Ludzkość żyje tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał
Homilia wygłoszona w kościele rzymsko-kato
lickim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi
w Rzymie 1 marca 1989 r.

Jan Paweł II
„Porządkowi obyczajowemu” pochodzącemu od
Boga powinniśmy podporządkować całe nasze życie. Jego wola – najświętsza wola – powinna obejmować wszystko. Dotyczy to wewnętrznej harmonii
życia. Tak naucza nas Jezus. Nikt nie może służyć
dwom panom. Nie można służyć równocześnie
Bogu i mamonie.
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W obecnych czasach ludzkość żyje tak, jakby
Bóg w ogóle nie istniał, nie był Stwórcą i Panem
wszechświata, jak również właścicielem wszelkiego
bogactwa i skarbów w niebie i na ziemi. Człowiek
wierzy, że wszystko zawdzięcza swojej pracy oraz
że może wszystkiego zażądać. Jest dumny ze zdolności, którymi obdarzył go Nasz Pan, inaczej nie
miałby ich!
Jeśli człowiek wybiera innego
boga lub innych idoli, to gardzi Bogiem. Może Go nawet nienawidzić,
przez co pójdzie do piekła. A co
jest przyczyną tego, że człowiek
tak łatwo schodzi na złą drogę,
traci orientację i gubi się? To brak
pokory, gdyż przez to stajemy się
bezwstydni i pełni pychy. Ludzie
stawiają zbyt wielkie wymagania,
bądź mają odwagę liczyć na Miłosierdzie Boga. Droga do Miłosierdzia stoi otworem jedynie wtedy,
gdy zwyciężymy nasze ego. Może
być ona jedynie darem dla pokornych, którym Pan obdarowuje swoich wiernych, jeśli o to proszą w modlitwie.
Bóg chłoszcze tych, których umiłował. Bogobojni, to
znaczy ci, którzy, pełni pokory, uznają, że Pan jest
Stwórcą wszechświata i ziemi, oddają Mu należną
cześć, wezmą na siebie z miłością chłostę i karę.
Powinniśmy w przyszłości spodziewać się nowej
chłosty, która będzie silniejsza, niż wszelkie dotychczasowe kary. Nikt się przed nią nie uchroni, chyba,
że z miłością ją na siebie przyjmie. Zostanie wtedy
zbawiony jak dobry łotr na krzyżu lub zostanie na
zawsze stracony, jeśli się buntuje, tak jak drugi łotr,
którego zgubiła pycha i bluźnierstwo.
Najgorsze są bluźnierstwa w stosunku do peł
nych miłości słów Boga, którymi obdarza naszą
biedną ziemię poprzez Matkę i umiłowanego Syna.
Dlatego konieczne jest okazanie pokory, gdyż nigdy
nie powinniśmy zapomnieć o tym, Kto przed nami
stoi!
Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości, to w stosunku do
Boga chcemy o nich zapomnieć? Dlatego ostrze
gam ponownie przed wszelkimi formami braku

O pokorze
Przy biczowaniu głowa została nietknięta, bo
wystarczyło raz uderzyć batogiem, by zabić nim
Jezusa. Widząc, że Żydzi skarżyli na Niego, jakoby miał się czynić ich królem, postanowili wydrwić
samozwańczego króla. Na poranione plecy zarzucili
kawałek czerwonego łachmana i powlekli za włosy
na prowizoryczny tron, a był nim kawałek kamiennej
kolumny najeżonej szkliwem. W ręce skute łańcuchem zatknęli kij z trzciny, na głowę wtłoczyli koronę cierniową, oczy przewiązali szmatą i zaczęli
piekielną igraszkę. Jeden wbijał – wydzierając Mu
z ręki trzcinę – ostre ciernie do skroni. Drugi pluł
w Najświętsze Oblicze, inny targał za włosy, przyklękał szyderczo na kolana i bijąc pięścią po twarzy, pytał: „Prorokuj nam Chrystusie, kto jest, co Cię
uderzył?”. Król Nieba i Ziemi upokorzony do najwyższego stopnia!
*   *   *
I znów pytanie: za co tak okropnie poniżony? Za
pychę i bunt stworzenia! Za pychę aniołów, którzy
nie chcieli w Nim uznać swego Króla, za grzechy
pierwszych rodziców, którzy zapragnęli być bogami,
za ateistów, którzy nie chcą uznać nad sobą Boga,
za masonów, którzy zamiast Bogu – oddają cześć
szatanowi, za bałwochwalców, którzy kłaniają się
produktom rąk swoich, i za wszystkich racjonalistów
stawiających swój rozum wyżej nad Objawienie Boże
– Pan Jezus wił się z bólu pod koroną cierniową! Za
farbowanie włosów, za szminki, czernidła, lakiery,
dziwaczne nakrycia głowy, obcisłe sukienki, ogłupiałe szpilki i wszystkie próżności niewieście – Jego
Najświętsze Oblicze było plwocinami zbrukane. Za
krytykowanie rządów Opatrzności, za lekceważenie
nauki Kościoła Świętego, za pogardę wobec osób
duchownych i za sztywne kolana podczas Najświętszej Ofiary – Pan Jezus cierpiał urągania pachołków. Za twój egoizm, wynoszenie się nad drugich,
obstawanie przy swoim zdaniu w sprawach wątpli

należnego szacunku, jak np. zakazane w moim
biskupstwie podawanie Komunii św. na dłoń
oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej. Prowadzi to do utraty właściwego
poczucia doniosłości tego zgromadzenia. To jest nic
innego jak śmierć naszego Pana i Zbawcy, któremu
wszystko zawdzięczamy. Zamartwiamy się o ludzką
ocenę, boimy się, że zostaniemy wyśmiani, boimy
się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez innych,
a nie boimy się Boga? Nie odwołuję tego, co powiedział jeden z
moich poprzedników: „dzieje się
to na waszą odpowiedzialność.
Drodzy biskupi zagranicznych
biskupstw, modlę się za was,
abyście na czas zrozumieli, że
droga, którą obraliście jest niewła
ściwa”.
W tym miejscu, moi umiłowani Kapłani, umiłowani Bracia
i Siostry, dozwolone jest przyjmowanie komunii na język i w
postawie klęczącej. Wszystko,
co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych jest niedozwolone.
Mówię to jako wasz Biskup!

Jan Paweł II

W związku z wieloma wątpliwościami odnośnie
prawdziwości niniejszej homilii papieskiej pewna
pani z Antwerpii złożyła zapytanie w Rzymie. Od
powiedzi udzielił biskup Van Lierde, za co jesteśmy
mu niezmiernie wdzięczni.
„Watykan, 15 stycznia 1991
Wielce szanowna Pani,
Otrzymałem Pani list z dnia 21 listopada 1990
i pomimo wielu różnorodnych zajęć i obowiązków,
udzielam Pani odpowiedzi: homilia Ojca Świętego
jest autentyczna.
Życzę wiele szczęścia, a przede wszystkim Błogosławieństwa Bożego w 1991 roku.
W Chrystusie,
+ Petrus Canesius van Lierde”

wych, posądzanie innych, kłótnie, zawiści, gniewy
– Pan Jezus był poczytany za błazna.
*   *   *
Podziwiaj niewzruszoną cierpliwość Zbawcy,
który mając do dyspozycji Wszechmoc, cierpliwie
znosi urągania oprawców. Mógł się od nich uwolnić jednym skinieniem palca i w nicość ich obrócić, a jednak znosił wszelkie upokorzenia. Ofiara z
własnej godności jest największą ofiarą. Człowiek
gotów jest wyzbyć się majątku, pieniędzy, środków
koniecznych do życia, ale trudno mu znieść drobne upokorzenie, które boleśnie rani jego serce. Nie
kiedy za jedno obelżywe słowo wnosi sprawę do
sądu, nie chce przebaczyć.
Dlaczego tak się dzieje? Bo zbyt wielkie mnie
manie ma o własnej osobie. Zapomniał o tym, że
z prochu powstał i w proch się obróci. Jego praw
dziwa wielkość kryje się w pokorze. Pokora jest jakby wykopem pod fundament świętości. Nie można
gmachu stawiać na piasku, trzeba dokopać się do
skały, a tą skałą jest Chrystus! Prawdziwa pokora,
to przyznanie się do prawdy: z jednej strony uznaje
dusza swą słabość i nędzę, że jest tylko nicością,
godna wszelkiej pogardy, a z drugiej strony umie w
sobie dostrzec wielkie skarby łaski, które ją wynoszą ponad całą naturę, czyniąc z niej dziecko Boże,
przyszłego dziedzica Nieba. Każde dobrowolne
przyjęcie upokorzenia uniża człowieka w oczach
własnych, a wywyższa w oczach Bożych. Ze swej
strony nic nie możemy ofiarować Bogu, jak właśnie
dobrowolne upokorzenia, które stanowią wyłączną naszą własność. Im niższe zajmiesz miejsce w
oczach własnych, tym wyżej posadzi cię Ojciec w
niebiesiech!

Br. Bogumił Adamczyk

Powyższe rozważania pochodzą z książki brata
Bogumiła Mariana Adamczyka pt. „Odmawiajcie różaniec”, wydanej przez Wydawnictwo „Bernardinum” w
2006 r. Książkę tę można zakupić w naszej redakcji
(cena 25 zł / $20, koszt przesyłki wliczony).
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