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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 5,20
Nie bez powodu dzisiejsza liturgia Słowa rozpoczyna się od tekstu nazwanego bardzo wymownie:
„Wymagająca wolność”. Nie da się ukryć, że współczesny człowiek ma problem z wolnością. Najprościej jest mu posłużyć się osławionym swego czasu
powiedzeniem: „róbta, co chceta”.
Bardzo pomocny może być w tym miejscu przykład z literatury. Pisarz Imre Kertész – Żyd, który
wychował się na Węgrzech – dużą część swego dzieciństwa spędził w obozowej rzeczywistości Auschwitz. Pewnego dnia Niemcy postanowili przenieść
szpital, w którym przebywał, w inne miejsce. Główny bohater książki, alter ego autora, był już tak wycieńczony, że miał wątpliwości, czy uda mu się dożyć do wieczora. Na domiar złego, akurat tuż przed
wyruszeniem transportu, rozdawano chorym więźniom dzienną porcję chleba. Kertész rozmawiał właśnie z jednym ze współwięźniów, gdy jego porcja
wpadła pod ciężarówkę. Rozmówca, ryzykując zdrowie, a nawet życie – wszedł pod samochód, wydobył

chleb i oddał go właścicielowi. „Przez połowę swego
życia stawiałem sobie pytanie – napisał Kertész:
Dlaczego on to uczynił? Dlaczego oddał mi chleb,
skoro mógł tę porcję zachować dla siebie?”. Pisarz
sam sobie odpowiada: „On mi oddał chleb, gdyż był
człowiekiem prawdziwie wolnym”.
W tym miejscu przed naszymi oczyma stają sens
i logika chrześcijańskiej moralności. Nie dlatego przestrzegamy przykazań, że zostały zapisane, ale dlatego, że cudownie jest być człowiekiem wolnym. Jeśli
więc spotkamy się z zachętą, by innych nie oczerniać, to właśnie dlatego, że cudownie jest być człowiekiem wolnym od jadu oszczerstwa. Podobnie jest
z jadem pożądliwości, chciwości, zazdrości itd.
Św. Mateusz w tekście dzisiejszej Ewangelii idzie
nawet dalej. Nie ogranicza się do literalnego brzmienia przykazań. Cytuje słowa Chrystusa, który mówi
wyraźnie: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom
«Nie zabijaj», a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto się
gniewa na swego brata, podlega sądowi”. A zatem
prawdziwa wolność nie polega na nieprzekraczaniu
prawa, ale na wewnętrznym nastawieniu, które jest
przeniknięte szacunkiem do drugiego człowieka,
a nawet miłością.
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Ciało za was wydane

U

czestnicząc we Mszy świętej nie należy zapominać, że jest to uczta w gronie ściśle dobranym i zamkniętym, w gronie przyjaciół
Chrystusa. Komunia św. została przez Jezusa ustanowiona wyłącznie dla Jego przyjaciół.
Co więcej, Jezus umiera przede wszystkim za
swoich przyjaciół. On chce, by oni o tym wiedzieli,
by egzystencjalnie połączyli Jego śmierć ze swoim
życiem. „Ciało Moje za was wydane”. Za was! Jezus
nie powiedział: za świat, za ludzi. On powiedział
Apostołom: „Za was”. Im też tłumaczył, że nie ma
większej miłości nad tę, gdy kto życie swoje oddaje
za przyjaciół.
Żyć ze świadomością, że ktoś za mnie umarł… Ja
miałem umrzeć, a On umarł za mnie. Ja miałem być
powieszony, a On został powieszony za mnie. Co
znaczy żyć ze świadomością, że za mnie oddał życie
geniusz, który mógł zrobić tysiące razy więcej dobra
niż ja? Mógł tworzyć arcydzieła, podczas gdy mnie
na nic nie stać, a to, co robię, często napawa mnie
wstydem. A co dopiero żyć mając świadomość, że
za mnie umarł Jednorodzony Syn Boga.
Niewiele przeżyje się z tajemnicy celebrowanej
codziennie Mszy świętej, jeśli nie usłyszy się słów
konsekracji skierowanych do siebie, jeśli nie uświadomi się sobie, że właśnie za nas On wylał swoją
Krew. Msza święta to uczta skazanych na śmierć,
którzy zostali ocaleni, ponieważ Ktoś, Kogo wspominają, dobrowolnie oddał za nich życie. Jak długo
będziemy tę prawdę umieszczać wśród poetyckich
zwrotów, tak długo nasze wspomnienie Mistrza
z Nazaretu będzie czysto formalne, nie mające nic
z egzystencjalnej siły kształtującej życie. Trzeba dobrze znać Tego, kto za nas wydał siebie, dzięki któremu żyjemy. Trzeba odkryć, jak wiele Mu zawdzięczamy. Wydał siebie za nas. Następnie uczynił swoje Ciało pokarmem dla nas, byśmy mogli mieć Jego
życie. „Kto przyjmuje moje Ciało, choćby i umarł,
żyć będzie”.

Często się mówi o wielkich perspektywach zbawienia ludzkości, o obejmujących świat owocach
Krzyża, zapominając równocześnie, że słowa te, jakkolwiek prawdziwe, w wielu przypadkach pozostają w sferze nie mających żadnego wpływu na życie
ogólników. Liczy się to, czy ja zostanę zbawiony.
A moje zbawienie jest uzależnione od tego, w jakiej
mierze dostrzegę mój związek z Chrystusem, moją
z Nim przyjaźń, w jakiej mierze usłyszę sercem Jego
wyznanie: „To jest Ciało moje, za ciebie wydane”.
W jakim stopniu uświadomię sobie, że On – w imię
przyjaźni, jaką mnie darzy – umiera za mnie na
krzyżu i podaje mi swoje Ciało na pokarm jako
gwarancję nieśmiertelności. Dopiero egzystencjalne
przeżycie tych prawd umożliwia świadome uczestnictwo w Uczcie Eucharystycznej, w której ludzie
wdzięczni Bogu, wdzięczni za otrzymaną szansę
wieczności, ponownie przeżywają Jego poświęcenie
dla ich dobra. I znów dotykamy nie czego innego,
lecz osobistego spotkania z Jezusem, przeżycia przyjaźni z Nim. Bez tego wejście do Wieczernika i obecność na Mszy świętej jest nieporozumieniem.

Jan Paweł II o sporcie

T

rwają Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Rywalizacja sportowa zawsze była czymś pięknym,
ubogacającym człowieka, okazją do pielęgnowania wzajemnego szacunku i ducha wspólnoty.
Z tego powodu w sprawach sportu od czasu do czasu głos zabierają kościelni hierarchowie, a wśród
nich swoją część dorobku pozostawił również papież Jan Paweł II.
Papież wniósł bardzo duży wkład w rozwój katolickiej wizji sportu. Jego katechezy wygłoszone na
temat teologii ciała są zwieńczeniem wysiłków dowartościowujących ludzką godność i rehabilitujących ją
zarówno w kategoriach kulturowych, jak i czysto
biologicznych.
Ciało – jako obiekt zainteresowania nauk o kulturze fizycznej – w nauczaniu Jana Pawła II zyskało
nowy, pozytywny wymiar. „Ciało ujawnia się we
wszystkich fundamentalnych wydarzeniach ludzkiego bytu: pojawia się w momencie wcielenia, występuje na początku historycznego losu człowieka wiążącego się z drzewem poznania dobra i zła, przejawia się w alternatywie jego śmierci i nieśmiertelności. Jest poza tym warunkiem prokreacji ludzkiego gatunku, decyduje o nieskończonym zróżnicowaniu jednostek jako indywidualności, czyni człowieka Bogu podobnym oraz uczestniczy w akcie
odkupienia i zmartwychwstania, a nade wszystko
partycypuje w kreacyjnej roli człowieka wobec świata” (Z. Krawczyk, Ontologia ciała, w: Filozofia kultury fizycznej. Koncepcje i problemy, Warszawa
1990). Jan Paweł II, rozumiejąc świętość ciała ludzkiego i jego roli w życiu każdego człowieka, potrzebę rozwoju kondycji ludzkiej, promował swoim autorytetem kulturę fizyczną. Widział w sporcie szansę na dowartościowanie ludzkiego ciała. „Świadomi
potencjału wychowawczego i duchowego sportu,
wierzący i ludzie dobrej woli winni jednoczyć się
w walce z wszelkimi wypaczeniami, jakie mogą się
do niego zakraść, dostrzegając w nich przeszkodę
dla pełnego rozwoju człowieka i dla jego radości
życia. Należy na wszystkie sposoby chronić ludzkie
ciało przed różnego rodzaju zamachami na jego in-

tegralność, przed wszelkim wyzyskiem i bałwochwalstwem”. Papież zdawał sobie sprawę, że ponieważ
sport jest tak bardzo ważnym wymiarem rozwoju
człowieka, integrującym jego ducha i ciało, będzie i
nawet jest już celem degradacji oraz dehumanizacji.
„Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk,
zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych, jeśli jest praktykowany w duchu pełnego
poszanowania reguł; ale może także sprzeniewierzać się swoim prawdziwym celom, jeśli służy obcym sobie interesom, które lekceważą centralną rolę
człowieka. Dość liczne niestety – i być może coraz
bardziej widoczne – są oznaki kryzysu, który zagraża czasem fundamentalnym wartościom etycznym
sportu. Obok sportu, który pomaga człowiekowi, istnieje bowiem inny sport, który mu szkodzi; obok
sportu, który uszlachetnia ciało, istnieje sport, który
je poniża i zdradza; obok sportu, który służy wzniosłym ideałom, jest też sport, który zabiega wyłącznie o zysk; obok sportu, który jednoczy, jest też
taki, który dzieli” (28 X 2000 – Jubileusz Sportowców, Aula Pawła VI).
W celu właściwej promocji i postawy sportowej,
w sierpniu 2004 roku Jan Paweł II utworzył w Watykanie departament sportu. W ten sposób chciał
podkreślić jego znaczenie. Wyraził nadzieję, że nowy departament będzie pracował na rzecz „…promocji sportu jako części kultury i nieodłącznego
elementu rozwoju człowieka w służbie pokoju i braterstwa”. Sport znajduje znaczącą pozycję, zarówno
na poziomie osobistym, jak i globalnym, jak napisano w oświadczeniu opublikowanym w Watykanie.
„Jest systemem nerwowym współczesnego świata
i nowym polem działania Kościoła. Kościół, który
zawsze wykazywał zainteresowanie ważnymi aspektami ludzkiej koegzystencji, bez wątpienia musi zwrócić się także ku sportowi, który jest polem do nowej
ewangelizacji” (Watykan, sierpień 2004).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym
przypada święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła.
Święto to jest z jednej strony aktem wdzięczności
Rzymian za to, że św. Piotr wyróżnił ich miasto, z
drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła
okazania następcom św. Piotra wyrazów szacunku i
hołdu. Tron, na którym zasiadał św. Piotr, obecny
stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje liturgię dnia, jest nieustannym świa-

dectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę
nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr, że następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy. I my
w naszych osobistych modlitwach pamiętajmy tego
dnia o papieżu Franciszku i o całym Kościele, jakim
przyszło mu w tych trudnych czasach kierować.
2. Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy św.
3. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

17 – 23 lutego 2014 r.

17 luty – poniedziałek
700

1) + Kazimierz Pilarczyk – od Wandy i Włodzimierza Bednarz.
2) + Leokadia Kuśmierska – od Alfredy Kuśmierskiej z synami.

1700

+ Jan Supernak – 15. Msza gregoriańska.

18 luty – wtorek
700

1) + Kazimierz Pilarczyk – od Grażyny i Kazimierza Pilarczyk z rodziną.
2) + Stanisław Kurek – od rodziny Kowalskich.

1700

+ Jan Supernak – 16. Msza gregoriańska.

19 luty – środa
700

1) + Jan Supernak – 17. Msza gregoriańska.
2) + Kazimierz Pilarczyk – od swatowej Sabiny Sprycha.

1700

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy.

20 luty – czwartek
700

1) + Kazimierz Pilarczyk – od Gabrieli i Szczepana.
2) + Stanisław Kurek – od rodziny Mularczyk.

1700

+ Jan Supernak – 18. Msza gregoriańska.

21 luty – piątek
700

1) + Jan Supernak – 19. Msza gregoriańska.
2) + Antoni Imiołek – 10 r. śmierci.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

22 luty – sobota
700

1) + Stanisław Kurek – od syna Ryszarda i synowej Haliny.
2) + Stanisław Gajdziński – w 1. r. śmierci.

1700

1) + Kazimierz Pilarczyk – od cioci i wujka Bednarz z rodziną.
2) + Jan Supernak – 20. Msza gregoriańska.

23 luty – niedziela
700

+ Jan Supernak – 21. Msza gregoriańska.

900

+ Władysław, Bronisława Lipka; Alfreda, Edmund Matysek.

1030

+ Waldemar Borkowski – 1. r. śmierci.

1200

O zdrowie i Boże błogosławieństwo w 2 r. urodzin dla Oliwii.

1700

+ Aniela Pilarczyk.

