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33. NIEDZIELA ZWYKŁA -  19 X I2000

Rozpoznawanie znaków czasu

a. „Od drzewa figowego uczcie się” (M k 13, 28). Ciekawe to słowa. Podpow iadają 
nam, że chrześcijanin uczy się od B oga nie tylko z objawionego tekstu Pism a św., ale także 
ze znaków rozsianych w  całym  świecie, jak i nas otacza. N iektóre z nich na stałe związane 
są ze skojarzeniam i wierzącego serca: błękit nieba będzie więc na zawsze symbolem inne
go „nieba”, które je s t m ieszkaniem  Boga. B ijące wśród skał źródło kojarzyć się będzie z 
odradzającą m ocą Bożą. Inne z kolei znaki pojaw iają się jako  szczególnie charaktery
styczne dla konkretnego m omentu historycznego, w  jak im  przyszło nam  żyć.

N iektóre z tak ich  znaków  polecił nam  odczytywać Jan  Paw eł II jako  prow adzące nas 
ku lepszem u zrozum ieniu W ielkiego Jubileuszu R oku 2000. I nie je s t  to bynajm niej 
uw ięzienie w  okow ach historii, ale raczej uskrzydlenie: „M im o brzem ienia dw óch tysię
cy lat chrześcijanie nie czu ją  się zm ęczeni: przeciw nie dodaje im  sił św iadom ość, że 
n iosą  św iatu p raw dziw ą św iatłość, Chrystusa Pana” (Jan Paw eł II, Incarnationis myste
rium, 2). Pierw szy z tych  znaków  to pielgrzym ka: „Praktyka obchodów  jubileuszow ych 
w zbogaciła się w  ciągu swych dziejów  o pew ne znaki, które są  św iadectw em  wiary i 
w spom agają religijność chrześcijańskiego ludu. W śród n ich  należy w ym ienić przede 
w szystkim  pielgrzym kę. Znak ten  uśw iadam ia nam  kondycje człow ieka -  od  narodzin  
do śm ierci każdy z nas znajduje się w kondycji homo viator” (Incarnationis mysterium, 
1). A  w ięc w  roku jubileuszow ym  przypom inam y sobie przem ijalność człowieka. P o ję
cie „pielgrzym a” zaw iera jed n ak  w  sobie coś znacznie większego: nie tylko skojarzenie 
z przem ieszczeniem  się z m iejsca na m iejsce, ale także św iadom ość początku i kresu tej 
wędrówki, a  w ięc sensu życiowej drogi. N ie zaczyna się ona w pustce i nie prow adzi 
donikąd. Zaczyna się od  m iłości B oga Stworzyciela, a  zm ierza do dom u Ojca.

D ragi znak to symbol przejścia przez drzwi: „Z pielgrzym owaniem  związany je s t też 
znak Drzwi Świętych [...] Sym bolizują one przejście z grzechu do łaski. Przejść przez tę 
bram ę znaczy wyznać, że Jezus Chrystus je s t Panem. Przez Drzwi Święte Chrystus w pro
wadzi nas głębiej w  K ościół” (Incarnationis mysterium, 8). A więc coś więcej kryje się za 
datą „2000” niż tylko okrągła liczba. O bjawia się w tym  też naglące zaproszenie, by uznać 
Jezusa za osobistego Pana i Zbawiciela m ojego życia, a także w pełni przyjąć darowane mi 
przez N iego środowisko nowego życia -  K ościół Boży.

W  końcu w reszcie podsuw a nam  papież znak odpustu. „Innym  szczególnym  znakiem  
je s t odpust. [...] O bjawia się w  nim  pełnia m iłosierdzia Ojca. K ościół otrzymał od Chrystu
sa władzę odpuszczania grzechów, je s t zatem  w świecie żywą obecnością miłości Boga, 
który pochyla się nad każdą ludzka słabością, aby ogarnąć j ą  swoim  miłosierdziem. W ła
śnie przez posługę swojego K ościoła Bóg okazuje miłosierdzie światu” (Incarnationis 
mysterium, 9). W idać ja k  wiele ma pociągnąć za sobą praktyka odpustowa w roku jub ile 
uszowym. N ie tylko jak ieś płytkie zainteresowanie tym, ja k  „zyskać odpust”, ale przede 
wszystkim  dostrzeżenie orędzia o miłości Boga i o obecności tego m iłosierdzia w  posłu
dze Kościoła.
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Odpust, pielgrzym ka i Drzwi Święte: obok nich wspom niał też papież o „innych zna
kach, które Lud Boży zauważy”, aby wprowadzały jeszcze owocniej w tajem nicę W ielkie
go Jubileuszu. Czy m arry wystarczająco szeroko otwarte oczy i odpowiednio czujnie nad
stawione uszy? Jednym  z tych znaków może być na przykład na nowo odczytane poczucie 
sensu historii: „Przyszłość należy do Chrystusa” (Jan Paweł II, TM A).

b. Nie chodzi oczywiście o jak ieś łatwe marzycielstwo w  odniesieniu do przyszłości, w  
stylu „wszystko będzie dobrze”, albo może naw et o bezmyślne powtarzanie J a k o ś  to  b ę 
dzie” . W patrywanie się w  przyszłość nie może zachęcać do m arzycielstwa. W ręcz prze
ciwnie, chodzi o odpowiedzialne życie w  świętości. „Jedną bow iem  ofiarą udoskonalił na 
wieki tych, którzy są  uświęcam ” (H br 10, 14). To je s t w łaśnie praktyczna, choć trudna i 
wym agająca droga do dośw iadczenia praw dziw ości proroczej zapow iedzi P ism a św.: 
„M ądrzy świecić b ęd ą  ja k  b lask  sklepienia, a  ci, którzy nauczyli w ielu sprawiedliwości, 
ja k  gwiazdy przez w ieki i na zawsze” (D n 12, 3).
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NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA -  26 X I2000

Gdyby Jezus Chrystus był moim królem...

Zwykle je s t tak, że ostatnia niedziela roku liturgicznego prowadzi nas do rozw ażań nad 
istotą Królestwa Bożego. Zastanawiamy się też wtedy nad różnicą pom iędzy królestwem  
Bożym  i królestwam i ziemskimi. Liturgia wysławia Chrystusa K róla i Jego królestwo: 
prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju  (słowa dzisiejszej pre- 
facji). M oże jeszcze któryś z księży pokaże nam  widzialne rozm iary królestw a Bożego, 
choćby na podstawie liczenia wiernych we własnej świątyni parafialnej. M inistranci gromko 
dzisiaj zakrzykną: „Króluj nam, Chryste!”, a organista, wspominając czasy w szechobec
nej w  K ościele łaciny, każe śpiewać w  odpowiedniej tonacji: Chrisus vincit, Christus ren- 
gat, Christus, Christus imperat! W  ten  sposób my wszyscy, jako  „plemię wybrane, k ró 
lewskie kapłaństwo, naród święty, lud odkupiony, wezwany z ciem ności do przedziwnego 
światła” (I prefacja na niedziele zwykłe) podniesieni na duchu wrócimy do dom ów i... 
spokojnie będziem y kontynuowali swe codzienne życie, dbając, by przynajmniej gorzej 
nam  i z nami nie było.

Jakie b ęd ą  ewentualne owoce dzisiejszej uroczystości? Trudno pow iedzieć, bo osta
tecznie, co m ożem y zrobić, czego jeszcze K ościół od nas oczekuje? To prawda: dopóki 
chrześcijaństw o stanowi przepiękną teorię, narodow ą i rodzinną tradycję, w yraz w ielo
wiekowej kultury polskiej i europejskiej -  nie m a problem u. „Schody” zaczynają się 
dopiero wtedy, gdy w iara m a wyjść w raz z nami ze świątyni, wejść w  życie i urzeczy
wistnić się w  codzienności. Aż nazbyt w iele je s t  dow odów  na to, że dla w ielu z nas, 
praktykujących rzym skokatolików, w ydaje się to nierealne, w ręcz obce. Stąd proponuję 
postaw ienie sobie następującego pytania: co by się zm ieniło w  m oim  osobistym  życiu, 
gdybym  rzeczyw iście przyjął Jezusa C hrystusa jako  swojego K róla i Pana? Rozpatrzm y 
przynajm niej trzy płaszczyzny.


