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Pierwszy dokument II soboru Watykańskiego to Konstytucja o Liturgii. Liturgia to
publiczna cześć oddawana Bogu przez Jego Lud. Oddawać cześć Bogu to pierwsze zada
nie człowieka wierzącego. Związane jest ono przede wszystkim z niedzielą, która przypo
mina o wielkich dziełach Boga Ojca. Szczególnie w tym dniu liturgia chce nas włączyć
w modlitwę Jezusa: Wysławiam Cię, Ojcze, P anie nieba i ziemi.
ks. B ogdan Ferdek

15. NIEDZIELA Z W Y K Ł A - 11 VII 1999

„Na żyznej ziemi ziarno wyda plony”
Bóg zasiewa ziarna swojego Słowa. Niedawno uczynił to na polskiej ziemi przez po
sługę Jana Pawła II. W kontekście ostatniej pielgrzymki dzisiejsza Ewangelia nabiera szcze
gólnej aktualności. Ziarno słowa Bożego, które zasiewał Jan Paweł II przemierzając Pol
skę musi przynieść plon na glebie ludzkich serc. To przynoszenie plonu napotyka jednak
na trzy przeszkody, którymi są: brak zrozumienia, brak wytrwałości i zbytnie troski.
D o każdego, kto słucha słow a o królestwie, a nie rozum ie go, przych odzi Z ły i p o ryw a
to, co zasiane je s t w je g o sercu. Takiego człow ieka oznacza ziarno po sia n e na drodze.

Z wiarą związany jest wysiłek intelektualny. Wiara poszukuje zrozumienia. Przypomniał
0 tym papież Jan Paweł II w encyklice: F ides et ratio. Stąd przeszkodą dla wiary jest
intelektualne lenistwo, które polega na tym, że w sferze intelektualnej człowiek szuka
łatwo strawnego, ale mało pożywnego pokarmu. Popularnością cieszą się kryminały, por
nografia i czasopisma tropiące skandale i sensacje. Natomiast to, co ma głębszy wymiar
1zmusza do myślenia jest uznawane za nudne i bezwartościowe. Tak pojęte lenistwo inte
lektualne uderza w podstawy wiary. Wiara domaga się wysiłku intelektualnego. Nie moż
na być katolikiem i nie rozumieć np. liturgii czy dogmatów.
Posiane na m iejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słow a i natychm iast z radością j e
przyjm uje; ale nie m a w sobie korzenia, lecz je s t niestały. Jan Paweł II jest oklaskiwany; to
świadczy, że Słowo Boże, które głosi przyjmowane jest natychm iast z radością, ale gdy

papież odleci do Rzymu, czy ono zapuszcza korzenie? Jedną ze słabości katolicyzmu w Pol
sce jest to, co określa się jako: katolicyzm św iąteczny. Wielu staje się katolikami na Boże
Narodzenie i na Wielkanoc, o czym świadczy powszechność tego, co bywa określane jako
polskie sakram enty, czyli opłatek i święcenie pokarmów. Tymczasem wyznawcy różnych
religii nazywam są wiernymi. Katolicy też określam są wiernymi. Słowo to wywodzi się
od słowa: wierność. Wierność to zapuszczenie korzenia w Słowie Bożym i czerpanie z niego
każdego dnia.
Posiane m iędzy ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda
bogactw a zagłu szają słowo, tak Ze zostaje bezowocne. Ta przeszkoda jest szczególnie ak
tualna w dobie rozwijającego się kapitalizmu, który jest nazywany: ew angelią bogacenia
się. To bogacenie się potrafi tak zaabsorbować człowieka, że zapomina on o tym, iż nie

samymi pieniędzmi żyje człowiek. Kapitał nie może być bożkiem, który zastępuje Boga,
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a bank nie może zastąpić świątyni. A. Läppte podaje modlitwę człowieka, dla którego
bożkiem jest kapitał, a świątynią bank:
Kapitale nasz, któryś jest na Zachodzie,
Niech się amortyzują twoje inwestycje,
Niech przyjdzie twój zysk,
Niech twoje kursy rosną na Wall Street tak jak i w Europie.
Obrót nasz codzienny daj nam dzisiaj
I przedłuż nam nasze kredyty jak i my przedłużamy je naszym dłużnikom,
I nie dopuść abyśmy popadli w bankructwo,
Ale nas zachowaj od związków zawodowych.
Nie można tą modlitwą zagłuszyć słowa, tak że zostaje bezowocne.
P osiane w końcu na ziemią żyzną oznacza tego, kto słucha słow a i rozumie je . On też
w ydaje płoń. Tyle razy był już w Polsce Jan Paweł II. Wszystkie jego przemówienia mamy

w wydaniu zbiorowym. Czy one znajdą zastosowanie w życiu? Mówi się, że w Polsce jest
95% procent katolików, ale w codziennym życiu tego nie widać. Można odnieść wrażenie,
że jest ich tylko 5%. Usuwajmy więc trzy przeszkody stawiane słowu Bożemu, abyśmy
byli ziem ią żyzną a nie jakimś religijnym kamieniołomem. Niech brak zrozumienia, brak
wytrwałości i zbytnie troski nie zniszczą tego zasiewu Słowa Bożego, którego Bóg doko
nał przez posługę Jana Pawła II.
ks. Bogdan Ferdek

16. NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 VII 1999

„W oczekiwaniu na sąd Boży”
Niemal w środku wakacji letnich Pan Jezus proponuje nam wyjść na pola i popatrzeć
na łany zbóż. To nie tylko propozycja „wakacji pod gruszą” dla zgnuśniałych mieszczu
chów, ale okazja dla nas wszystkich do medytacji nad końcem świata i czekającym nas
sądem Bożym. I chociaż rozmyślanie nad rzeczami ostatecznymi człowieka nie należy do
najbardziej upragnionej tematyki wakacyjnej, to przecieżjest faktem, że „chowanie głowy
w piasek” niczego w tym względzie nie załatwia; śmierć wakacji nie ma.
1. A g d y zbo że w zeszło i w ypuściło kłosy, w tedy p o ja w ił się i chwast. Panie - pytają
słudzy - chcesz więc, żebyśm y p o szli i zebrali g o ? / . . . / Nie, byście zb iera ją c chw ast nie
w yrw ali razem z nim i pszenicy. P ozw ólcie obojgu ró ść a ż do żniwa.

Niezwykłajest decyzja gospodarza wobec chwastu, nasianego przezjakiegoś nieprzy
jaznego człowiek, być może jego osobistego wroga. Ten gospodarz jednak rozumiał, że
początkowo, w fazie wschodzenia roślin, nie było widać różnicy między chwastem i pszeni
cą. Dobro i zło współistnieć będą w Królestwie Bożym aż do dnia powtórnego przyjścia
Syna Bożego w dniu sądu. Zło jest tolerowane ze względu na ludzi dobrych, którzy dzięki
takiej sytuacji mogą sięjeszcze bardziej udoskonalić; z drugiej strony widzimy wspaniało
myślność Boga wobec ludzi złych, otrzymujących czas na poprawę życia.

