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Ewangelia: Mt 13, 24 − 43
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie
żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś
zwieźcie do mego spichlerza.

Palma i gałązki palmowe

Czas żniwa
Ludzi nieprzyja−
znych nigdy na świe−
cie nie brakowało.
Nieprzyjaciół ma
również i Bóg. On jeden mógłby ich na−
tychmiast się pozbyć, zniszczyć. Ale On
właśnie nie chce. Czeka. Jednak do cza−
su. „A w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go
w snopki na spalenie”.
I my nieraz bywaliśmy nieprzyjaciółmi
Boga. Jesteśmy do tego zdolni i jesteśmy
do tego skłonni. „Duch Święty przycho−
dzi z pomocą naszej słabości”.
Jest czas zasługiwania, który Jest cza−
sem oczekiwania cierpliwego Pana Żni−

wa na naszą odpowiedź na Jego we−
zwanie, na naszą przemianę, nasze na−
wrócenie. Pamiętajmy − „Syn Człowie−
czy pośle aniołów swoich: ci zbiorą
z Jego królestwa wszystkie zgorszenia
i tych, którzy dopuszczają się niepra−
wości, i wrzucą ich w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak
słońce w królestwie Ojca swego”. Do−
bre nasienie sieje Syn Człowieczy
przez swój Kościół, chwastem są sy−
nowie Złego. Przypowieści Chrystusa
nie da się „między bajki włożyć”. Czy−
imi więc jesteśmy dziećmi?

Powiada się: „Przy rąbaniu lecą
wióry”. Albo: „Kto chce coś osią−
gnąć, musi brać pod uwagę stra−
ty”. Bogu obca jest taka kalkula−
cja. Nie chce poświęcić ani jed−
nego źdźbła pszenicy. Lepiej
przez chwile znosić chwast, niż
zniszczyć choćby jedno źdźbło
pszenicy. Taka jest miłość, którą
Bóg darowuje ludziom.

Palma jest rośliną, w której nie ma nicze−
go, czego człowiek Wschodu nie mógłby
spożytkować. Dlatego też Babilończycy
uważali ją za drzewo łaski oraz za drze−
wo boga. Dla Greków i Rzymian była
drzewem światłości i dlatego jest poświę−
cona bogu światłości − Heliosowi lub
Apollinowi. Zwycięzcy wielkich zawo−
dów narodowych organizowanych przez
Greków otrzymywali gałązkę palmy, za−
nim zostali ozdobieni wieńcem zwycię−
stwa. Zwyczaj ten przejęli też Rzymia−
nie. Stąd w języku poetyckim „palmą”
określa się „zwycięstwo” i „nagrodę zwy−
cięstwa”. W Ps 92 drzewo palmowe jest
symbolem życia w pełni łaski. Palma w
Piśmie Św. jest też niekiedy symbolem
tego, co wzniosłe i doskonałe.
Św. Augustyn mówił, że gałązki palm są
znakami uwielbienia, głoszącymi zwycię−
stwo. W sztuce chrześcijańskiej gałęzie
palmowe są atrybutami męczenników,
a drzewa palmowe, będące tłem świętych
postaci, wyobrażają rajski ogród w niebie.

Ślady
Nie zawsze trzeba wkraczać na dziewicze obszary.
Można iść śladami, które inni pozostawili. To prost−
sze. Bynajmniej nie
znak słabości. Nawet
Chrystus miał swego
poprzednika. Droga
zaś Jezusa jest tak wy−
razista, że i za Nim
można podążać.

TERTIO MILLENIO ADVENIENTE
W naszym stule−
ciu wrócili męczennicy.
A są to często męczenni−
cy nieznani, jak gdyby
„nieznani żołnierze”
wielkiej sprawy Bożej. Jeśli to możliwe ich
świadectwa nie powinny zostać zapomniane
w Kościele. Zgodnie z sugestią Konsystorza
trzeba, ażeby Kościoły lokalne,
zbierając konieczną doku−
mentację,
uczyniły
wszystko dla zachowa−
nia pamięci tych, któ−
rzy ponieśli męczeń−
stwo. Będzie to miało
niewątpliwie charak−
ter i wymowę ekume−
niczną. Chyba najbar−
dziej przekonujący
jest ten ekumenizm
świętych, męczenni−
ków. Communio sancto−
rum mówi głośniej aniżeli
podziały. Martyrologium
pierwszych wieków stanowiło podsta−
wę kultu świętych. Głosząc i wielbiąc świę−
tość swoich synów i córek, Kościół oddawał
najwyższą cześć Bogu samemu. Czcił w mę−
czennikach Chrystusa, który obdarzył ich
łaską męczeństwa i świętości. Z czasem roz−
winęła się praktyka kanonizacji, która do dziś
trwa w Kościele katolickim i w Kościołach
prawosławnych. Kanonizacje i beatyfikacje
bardzo się pomnożyły w dzisiejszych cza−
sach. Świadczą one o żywotności Kościołów

lokalnych, których jest dziś na świecie o wie−
le więcej, aniżeli w pierwszych wiekach
i w pierwszym tysiącleciu. Największym ho−
łdem dla Chrystusa ze strony wszystkich Ko−
ściołów na progu trzeciego tysiąclecia będzie
ukazanie przemożnej obecności Odkupicie−
la w owocach wiary, nadziei i miłości złożo−
nych poprzez ludzi tylu języków i ras, któ−
rzy poszli za Chrystusem różnymi
drogami chrześcijańskiego
powołania.
Tak więc zda−
niem Stolicy Apostol−
skiej w perspektywie
trzeciego tysiąclecia
będzie uzupełnienie
martyrologów Kościo−
ła powszechnego, ze
szczególnym uwzględ−
nieniem świętości tych,
którzy żyli Chrystusową
prawdą także w naszych
czasach. Należy popierać
uznanie heroiczności cnót
zwłaszcza świątobliwych wiernych
świeckich, którzy realizowali swe powoła−
nie chrześcijańskie w małżeństwie. Żywiąc
przeświadczenie, że w rzeczywistości nie
brak owoców świętości również w tym sta−
nie, czujemy potrzebę znalezienia odpowied−
nich sposobów, ażeby świętość ta była przez
Kościół stwierdzana i stawiana za wzór dla
innych chrześcijańskich małżonków.
c.d.n.
Jan Paweł II

Osiem błogosławieństw
Smutek wzmiankowany w drugim
z kolei błogosławieństwie oznacza smu−
tek tych, których nawiedzają różne nie−
powodzenia życiowe, ludzi borykających
się z trudnościami przez całe życie.
To również smutek tych, którzy ubole−
wają nad własnymi grzechami i nad lo−
sem całego świata idącego coraz bardziej
na zatracenie. Często wypada im również
dzielić los ubogich z poprzedniego bło−
gosławieństwa. „Pocieszenie” zaś obie−
cane smutnym jako nagroda, przypomi−
na „pociechę Izraela”, oczekiwaną przez
Symeona, a będącą, specjalnym określe−
niem całego dzieła zbawienia. O nich
również myślał Izajasz, gdy mówił: ,,Po−
słał mnie… aby pocieszać wszystkich za−
smuconych, aby rozweselić płaczących
na Syjonie… aby im dać olejek radości
zamiast szaty smutku, pieśń chwały za−
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miast zgnębienia na duchu” (61, 1−3). Ich
szczęście przedstawia także św. Jan
w księdze swych objawień: „On będzie
Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszel−
ką łzę, i śmierci już odtąd nie będzie. Ani
żałoby, ni krzyku, ni trudu” (Ap 21, 3−
4). Smutek i cierpienie w świetle Bożej
opatrzności zwraca serce człowieka do
wyższych radości. Żydzi nazywali Me−
sjasza ,,pocieszycielem” (Łk 2, 25). Je−
zus obiecał i zapowiedział swym
uczniom, że ich smutek przemieni się
w radość; nie jest On bowiem wrogiem
radości. Do dotkniętych cierpieniem
i smutkiem skieruje słowa: ,,Przyjdźcie
do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob−
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię [...]
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”
(Mt 11, 28 n.).

24 VII wspomnienie św. Kingi
Św. Kinga (1234 − 1292), księżna,
dziewica, patronka diecezji tarnow−
skiej. Była córką króla węgierskiego,
Beli IV, i jego małżonki, Marii cesa−
rzówny bizantyjskiej. Około 1247
odbyły się na zamku krakowskim za−
ślubiny trzynastoletniej Kingi z dwu−
dziestojednoletnim Bolesławem,
księciem sandomierskim, którego

potrafiła nakłonić do życia w dozgon−
nej czystości; stąd historyczny przy−
domek księcia Bolesława: Wstydliwy.
Jako księżna krakowska i sandomier−
ska, pani pobożna i miłosierna, poma−
gała mężowi w rządzeniu krajem
zniszczonym najazdami tatarskimi.
Z jej osobą wiąże się legenda o od−
kryciu soli w Bochni, sprowadziła bo−
wiem do Polski górników węgier−
skich, tzw. solników. Po śmierci męża
wstąpiła do klasztoru klarysek, który
sama ufundowała w Starym Sączu.
Do dzisiaj jest on głównym sanktu−
arium Świętej, którą lud małopolski
zaraz po jej śmierci zaczął otaczać
kultem. Beatyfikował ją papież Alek−
sander VIII w 1690. Kanonizacji bło−
gosławionej Kingi dokonał jej czci−
ciel, Jan Paweł II, 6.VI.1999 w Sta−
rym Sączu.

