowie 
dla dziecka, ale przecież nie znam tajemnic Bożej Opatrzności i tak naprawdę nie w iem , 
czy  dla m ego syna lepsze byłoby zdrowie czy m oże coś innego; w obec tego chciałem  
pow iedzieć: B oże, proszę C ię, daj mojemu dziecku to, co  dla n iego najlepsze. A le  znow u  
pom yślałem , że  w łaściw ie nie m uszę prosić B oga o to, żeby dał mojemu dziecku to, co  
najlepsze, bo Pan B óg  sam  tego chce. On w łaśnie chce dać mojemu dziecku to, co  najlep
sze, nic innego. W obec tego, co  powinienem  pow iedzieć? I m odliłem  się  tak: Matko Boża, 
przyszedłem  szczerze podziękow ać za to, co B óg postanow ił zrobić z m oim  synem , bo 
wiem , że  to będzie najlepsze”.

6. W tych rozważaniach francuskiego pisarza dokonywało s ię  niejako dochodzenie do 
tego szczytu , który m ożna by nazwać duchow ością eucharystyczną: od zw ykłej prośby o 
nastąpiło jakieś przejście do ufności w  B ożą  Opatrzność, do uznania, że  w  planach Bożych  
w szystko je st  wyrazem  Jego m iłości; i w reszcie dojście do św iadom ości, że  najsłuszniej 
jest dziękow ać za to, czego  B óg dla nas chce, bo to jest nasze najw yższe dobro. Taką 
właśnie postaw ę ukazuje Chrystus w  Wieczerniku, kiedy ustanawia N ajświętszy Sakrament: 
pokazuje bezinteresowne oddanie się Bogu z w dzięcznością za to, że  m ożem y wypełniać 
Jego w olę. Najdoskonalszym  zatem uczestnictwem  w  Eucharystii jest w łaśnie taka postawa, 
kiedy człow iek  -  przyjmując komunię św. -  m oże powiedzieć: Panie Jezu, oddaję się Tobie 
z w dzięcznością i n iczego innego nie chcę, tylko tego, czego Ty chciałeś w  W ieczerniku, 
a m ianowicie, wypełnienia w oli Ojca. Prośmy Pana w  dzisiejszą uroczystość Ciała i Krwi 
Pańskiej, byśm y wzbudzali w  naszych sercach właśnie taką postawę wdzięczności.

ks. Ryszard Gron

11. NIEDZIELA ZWYKŁA -  17 VI 2001

Jezus i kobieta

1. Jezus jest zaproszony na posiłek  przez jednego z faryzeuszów  w epoce, w  której 
posiłki nie były  aktami konwencjonalnym i, ale kiedy biesiadowanie z  kimś oznaczało b li
skie uczestniczenie w  towarzystw ie drugiej osoby. W g niektórych, słow o „towarzystwo” 
(kompania) ma konotacje z  łac. cum pane, czyli „dzielenie się chlebem  z drugim”. K iedy  
jednak śledzim y dzisiejszą Ew angelię, szybko zauważamy, że  uczta, na którą zaproszono 
Jezusa, różniła się od tego rodzaju towarzystwa. Było to zaproszenie chłodne i bezosobo
w e. Gospodarz domu, Szym on nie okazał Jezusowi należnej zw yczajow o gościnności. 
Natom iast w  m iejsce tego, daje się zauważyć dziwne i niespotykane zachow anie znanej 
w  m iasteczku ze złego  prowadzenia się  kobiety. Ta publiczna grzesznica dokłada w sze l
kich starań, by okazać m iłość i życzliw ość M istrzowi z  Nazaretu; widać miała ku temu
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specjalne powody. Ewangelista aż do znudzenia podaje w szelkie detale tego zachowania: 
„Przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła  
oblew ać Jego nogi i w łosam i swej głow y je  wycierać. Potem całowała Jego stopy i na
m aszczała je  olejkiem ”.

2. Sytuacja zrobiła się niezręczna; coś, co można by sobie dziś wyobrazić, gdyby pod
czas w izytacji biskupa na parafii, podczas obiadu, na które został zaproszony, nagle prze
rywa im kobieta „lekkich obyczajów ”, przynajmniej taką ma famę. Pewnie byśm y pom y
śleli, że taka kobieta przyszła nie w  porę, że nie umie zachować pewnych konwencjonalnych 
form zachowania. B yć m oże w yjęlibyśm y notatnik (agendę) i dalibyśmy jej do zrozum ie
nia, by przyszła w  innym czasie, o innej porze. Jezus nie był taki; działał z  absolutną 
w olnością. Posługując się przypowieścią, dobitnie i jasno pouczył faryzeusza, nawet m oż
na by go tu posądzić o „złe maniery”. Pozw olił po prostu, aby kobieta wyraziła w  stosunku 
do niego sw oją m iłość i szacunek, ponieważ gest kobiety zawiera m ieszankę obydwóch  
postaw. I dodał kilka ważnych fraz o m iłości i przebaczeniu: „Odpuszczone są  jej liczne  
grzechy, ponieważ bardzo umiłowała; a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”; i w  od
niesieniu do faryzeusza: „A ten komu mało się odpuszcza, mało m iłuje”.

3. Romano Guardini, być m oże mając na uwadze ten dzisiejszy fragment Ewangelii, 
zauważył: „Kiedy Jezus m ówi, że nie przyszedł zbawić sprawiedliwych ale grzeszników, 
nie chce przez to pow iedzieć, że wyklucza sprawiedliwych, lecz że po prostu ich nie ma. 
Ludzie, którzy nie w idzą się grzesznikam i, nie istnieją dla zbawienia lub, m ówiąc lepiej, 
ich zbawiennie polega przede wszystkim  na tym, by uznali, że są  grzesznikam i”. I nie 
chodzi tu o wyostrzanie neurotycznych uczuć winy. A le, jeśli jesteśm y uczciw i sami ze  
sobą, jeśli uznajemy w szystkie potrzeby istniejące w okół nas, jeże li jesteśm y świadomi 
niespraw iedliw ości, która panuje w  naszym  św iecie, nie powinnyśm y niechybnie wyznać, 
jak D aw id przed prorokiem Natanem: „Zgrzeszyłem  przeciw  Bogu”? (por. I czyt.). Jak 
m ogę m ów ić, że  n ie mam grzechu, bo ani nie kradnę, ani nie zabijam?

4. Co zaszło w  sercu kobiety uznającej siebie za grzesznicę? R. Knox daje następujące 
w yjaśnienie: „To, co  pchało tę kobietę do stóp Jezusa, nie było jeszcze  skruchą. Była to 
m iłość w cześn iejsza  od przebaczenia, m iłość gwałtowna, jak w ielki głód lub w ielkie pra
gnienie. K obieta ta została opanowana przez potrzebę oczyszczenia i przebaczenia, aż do 
śm ierci, i z  niezawodnym  im pulsem  uznaje w  Chrystusie Baranka, który gładzi grzechy 
świata i który ją  o czyśc i”. B yła ona kobietą, „która miała nadzieję spotkać kogoś, kto nie 
popatrzy na nią jak na przedmiot pożądania, nadzieję ofiarowania, już nie sw ojego ciała, 
ale serca” (F. Chalet). I tam, w  tamtym spotkaniu tak ludzkim, tak serdecznym, czuła, że  
wyrasta w  jej wnętrzu obecność Boga, który w ierzy w  nią i wybacza jej.

5. Przeciw ną tej postaw ie jest postać, Szym ona faryzeusza, człow ieka zim nego i wyra
chow anego, który nie chce s ię  narażać ani wychylać. W  odpowiedzi na zapytanie Jezusa 
płynące z  przypow ieści, stwierdza ostrożnie (podejrzliwie) „przypuszczam (m yślę), że  
ten, któremu więcej w ybaczono”. To jest również nasze niebezpieczeństwo: uspakajania 
nas sam ych, uważać s ię  usprawiedliwionymi przed B ogiem  i naszym sumieniem , ponie
w aż „ani nie kradnę, ani zabijam”, lub spełniam przykazania i praktykuję; to prawda, że  
mam grzechy, ale nie są  one ciężkie... Dopiero potrzebny jest upadek, a nawet upodlenie, 
aby poczuć s ię  świadom ym  grzechu, w  m yśl słów  R. Guardiniego, „ludzie, którzy nie 
czują się grzesznikam i, nie istnieją”. To jest dokładnie to, co spotkało króla Dawida; być
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m oże i w  je g o  sercu kryło s ię  prześw iadczenie człow ieka spraw iedliwego i św iętego, któ
ry upadł pod w pływ em  zdarzeń z Batszebą, żonąU riasza Chetyty. Przyznanie s ię  otwarcie 
do w iny przydało w ielkości jeg o  osobie: „Zgrzeszyłem  przeciwko B ogu”. To w łaśnie z j e 
go ust, jako poety, w g  tradycji, w yszed ł jeden z najpiękniejszych i najbardziej ludzkich  
psalm ów: Zmiłuj się nade mną, Panie. D zisiejsza Ewangelia m oże być dobrą okazją, by  
zw eryfikow ać sw oją prawdziwą postaw ę człow ieka grzesznego w  konfesjonale.

6. A . H oli napisał dzieło teologiczne pod znam iennym  tytułem nawiązującym  w spa
niale do dzisiejszej Ewangelii: Jezus w złym towarzystwie. Zauważa w  nim  fakt, że  Jezus 
zasiadał do stołu z celnikam i i grzesznikam i, z  osobam i „o złej reputacji”. Świat żydow ski 
do osób zaliczanych „do z łego  towarzystwa” zaliczał rów nież kobiety. Żaden rabin aż do 
Jezusa nie pozw alał, aby mu tow arzyszyły kobiety. Jezus był tu inny: kobiety, jak informu
je  nas rów nież dzisiejsza Ewangelia, zajm owały bezdyskusyjnie w ażne m iejsce w Jego  
życiu  i posłannictw ie. Jezus umiał zauważyć i przyjąć każdą godność i w ielkość, która 
zagnieździła się  w  sercu n iew ieścim . Paweł, którego niektórzy posądzają o tendencje an- 
tyfem inistyczne, ju ż  m iał pow iedzieć, że w  w ierze w  Jezusa Chrystusa, „nie ma ju ż  m ęż
czyzny ani kobiety”; że  w  ten sam  sposób, w  jaki została zerwana bariera oddzielająca  
Greków od Żydów, rów nież zn iszczono tę, która oddziela kobietę od m ężczyzny. N iech  to 
nas zachęca do tego, byśm y -  za przykładem Jezusa, jako Jego naśladowcy -  uczyli się  
przyznawać kobiecie jej godność i rolę, która jej przysługuje w  życiu  społecznym  i K o
ścioła, a którą n iew ątpliw ie otrzymała od Chrystusa.

ks. Ryszard Groń

12. NIEDZIELA ZWYKŁA -  24 VI 2001

Czy chcemy kroczyć za Jezusem?

1. D okładniejszą relację o wyznaniu wiary Piotra w  Jezusa Chrystusa jako M esjasza, 
Syna B ożego podaje nam ew angelista Mateusz. Łukasz natomiast, autor dzisiejszego prze
kazu ew angelicznego, jest pod tym w zględem  bardziej zdawkowy, poniew aż zdaje się  
uwypuklać aspekt duchow y całego zdarzenia. W skazuje na to atmosfera m odlitwy, jaka 
temu towarzyszy oraz sw oista interpretacja zdarzeń zbawczych, które m ąjąpokazać praw
dziw y sens m esjańskiego posłannictwa Mistrza; i jak zauważymy, nie jest to punkt w id ze
nia świata, ale B oże zrządzenie, przewidziane w proroctwach, którego nawet nie brali pod 
uwagę sami uczn iow ie Jezusa.

2. Jezus, wbrew oczekiw aniom  Żydów  a nawet samych A postołów, zrywa żydow skie  
schematy o M esjaszu triumfującym i w yzwalającym  z niew oli politycznej, i ogłasza S w o
ją, mękę, śmierć i zm artwychwstanie. A  Piotrowi wyjaśnia, że  bycie skałą, na której zbu
duje swój K ościół i którego m oce piekielne nie przemogą, oznacza kroczyć za Mistrzem, 
M istrzem tym nieoczekiw anym , z krzyżem  każdego dnia. A  synom  Zebedeusza, którzy 
być m oże śnili o pierwszych m iejscach po prawicy i lew icy M esjasza w  dniu sądu, oznaj
mia: „Ten, kto chce ocalić sw e życie, straci je , a ten, kto straci sw e życie z m ego powodu, 
ten je  zyska”.


