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„Wszystko cokolwiek czynicie,
na chwałę Pana czyńcie”

Papieska intencje modlitwy na
czerwiec:
Intencja ewangelizacyjna:
za kapłanów. Aby kapłani, przez
skromność i pokorę swojego życia,
zaangażowali się na rzecz aktywnej
i solidarnej służby najbardziej
potrzebującym.

Kiedy piszę te słowa, trwa piękny miesiąc maj,
wracam z nabożeństwa, w uszach pozostało echo pieśni
„Chwalcie łąki umajone”. Pewnie niedługo, jadąc do
przyjaciela księdza, zobaczę ludzi modlących się przy
figurach i krzyżach. Ot, taki sobie majowy klimat znany
od lat. Wydawać by się mogło, obraz sielski, radosny,
zwyczajny swym pięknem! A jednak na duszy jest mi
teraz ciężko, w sercu ból, i te myśli, które nie chcą
odejść…

Bo oto myślę sobie, jak mam spojrzeć w oblicze
Matki, jak wypowiadać kolejne zdrowaśki i wezwania
litanii, gdy na tej mojej, naszej, polskiej ziemi, jest Ona
obrażana, jej święty wizerunek profanowany?

Jak mam stawać przy ołtarzu, gdy publicznie, przy
aplauzie i oklaskach tak zwanych elit, mój Kościół jest
znieważany, ośmieszany, opluwany?

I wreszcie ból największy – jak, ja ksiądz mam
z radością przywdziewać sutannę, znak przynależności
do Jezusowego Kapłaństwa, gdy świadectwo grzechu
bierze górę nad świadectwem łaski. Gdy chce się spuścić
głowę, zapłakać, i trzeba bić się w piersi za nie swoje
grzechy? Jak mają w ten czas czuć dumę z bycia
Kościołem moi parafianie?

Jak?
Z pewną pomocą przychodzi mi Ojciec Święty, z

treścią adhortacji Gaudete et exsultate, gdy pisze:
Istotnym warunkiem postępu jest wychowywanie siebie
do cierpliwości Boga i Jego czasów, które nigdy nie są
naszymi. On nie sprawia, „by ogień spadł z nieba i
zniszczył niewiernych”, ani nie pozwala, by gorliwi
„wyrywali kąkol”, który rośnie między pszenicą. Ponadto
konieczna jest także wielkoduszność, ponieważ „więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Rozeznania
nie dokonuje się po to, aby odkryć, co jeszcze możemy
uzyskać z tego życia, ale aby rozpoznać, w jaki sposób
możemy lepiej wypełnić tę misję, która została nam
powierzona w Chrzcie świętym, a to oznacza gotowość
do wyrzeczenia się wszystkiego, aż po oddanie
wszystkiego. Ponieważ szczęście jest paradoksalne i
ofiarowuje nam najlepsze doświadczenia wówczas, kiedy
akceptujemy tę tajemniczą logikę, która nie pochodzi

z tego świata. Jak mówił św. Bonawentura odnosząc się
do krzyża: „To jest nasza logika”. Jeśli ktoś przyjmuje tę
dynamikę, to nie daje sobie znieczulić sumienia i
wielkodusznie otwiera się na rozeznanie.

Awięc jak?
Słowa Ojca Świętego nie są zachętą do kunktatorstwa,

relatywizowania czy bagatelizowania zła. W żaden
sposób też nie chcemy powiedzieć, że dzisiejsze zło
wpisane jest w zamysł Boga – wręcz przeciwnie. Są to,
przede wszystkim słowa zachęty do wytrwałego,
podejmowanego każdego dnia na nowo dążenia do
świętości. I wszystko to trzeba nam czynić z większą
jeszcze miłością do Boga, Maryi naszej Matki i Kościoła!
Trudny czas jest po to, by wyjść z niego silniejszym. By
nauczyć się żyć jeszcze bardziej po Bożemu, by nie
poddawać się złu, lecz, jak to już rozbrzmiewało na
polskiej ziemi, „zło dobrem zwyciężać”. Oto dla nas, czas
większej jeszcze mobilizacji, by na modlitwie, słuchaniu
Słowa i we wspólnocie trwać! By wiernością odpłacić za
każdą niewierność, cnotą przewyższyć każdą niecnotę,
czystością zniszczyć każdą brzydotę i plugastwo grzechu.
Bowiem: we wszystkich aspektach życia możemy stale
wzrastać i dać Bogu coś więcej, nawet w tych, w których
doświadczamy największych trudności. Trzeba jednak
prosić Ducha Świętego, aby nas wyzwolił i wygnał ten
lęk, który prowadzi nas do zabronienia Mu wejścia w
niektóre aspekty naszego życia. Ten, który żąda
wszystkiego, daje również wszystko i nie chce do nas
wkraczać, aby okaleczyć nas lub osłabić, ale dać pełnię!
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