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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).

ks. Andrzej Siemieniewski

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.
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1. W ierzę, w ięc jestem  posłuszny

Chrystus Król ma prawo oczekiwać od swych wyznawców posłuszeństwa prawom, 
jak ie  obow iązują w Jego królestwie. Teoretycznie praw a te znamy. W ypisane są  one nie 
tylko na  tablicach Przym ierza (Przykazania), ale też upom ina się o ich respektowanie w ła
sne, dobrze uformowane sumienie. O głasza je  K ościół poprzez O jca Świętego, biskupów 
i kapłanów. M amy do dyspozycji Katechizm Kościoła Katolickiego i niezliczone doku
menty M agisterium , czyli U rzędu Nauczycielskiego Kościoła.

I co? I wiemy swoje!
Pół biedy, gdy łamanie prawd królestwa Chrystusowego wynika ze słabości człowie

ka; wszak Jezus wiedział, z jak iego  „m ateriału” zbudowany je s t po tej ludzkiej stronie 
Jego Kościół. Dlatego pozostawił sakram ent pojednania, by grzesznik mógł nawrócić się i 
w  pełni żyć. Gorzej, gdy mówię: wierzę, ale...; gdy do grzechu i zła dorabiam  ideologię, 
gdy popadam  w zakłamanie i przewrotność; gdy daję zgorszenie lub w ręcz walczę z B o
giem, kwestionując Jego królewskie Prawo, dyktowane miłością.

Czy nie należałoby uczciwie i odważnie wypunktować tych praw  królestwa, z którymi 
m am  najwięcej problem ów? Pierw szym  „dowodem ” mojej dojrzałej w iary je s t ostatecz
nie posłuszeństwo Bogu (w konsekwencji także K ościołowi, o czym  dzisiaj nawet katoli
cy słuchają niechętnie): wierzę, więc słucham; słucham  -  bo  kocham. Ile lat trzeba żyć, 
aby dojść do takiego -  niby oczywistego -  rozumowania?

2. Podstawowe prawo królestwa Bożego: miłość

Chrystus K ról czeka na miłość. O na je s t ostatecznym  prawem  Jego królestwa. Boimy 
się ju ż  tego słowa, boli nas ono coraz bardziej. M oże ju ż  wielu z nas uznało ten term in jako  
„wyraz bardzo obcy”, bo zakłamany, zatruty egoizmem, zbrukany zmysłowością? A prze
cież w  sercu każdego człowieka je s t ogrom ne pragnienie miłości, bez której całe ludzkie 
życie je s t nie do zniesienia, zm ienia się w  żałosną wegetację!

Jest tylko jed en  sposób ratowania świata przed śm iercią z pow odu braku miłości: za
cząć od siebie ! Roboty na pewno nie zabraknie, a efekty będą  dostrzegalne niem al natych
miast. Czy tu  potrzebujem y jeszcze instrukcji? Zobacz, dlaczego w  twojej rodzinie nie ma 
powodów do uśm iechu i radości. Zobacz, ja k  potrafi ucieszyć kogoś twój list, telefon, 
odwiedziny. Zobacz, że ma rację św. Paweł, gdy przypom ina słowa Pana Jezusa: „więcej 
szczęścia je s t w  dawaniu aniżeli w  braniu” (Dz 20, 35). Zobacz wreszcie, że w  dniu osta
tecznym  sądzeni będziem y z miłości. Powie nam  wtedy Chrystus K ról tak: „byłem  głodny, 
[...] spragniony, [...], byłem  przybyszem, [...] byłem  nagi, [...], chory. [...] w w iezien iu  [...] 
-  wszystko, co uczyniliście jednem u z tych braci m oich najmniejszych, M nieście uczynili 
(M t 25, 35-40). Idzie o konkret, nie o słowne deklaracje i powierzchowne uczucia, emocje 
czy spektakularne „akcje dobroczynne” .

3. Jesteśmy posłani

Chrystus K ról liczy na twoje apostolstwo. Jego rozkaz, wydany apostołom , je s t jasny: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (M t 28, 19). I jeszcze: „Do każdego więc,
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który się przyzna do M nie przed ludźmi, przyznam  się i Ja  przed m oim  Ojcem , który je s t w 
niebie” (M t 10, 32).

Niestety, uwierzyliśmy, że religia i w iara to sprawa prywatna. Pojmujemy to tak do
słownie, że nie zamierzamy podejm ować tematów religijnych (może z w yjątkiem  krytyki) 
poza terenem  kościelnym. M ówimy: „Jest dorosły, niech sam  w ybierze” ; „nie wolno zm u
szać, narzucać, wtrącać się” ... (Ciekawe, że tak pojęta „tolerancja” dotyczy tylko tej dzie
dziny życia; w innych zachowujemy się zupełnie inaczej).

Tym czasem  królestw o B oże, które je s t  w nas, dom aga się, by je  rozgłaszać, by o nim  
świadczyć. W iem  ja k o  ksiądz, że m oja działalność ew angelizacyjna nie ma w ielkiego 
zasięgu tak długo, ja k  długo nie napotka na je j potw ierdzenie po tej drugiej stronie am 
bony, choćby w rodzinnym  domu. Gdy np. dziecko, przygotow ujące się do I Kom unii 
św., nie odnajdzie w  praktyce życia sw oich najbliższych tego, o czym  słyszy na lekcjach 
religii, w ysiłek katechetów  pójdzie w  zasadzie na marne. Gdy „zam kniem y” Ew angelię 
i sprawy Chrystusa w  świątyniach, w iększość ludzi (także w  Polsce) pozostanie odcięta 
od Źródła! Ilu  je s t  takich, k tórych  trzeba na nowo przyprow adzić do Jezusa! Skoro tak 
zrobił Andrzej w obec swojego brata  P io tra  i obaj zostali apostołam i (zob. J 1 ,40-42), to 
nie łudźm y się, że dziś będzie inaczej. M ogę być w sw oim  m iejscu pracy, podczas pod
róży, leczenia czy wypoczynku jed y n ą  „ew angelią” , ja k ą  ktoś spotka na swojej drodze 
życia...

Gdyby Chrystus P an  był m oim  K rólem  -  jakże musiałoby się zmienić moje życie, a w 
konsekwencji życie parafii, Ojczyzny, świata... Chryste Królu, daj mi, proszę, tyle siły, 
bym  rozpoczął na serio realizację Twojego zamysłu, zaczynając od siebie -  ju ż  dziś.

ks. Aleksander Radecki

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU -  3 X II2000 (C)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie!

Okres Adwentu, który rozpoczynamy, je s t odnow ieniem  pragnienia nawrócenia, je s t 
przypom nieniem , ja k  bardzo potrzebujem y Boga. K ościół co roku rozw aża i przypom ina 
tajem nicę oczekiwania. Zwróćmy uwagę na fakt, że przyjście Zbaw iciela przyniosło do
bro nie tylko tym, którzy żyli ówcześnie. D latego warto zatrzym ać się na chwilę i zapytać 
samego siebie: czego spodziewam  się po Chrystusie? To dobro, które przyniósł Jezus, 
a które przepowiadali prorocy Starego Testamentu, dosięga w  całej pełni również i nas. 
O kres Adwentu je s t nie tylko wspom nieniem  Kościoła, ale pytaniem  B oga czekającego na 
odpowiedź. Boga, który dziś do nas przem aw ia oraz zapowiada powtórne przyjście Jezu
sa. Ono przecież nieuchronnie nadchodzi. Adwent -  czas odnajdyw ania sensu życia, czas 
nadziei. Czas orki i siewu. Czas milczenia i nadziei. Przez najbliższe cztery tygodnie tek
sty biblijne szczególnie pom ogą nam  w  poszukiwaniu i odnajdywaniu Boga. Teksty pierw 
szej niedzieli są  w spaniałą ju trzenką bogactw a zawartego w  słowie.

N a pierwsze czytanie składa się proroctwo Jerem iasza -  fragm ent 33 rozdziału. P rorok 
Jerem iasz w idzi B oga zasiewającego „ziarno sprawiedliwości” . P iękne to  wyrażenie dla


