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Niedziela Palmowa   25   III   2018 
 

(Flp 2,6-11:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(6) On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 

sposobności, aby na równi być z Bogiem, (7) lecz ogołocił samego 

siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.            

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, (8) uniżył samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też 

Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię, (10) aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich                      

i ziemskich i podziemnych. (11) I aby wszelki język wyznał, że Jezus 

Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.  
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Przeżywamy dziś jeden z najważniejszych dni w roku. 

 

 Jest to dzień, w którym kierujemy wzrok ku Jezusowi i widzimy, jak dla nas i dla 

naszego zbawienia ogołaca On samego siebie na krzyżu. 

 Jest to dzień szczególnej czci Tego, którego całe życie było dawaniem, a nie 

braniem, uzdrawianiem i jednoczeniem, a nie skłócaniem i rywalizacją. 

 Jest to dzień uwielbienia Jezusa, który pokonał grzech i śmierć aktem czystej, 

ofiarnej miłości.  

 

Dzięki swej pokorze i posłuszeństwu Jezus przezwyciężył pychę Adama, który 

kiedyś podjął próbę, by stać się jak Bóg, a także pychę wszystkich Adamowych dzieci, 

podejmujących kolejne takie próby. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Ukazał, że drogą do nieba nie jest ciągnięcie w swoją stronę i rywalizacja z innymi. 

Na niebo nie można też sobie zarobić, nie jest ono królestwem, które można zdobyć 

własnymi siłami.  

Śmierć Jezusa na krzyżu ukazuje nam, że niebo można jedynie z wdzięcznością 

przyjąć w darze, a nie egoistycznie uznać za przynależną sobie własność. Być może 

taka postawa wydaje nam się tak wzniosła i heroiczna, że aż będąca poza naszym 

zasięgiem. Jednak nic dalszego od prawdy.  

 

 
 

Bóg widzi każde nasze wyrzeczenie, każdą sytuację, w której 

przedkładamy potrzeby innych nad swoje własne, każdy akt zaparcia się 

siebie.  

Kiedy mimo zmęczenia słuchamy z uwagą męża czy żony, opowiadających                

o trudnym dniu w pracy, Bóg to widzi.  

Kiedy otwieramy okno samochodu, by dać parę złotych bezdomnemu, Bóg 

to widzi.  

Kiedy mimo złej pogody i fatalnego samopoczucia idziemy na 

nabożeństwo Gorzkich Żali czy Drogi Krzyżowej, Bóg to widzi.  

 

Bóg widzi wszystko i żaden dobry czyn nie jest u Niego bez nagrody. 

 

 Każdy akt bezinteresownej miłości jest odbiciem krzyża i dlatego każdy  

taki akt porusza serce Ojca i sprawia, że pragnie On i nas wywyższyć. 

 

Patrz więc dziś na Jezusa i niech Jego ofiarna miłość pobudzi cię do naśladowania 

Go. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twój krzyż. Naucz mnie iść drogą miłości”. 

 

Iz 50,4-7   Ps 22,8-9.17-20.23-24   Mk 14,1--15,47 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 św. Hieronim (347–419) 

 

Uczta w Betanii 
 

 Powiedziano w tym samym fragmencie Ewangelii: „I gdy był w Betanii, w domu 

Szymona Trędowatego i gdy siedział przy stole, przyszła kobieta mająca 

alabastrowy flakon drogiego olejku nardowego” (Mk 14, 3nn).  
 

Ta kobieta w szczególny sposób jest związana z wami, którzy macie przyjąć chrzest. 

Stłukła flakon alabastrowy, aby was Chrystus – Pomazaniec uczynił pomazańcami, to jest 

namaszczonymi. 

O tym właśnie jest mowa w Pieśni nad Pieśniami: „Olejkiem rozlanym na imię twoje, 

dlatego dzieweczki cię ukochały; biegniemy za tobą w zapachu olejków twoich” (Pnp 1, 

3n).  

Jak długo zamknięty był olejek, jak długo Bóg znany był tylko w Judei, a w Izraelu było 

jedynie znane Jego wielkie imię (Ps 75, 2), dzieweczki nie podążały za Jezusem. Lecz skoro 

został rozlany olejek na całą ziemię, dzieweczki, to jest dusze wiernych, poszły za 

Zbawicielem. 
 

 „I gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego”.  
 

Nazwa Betania tłumaczy się na nasz język „dom posłuszeństwa”. Dlaczego więc                    

w Betanii, to jest w domu posłuszeństwa, znajduje się dom Szymona Trędowatego?                           

A w każdym razie, co robi Pan w domu trędowatego? 

 Pan przybył właśnie do domu Szymona Trędowatego, aby go oczyścić z trądu. Nazywa 

go trędowatym nie dlatego, że był nim teraz, ale że nim był uprzednio. Był on bowiem 

trędowatym, zanim przyjął Pana. Skoro jednak przyjął Pana i flakon olejku został rozlany  

w jego domu, trąd zniknął. Pozostało jednak dawne imię, aby okazała się moc Zbawiciela.  
 

Dlatego także apostołów nazywano dawnymi przydomkami, aby objawiła się moc 

Tego, który ich powołał: jakimi byli i jakimi się stali.  

Tak więc Mateusz z celnika stał się apostołem i dlatego jeszcze po powołaniu go na 

apostoła jest nazywany celnikiem nie dlatego bynajmniej, że spełniał funkcję celnika, ale              

że z celnika stał się apostołem, aby okazała się moc Zbawiciela. 

 Podobnie i ów trędowaty Szymon nazywany jest dawnym imieniem, by się okazało, że 

przez Pana został uleczony. 
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 „Przyszła kobieta mająca alabastrowy flakon”.  
 

Faryzeusze, uczeni i kapłani, choć są w świątyni, jednak nie posiadają olejku. Kobieta 

ta natomiast, będąca poza świątynią, przynosi olejek, posiada olejek nardowy... Przeto i wy, 

wierni, jesteście nazwani wonnością olejku nardowego.  
 

Kościół bowiem zgromadzony pośród pogan ofiaruje swe dary Zbawicielowi, to jest 

wiarę wiernych. Stłukła flakon alabastrowy, aby wszyscy przyjęli olejek. Stłukła flakon 

alabastrowy, który dawniej w Judei trzymano zamknięty. Stłukła flakon alabastrowy. 

Podobnie jak ziarno pszeniczne przynosi wiele owoców dopiero wtedy, gdy umrze w ziemi, 

tak i my możemy zostać namaszczonymi dopiero wtedy, gdy zostanie stłuczony flakon 

alabastrowy. 
 

 „I wylała na Jego głowę”.  
 

Owa kobieta, która stłukła naczynie alabastrowe i wylała olejek na głowę Pana, to nie 

jest ta sama, o której jest mowa w innej Ewangelii (Łk 7, 37), że umyła Panu stopy.  

Ta ostatnia bowiem jako cudzołożnica i grzesznica obejmuje stopy, tamta jako święta 

dotyka głowy. Kobieta cudzołożna łzami obmywa stopy Zbawiciela i ociera swymi 

włosami. Wydaje się wprawdzie, że łzami obmywa stopy Zbawiciela, ale ona raczej 

obmywa swoje grzechy. Kapłani i faryzeusze nie dają pocałunku Zbawicielowi, ona 

natomiast całuje Jego stopy.  

Podobnie i wy, którzy macie przyjąć chrzest – ponieważ wszyscy jesteśmy podlegli 

grzechowi i „nikt nie jest bez grzechu, choćby życie jego trwało jeden dzień” (Hi 14, 4)  

i „przeciw aniołom swoim każdy coś złego pomyśli” (Hi 4, 18) – najpierw obejmijcie 

stopy Zbawiciela, obmyjcie je łzami, otrzyjcie włosami, a gdy to uczynicie, dopiero 

podejdźcie do głowy. 

 

 

 św. Grzegorz z Nazjanzu (330–390) 

 

Uczestnicy Paschy 
 

 

Bądźmy więc uczestnikami Paschy, teraz wprawdzie jeszcze 

w sposób figuralny, choć wyraźniej niż w Starym Zakonie – Pascha starotestamentalna, 

śmiem to powiedzieć, jako prefiguracja dzisiejszej figury była mniej wyraźna – ale wkrótce 

w sposób doskonalszy  czystszy, kiedy Słowo Boże spożywać ją będzie z nami pod 

nową postacią w królestwie Ojca, kiedy odsłoni i wyraźnie wyłoży to, co dotychczas 

tylko w małej mierze pokazał.  
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Nigdy bowiem nie przestanie być nowe to, co dzisiaj poznajemy. A naszą rzeczą jest 

poznawać naturę tego posiłku i wytchnienia, podczas gdy do Niego należy nauczanie i 

dzielenie się pokarmem słowa z uczniami. A nauczanie jest pokarmem tego, który karmi. 

Obecnie więc i my stańmy się uczestnikami Zakonu, ale w sposób ewangeliczny, nie 

według figur Pisma; w duchu doskonałości, choć w sposób nieudolny; dla wieczności, nie 

na okres doczesny. 

Ustalmy sobie stolicę nie w ziemskiej Jerozolimie, lecz w niebieskiej ojczyźnie, nie w 

tej, którą teraz zajmują wojska, lecz którą wysławiają aniołowie.  

Złóżmy Bogu ofiarę pochwalną na ołtarzu niebieskim w otoczeniu chórów niebieskich. 

Rozsuńmy pierwszą zasłonę, zbliżmy się do drugiej, zajrzyjmy do miejsca Świętego 

Świętych.  

Powiem coś większego: siebie samego złóżmy na ofiarę Bogu, a raczej składajmy 

ofiarę codziennie i na każdym kroku.  

Wszystko przyjmujmy na cześć: Słowa, cierpieniami naśladujmy Jego cierpienia, krwią 

uczcijmy krew, wstąpmy ochoczo na krzyż: słodkie są gwoździe, chociaż bardzo ostre.  

 

 Albowiem lepiej jest cierpieć z Chrystusem i za Chrystusa, niż z innymi 

używać rozkoszy. 

 

 Gdybyś był Szymonem Cyrenejczykiem, podniósłbyś krzyż i towarzyszyłbyś Mu.  

 Gdybyś jak łotr był razem ukrzyżowany, uznaj Boga jako człowiek doświadczony. 

Jeżeli On z powodu ciebie i twojego grzechu został zaliczony do przestępców, to ty stań 

się dla Niego czystym wobec Prawa. Uczcij Tego, który dla ciebie zawisł na krzyżu, a 

sam powieszony, zyskał coś z własnej nieprawości. Kup zbawienie za śmierć, wejdź              

z Jezusem do raju, abyś poznał, coś utracił. Przypatrz się tamtejszej piękności, a łotrowi 

urągającemu pozwól umrzeć poza rajem wraz z jego urąganiem. 

 

 Gdybyś był Józefem z Arymatei, zażądaj wydania ciała przez krzyżującego; niech 

twoje będzie narzędzie oczyszczenia świata.  

 

 Gdybyś był Nikodemem, nocnym czcicielem Boga, namaść Go w grobie olejkami.  

 

 Gdybyś była jedną czy drugą Marią, Salome czy Joanną, przyjdź płakać do grobu              

z samego rana. Zobacz pierwsza odwalony kamień grobowy, może i aniołów, i samego 

Jezusa. Powiedz co i posłuchaj głosu. Jeżeli usłyszysz: „Nie dotykaj mnie”, stój                   

z daleka, uczcij Słowo, lecz nie smuć się. Wie On, komu się najpierw ukazać.          

Święć zmartwychwstanie.  

 

Pomóż Ewie, która pierwsza upadła, ale też i pierwsza pozdrowiła Chrystusa, i daj znać 

uczniom. 
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Stań się Piotrem czy Janem, pospiesz do grobu, wyprzedzaj lub biegnij razem, 

odbywając piękny wyścig. A jeśli w biegu zostaniesz wyprzedzony, zapałem zwyciężaj; nie 

pochylaj się, aby zaglądać do grobu, lecz wejdź do środka.  
 

A gdybyś jak Tomasz nie był obecny w gronie apostołów, którym się Chrystus 

ukazuje, to skoro Go zobaczysz, nie bądź niewierny; a gdyby ci zabrakło wiary, uwierz tym, 

którzy o tym opowiadają; jeżeli zaś i im nie wierzysz, to uwierz śladom gwoździ. 

 

 

 Anonim (IX wiek) 

 

Tajemnica gałązek oliwnych 
 

 

Gdy Pan nasz Jezus Chrystus przybył do miasta Jerozolimy na sześć dni przed swoją 

męką, wielkie tłumy, które zgromadziły się w Jerozolimie, aby tam obchodzić Paschę wedle 

Prawa Mojżeszowego, chwyciwszy gałązki palm, wybiegły Mu naprzeciw, aby przez palmy 

okazać zwycięstwo jakoby ziemskiego króla w ludzie Izraela.  

U starożytnych bowiem panował zwyczaj, aby zwycięzcom dawać palmy. 

Niektórzy jednak spośród tego tłumu ucinali gałęzie drzew, szczególnie z oliwek, bo rzecz 

działa się na Górze Oliwnej, aby w razie potrzeby wygładzać drogę nadchodzącemu Panu.  

 

Tak powstał zwyczaj dzisiejszego święta, abyśmy śpiewając pieśni, nieśli w rękach 

gałązki palm czy oliwek i abyśmy tę niedzielę nazywali niedzielą gałązek palmowych lub 

oliwnych. Lecz fakt, że niesiemy te gałązki, zawiera w sobie wielką tajemnicę.  

Oliwka bowiem, niosąca w owocu ukojenie bólu i trudu, oznacza uczynki miłosierdzia; 

także i słowo „miłosierdzie” po grecku brzmi „oleos”. Palma zaś, choć ma twardy 

pień, posiada wspaniały koniec, czyli koronę, czym pokazuje, że przez twardość życia 

mamy się wznosić ku piękności ziemskiej ojczyzny.  

I dlatego Dawid, poeta i psalmista, śpiewa o mężu sprawiedliwym: „Sprawiedliwy 

zakwitnie jak palma” (Ps 91, 13).  

Nieśmy więc gałązki oliwne w ręku, okazując w postępowaniu moc miłosierdzia. 

Weźmy więc i gałązki palm, abyśmy za spełnione uczynki miłosierdzia nie wyglądali 

ziemskich radości, ale piękna niebiańskiej ojczyzny, gdzie nas wyprzedził Pan nasz Jezus 

Chrystus, który wedle apostoła jest kresem Prawa dla każdego wierzącego (Rz 10, 9). 

 

Nie pominiemy jednak wiersza psalmu, który śpiewał tłum wybiegłszy naprzeciw Panu: 

„Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na 

wysokości” (Mt 21, 9).  
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Nadejście bowiem wcielenia Pańskiego nie tylko stanowiło zbawienie ludzi na ziemi, 

ale także aniołów w niebie, bo w miarę jak ludzie na ziemi są zbawieni, zostaje uzupełniona 

liczba aniołów zmniejszona upadkiem szatana.  

A więc „Hosanna na wysokości” to jakby było powiedziane: „Zbaw nas Ty, który 

jesteś zbawieniem na niebiesiech”. I gdy bardzo pobożnie błagają o to zbawienie, ponownie 

mówią: „Hosanna na wysokości”.  

Do tego zbawienia oby wam pozwolił dojść błogosławiony Chrystus, który przychodzi 

w imię Boga Ojca, z którym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.  

 

 

 

”Siedem ostatnich słów Jezusa" J. Martin SJ  rysuje portret Jezusa  

 

opierając się na Jego ostatnich słowach, wypowiedzianych z krzyża. Pokazuje jak 

głęboko Jezus rozumiał nasze niedole. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem - dlatego 

możemy Mu zaufać, zwrócić się ku Niemu całym umysłem, sercem i duszą. 

 

- Rozdział III:    Jezus rozumie miłość rodzicielską 

 

(26) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej 

ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: 

Niewiasto, oto syn Twój.  

(27)Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

 

 

Założę się, że większość katolików i wielu czytelników niniejszej książki odmawiało 

kiedyś różaniec. A przynajmniej wielu katolików raz czy dwa odmawiało modlitwę 

Zdrowaś Maryjo i prosiło o wstawiennictwo matki Bożej. W skrócie, założę się, że 

wielu katolików powierza się Najświętszej Matce. 

Za każdym razem, gdy słyszę określenie "Najświętsza Matka", na myśl przychodzi 

mi ciocia Rose, moja matka chrzestna. Pochodzę z Filadelfii i właśnie tam ciotka Rose i 

wujek Larry spędzili całe swoje życie, w małym szeregowcu, gdzie wychowywali trójkę 

dzieci. Za każdym razem, gdy ciocia Rose liczyła na dobrą pogodę, wystawiała figurkę 

Najświętszej Matki w oknie, twarzą do ulicy. 
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W dniu ślubu swojej córki ciotka Rose ustawiła figurkę na parapecie. Szczęśliwie, a 

może dzięki wstawiennictwu Maryi, pogoda była piękna. 

Ale jeśli z jakiegoś powodu ciocia wystawiła figurkę, a pogoda pozostawiała wiele 

do życzenia, Maryja lądowała na regale, odwrócona plecami do nas. Kiedy ciotka mi o 

tym opowiedziała, spytałem: "Wysyłasz Maryję do kąta?". Wybuchnęliśmy śmiechem. 

Najbardziej poruszająca historia wydarzyła się, kiedy mąż cioci miał zawał i znalazł 

się na krawędzi śmierci. Przerażeni siedzieli wtedy razem na łóżku i odmawiali różaniec 

aż do przyjazdu karetki. Kilka godzin później wujek zmarł.  

Kiedy przygotowywałem homilię na Mszę pogrzebową, przyszło mi do głowy, że 

słowa modlitwy Zdrowaś Maryjo:  "teraz i w godzinę śmierci naszej", które 

wypowiadali przez całe życie, nigdy wcześniej nie wydały im się bardziej rzeczywiste. 

A zatem wielu z nas, podobnie jak ciotka i wujek, oddaje cześć Najświętszej Matce. 

Ale spójrzmy na Maryję inaczej. Chciałbym zaprosić cię do przyjęcia tej samej 

perspektywy, co w przypadku Jezusa. 

Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie 

człowiekiem. Niektórzy chrześcijanie czują większe przywiązanie do ludzkiego 

Jezusa, człowieka, który chodził po Palestynie I wieku, który ma ciało, czuje to samo, co 

my i naprawdę jest jednym z nas. Inni przywiązują się do Boskiego Jezusa, tego, który 

powstał z martwych, który króluje w niebie. 

Innymi słowy,  jedni nawiązują relację z Jezusem z Nazaretu, a drudzy z naszym 

Panem Jezusem Chrystusem. Obie te drogi są właściwe i poprawne - dopóki pamiętamy, 

że to ta sama osoba, że Jezus zawsze jest w pełni człowiekiem i w pełni 

Bogiem. 

 Podobnie jest z Maryją. Maryja jest człowiekiem, a nie Bogiem, jak Jezus. 

Ale ludzie i tak nawiązują z Nią relację na dwa sposoby. Wielu z nas, jak ciocia i 

wujek, oddaje cześć Najświętszej Matce, Królowej Nieba, Matce Bożej, która modli się 

za nas                  w niebie. 

Pozwól, że skłonię cię do innej refleksji na temat Maryi. 

 Chciałbym, abyś pomyślał o Miriam z Nazaretu, o mieszkance 

galilejskiej wioski. 
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Maryja, jak zapewne wiesz, została wybrana przez Boga jako młoda dziewczyna.                 

Gdy doświadczyła tajemniczego spotkania z archaniołem Gabrielem miała wtedy 

czternaście czy piętnaście lat. 
 

Wielu chrześcijan idealizuje Maryję. Myślimy sobie: "Jakie to cudowne, być 

wybraną do takich rzeczy! Jakie to wspaniałe, być matką Jezusa! Takie życie jest pełne 

łaski!". 

 

Choć Maryja rzeczywiście wiodła błogosławione życie, nie możemy zapomnieć, że 

ta kobieta z krwi i kości prawie na pewno czuła się dość mocno zagubiona. 
 

 Zaczęło się już przy zwiastowaniu. Kiedy usłyszała, że pocznie i urodzi syna, 

spytała anioła: "Jakże to się stanie, skoro nie znam męża?" (Łk 1, 34). Zauważ 

więc, że pierwsza wypowiedź Maryi w Ewangeliach stanowi wyraz 

dezorientacji. 
 

 Maryja poczuje się jeszcze bardziej zagubiona, kiedy Jezus rozpocznie 

działalność publiczną. Oczywiście miała przed sobą potwierdzenie słów 

Gabriela, ale i tak pojawia się pytanie: czy między zwiastowaniem a pierwszymi 

cudami Jezusa doświadczała równie głębokich przeżyć duchowych? A może 

musiała polegać na słowach zwiastowania? 

 

 Dlaczego o to pytam? 

 

Ponieważ w pewnym momencie - jak czytamy w Ewangeliach - Maryję niepokoją 

działania Syna. Wkrótce po rozpoczęciu przez Niego działalności publicznej Maryja 

wraz z innymi krewnymi Jezusa wyrusza z Nazaretu do oddalonego o jakieś 65 

kilometrów Kafarnaum, by zabrać Go do domu.  

Kiedy pojawia się w Kafarnaum, Jezus słyszy, że "Twoja matka i bracia szukają 

Cię na dworze" (Mk 3, 32). Jeden z wersetów biblijnych podaje, że Maryja z rodziną 

przyszli Go "powstrzymać" (Mk 3,21). 
 

W odpowiedzi Jezus spogląda na swoich zwolenników, którzy zgromadzili się wokół                

i pyta: "Któż jest moją matką czy moim bratem?" Wskazawszy na swoich uczniów, 

mówi: "Oto moja matka i moi bracia. Bo ten, kto czyni wolę Boga, jest moim bratem 

i siostrą,  i matką" (Mk, 33-35). 

Fragment ten można odczytywać na wiele sposobów - być może Jezus w końcu 

przywitał się z Matką i pozostałymi członkami rodziny. Ale najpierw przypomniał On 

słuchaczom, że więzi rodzinne nie są tak ważne jak więzi między Nauczycielem a Jego 

uczniami. To musiało być trudne dla Jego Matki. 
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W komentarzu do Ewangelii wg św. Mateusza badacz Nowego Testamentu Daniel                 

J. Harrington SJ pisze: "Podobnie jak u Marka oznacza to odłączenie, a nawet 

wyrzeczenie się przez Jezusa własnej rodziny". 

Działalność Jezusa mogła więc wprawiać Maryję w zakłopotanie. I z pewnością była 

dla Niej bolesna, jak dla każdej matki, kiedy syn opuszcza dom.  

Józef, mąż Maryi, już umarł. Skąd to wiemy? Wskazuje na to choćby fakt, że Józefa 

nie ma wśród członków rodziny przybywających do Kafarnaum. Józef nie jest również 

obecny przy ukrzyżowaniu. Możemy więc przypuszczać, że zmarł. Możemy też 

domyślać się, że Jezus opłakiwał Józefa i odczuwał jego brak podczas swojej działalności 

publicznej.  
 

Ale nawet jeśli u początków swej działalności Jezus musiał się zdystansować od 

rodziny, to z pewnością ją nadal kochał. Co ciekawe, jednym z powodów, dla których 

Jezus mógł zwlekać z rozpoczęciem działalności do trzydziestego roku życia, co 

stanowiło późny wiek na rozpoczęcie "kariery" (przeciętna długość życia wynosiła wtedy 

w Nazarecie od 30 do 40 lat), była potrzeba upewnienia się, że Maryją ma się kto 

zaopiekować. Najwyraźniej Maryja nie wychodzi ponownie za mąż, co mogłaby uczynić. 

A zatem, na zdrowy rozum, musiał znaleźć się ktoś, kto zapewni jej byt po śmierci męża. 

Kto? Prawdopodobnie Jezus. 
 

Słyszałem ostatnio historię o polityku, który czekał wiele lat, zanim zaczął starać się 

o stanowisko. Chciał się upewnić, że jego córka, która cierpiała na zaburzenia 

rozwojowe, otrzyma odpowiednią opiekę. Coś podobnego wydarzyło się w życiu Jezusa. 
 

Wreszcie Maryja zaczyna rozumieć posługę swojego Syna. Na weselu w Kanie to 

właśnie Ona nakłania Jezusa do czynu, który zgodnie z tradycją uważa się za jego 

pierwszy cud (J 2, 1-12). Oznajmia Jezusowi, że gospodarzom skończyło się wino. 

"Czego chcesz ode Mnie, niewiasto?" - pyta Jezus (zwracanie się do matki per 

"niewiasto" było wtedy równie oschłe, co dziś). 

W odpowiedzi Maryja poleca sługom: "Zróbcie, cokolwiek wam każe". Następnie 

Jezus prosi usługujących o napełnienie stągwi wodą. Spełniają Jego prośbę. Ale kiedy 

zaczynają rozlewać płyn, odkrywają, że woda zmieniła się w wino. 
 

Kolejność wydarzeń może nie być dokładna: trudno stwierdzić, czy wesele w Kanie 

odbywało się przed przybyciem rodziny Jezusa do Kafarnaum, czy po przybyciu, 

ponieważ historie te opisane są w różnych Ewangeliach.  
 

Niemniej jednak Maryja przebyła prawdopodobnie własną drogę do 

zrozumienia Jezusa. 
 

Przechodzi od zagubienia, które każe jej pójść do Kafarnaum, do namówienia Go na 

cud w Kanie. Wreszcie Maryja przezwycięża swoje zakłopotanie i przynajmniej zaczyna 

rozumieć, jak powinna reagować na swojego Syna. 
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Rzeczywiście, wydaje się, że uchwyciła Ona istotę Jezusowego powołania, zanim 

On sam je rozpoznał - być może dlatego, że miała więcej czasu na przemyślenia. 

 

 Wyobraź sobie, że jesteś teraz z Miriam z Nazaretu. Wiodła Ona osobliwe życie. 

Została wybrana przez Boga do czegoś, co początkowo wprawiało ją w 

zakłopotanie. Została poproszona o wychowanie Syna, który, choć wiemy niewiele 

o Jego dzieciństwie, z pewnością był dzieckiem wyjątkowym. 

 

 Wyobraź sobie teraz, że ten sam Syn oświadcza w Nazarecie, że opuszcza wioskę, 

by głosić Dobrą Nowinę.  
 

 Wyobraź sobie niepokój Maryi. 

 

 Dalej, wyobraź sobie Jej drogę do lepszego zrozumienia Jego powołania i 

skłaniania Go do realizacji tegoż.  

 

 Wyobraź sobie Jej zdumienie Jego mocą. Wreszcie, zachwyt nad tożsamością 

Syna. 

 

 Wyobraź sobie Maryję, która, przeżywszy te trudne chwile, stoi u stóp krzyża.  

 

 Wyobraź sobie jak to jest, słyszeć Syna, który zwraca się do Niej: "Niewiasto, 

oto twój syn", a potem do umiłowanego ucznia: "Oto twoja matka". 

 

Co czyni Jezus w tych ostatnich chwilach? 
 

Troszczy się o Maryję. Nawet bezradny na krzyżu, troszczy się o Nią. Jezus 

zrozumiał zarówno miłość rodzicielską, jak i miłość do rodzica. 
 

Pojawia się pytanie: Wcześniej, zanim Jezus został ukrzyżowany, to w którym 

momencie swojego życia był najbardziej bezbronny? Jako noworodek. 

Zatem Bóg postanowił przyjść między nas w najbardziej bezbronnej formie, 

jaką można sobie wyobrazić - jako dziecko całkowicie zależne od innych. Bóg był od 

nas zależny.  
 

A kto najbardziej troszczył się o bezbronnego Boga? Maryja. Teraz, kiedy znów 

doświadcza On bezradności, pomaga Jej. 
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Nie musimy 

być silni, by nieść pomoc innym 

mieć pieniędzy 

przechodzić specjalistycznych kursów 

zdobywać stopni naukowych 

tryskać zdrowiem 

Musimy tylko kochać i chcieć pomóc. 
 

 

Zawsze możemy pomagać, nawet w naszej bezradności. Najpierw Maryja pomagała 

bezbronnemu, nowo narodzonemu Jezusowi. Pod koniec swojego życia ten sam 

bezbronny Jezus pomógł Maryi. 
 

Kiedy prosisz Najświętszą Matkę o wstawiennictwo, prosisz nie tylko Królową 

Nieba, Matkę Bożą, ale także Miriam z Nazaretu, kobietę, która miała trudne życie, 

która zna poczucie zagubienia, która zna cierpienie, która wie, co to znaczy być kochaną 

i wspieraną przez Jezusa.  

 

I która zna ciebie. Teraz i w godzinę śmierci twojej. 


