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W uroczystoœæ Niepokalanie Poczêtej, £aski Pe³nej, Matka
Koœció³ s³owami œw. Paw³a z listu do Efezjan k³adzie nam na stole
liturgii s³owa obraz cz³owieka, ludzkiej egzystencji, znaczenia ludzkiego
losu, obraz mojej osoby, który musi wprawiæ w os³upienie (jeœli siê mu
uwa¿nie przygl¹dn¹æ). Bo nie tylko daleki, (bardzo daleki) jest od tego,
co o homo sapiens (dwuno¿nym ssaku, animal rationale, mortale)
mówi¹ nam nauki przyrodnicze i humanistyczne, i obiegowa opinia, ale
w swym teologicznym rozmachu, w jakiejœ niebotycznej gloryfikacji
losu cz³owieka (kruszyny w kosmosie), w kreœleniu jego pocz¹tków i
koñca na boskiej orbicie wiecznoœci ociera siê wrêcz [i to musi wrêcz
szokowaæ] o jakiœ niezrozumia³y antropocentrym, determinizm,
predystynacjonizm. „Jeszcze przed za³o¿eniem œwiata (in mare del
silenzio - w morzu milczenia) wybra³ nas Bóg w Chrystusie.... i z
mi³oœci przeznaczy³ nas dla siebie jako przybranych synów”, tak jakby
ca³y œwiat, by stworzony tylko ze wzglêdu na nas. [...] albo jeszcze
mocniej: „W Nim [w Chrystusie] dost¹piliœmy udzia³u my, z góry
przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z
zamys³em swej woli po to, byœmy istnieli ku chwale Jego majestatu”.
Ecce homo – oto cz³owiek wed³ug Boga! Oczywiœcie z racji
doktrynalnych, przywo³uj¹c dogmat o ludzkiej wolnej woli, która jak
powie Peguy jest „oczkiem w g³owie” Pana Boga, musimy odrzuciæ
jakikolwiek determinizm, jakiekolwiek zadecydowanie za nas o naszym
losie, o naszym przeznaczeniu w stwórczym i zbawczym dzia³aniu
Boga; determinizm który zdawa³oby siê wygl¹da zza tych paw³owych
s³ów listu do Efezjan. Nie, Bóg stworzy³ nas bez nas, ale zbawiæ nas
wbrew nam nie mo¿e, albo lepiej powiedzieæ: nie chce. I dlatego ta
szokuj¹ca, przyprawiaj¹ca o zawrót g³owy paradoksalnoœæ paw³owych
okreœleñ ocieraj¹cych siê o predystynacjonizm s³u¿y tylko temu i a¿
temu, by pokazaæ kim jestem dla Pana Boga, s³u¿y temu by ukazaæ Jego
szalon¹ siêgaj¹c¹ samych pocz¹tków stworzenia i jeszcze dalej
determinacjê, zaiste bosk¹ determinacjê, aby uczyniæ mnie swoje
stworzenie uczestnikiem chwa³y Jego nieœmiertelnoœci, szczêœliwym,
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pe³nym ¿ycia. Ta determinacja Boga, gotowego z mi³oœci dla cz³owieka,
dla grzesznika, dla mnie, na wszystko, nie daj¹ca nigdy za wygran¹,
znalaz³a swój niedoœcigniony wyraz w krzy¿u Jego Jednorodzonego
Syna. „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie
wystêpków, wed³ug bogactwa Jego ³aski”. Oto kim jest cz³owiek dla
Boga.

Kiedy Archanio³ Bo¿y Gabriel zwiastowa³ w Nazarecie Pannie
Maryi, ¿e £aski pe³na pocznie Syna, który bêdzie Synem Najwy¿szego,
Maryja stanê³a nagle twarz¹ w twarz wobec tego Orêdzia, wobec tej
wprowadzaj¹cej w os³upienie determinacji Boga, zaanga¿owanego bez
reszty, w niepojêty, niewyobra¿alny sposób w los cz³owieka. Jej
samoœwiadomoœæ, wyobra¿enie o sobie samej, i o swoim losie, o
przeznaczeniu, powo³aniu, o historii swojego narodu, o ca³ym œwiecie 
musia³o wtedy w jednej chwili ekslodowaæ do innego wymiaru (tego z
listu œw. Paw³a): „Oto odt¹d b³ogos³awiæ mnie bêd¹ wszystkie
narody....”, .... a potem konsekwentnie przez ca³e ¿ycie... trwaæ,
dojrzewaæ w godzinach prób, dojrzewaæ pod krzy¿em: „Niewiasto oto
Syn Twój”... dojrzewaæ, rosn¹æ do jakiœ niebotycznych rozmiarów, tak,
by (jako Matka Koœcio³a, Matka Nieustaj¹cej Pomocy, Wspomo¿enie
Wiernych) mog³a stawiæ czo³a apokaliptycznemu Smokowi, który od
pocz¹tku chcia³ po¿reæ jej Dzieciê. 

Ile¿ razy ks. Giussani (a za nim ks. Carron), zw³aszcza we
wprowadzeniu do modlitwy Anio³ Pañski, próbowali zestroiæ nasze
umys³y, nasze serca, nasz¹ wolê, z tym musia³o dziaæ siê w duszy tej
czternasto- pietnastoletniej dziewczyny z Nazaretu, gdy us³ysza³a z ust
Anio³a: Shlom lekh Maryjam – Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na...
Spróbujcie pomyœleæ o tej dziewczynie, która przebywa³a w domu i
us³ysza³a orêdzie – o Maryi. Prze¿y³a coœ, czego ostatecznie nie da siê
sprowadziæ do wczeœniejszych wydarzeñ, z których sk³ada³a siê Jej
teraŸniejszoœæ – czytamy znowu na tegorocznym plakacie. Po co ta
cierpliwa, a¿ natrêtna pedagogia przypominania Zwiastowania!
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Bo to, co wtedy wydarzy³o siê Maryi i zdecydowa³o o jej fiat, o
jej Magnificat, o jej wierze, o powo³aniu, o nowej œwiadomoœci
wyniesionej na orbitê wiecznoœci, analogicznie wydarzy³o siê, wydarza
siê nam, jak przekonuje œw. Pawe³ w dzisiejszym czytaniu: „Bóg wybra³
nas przed za³o¿eniem œwiata....”. Bo to istota chrzeœcijañstwa –
wydarzenie Zwiastowania – Orêdzie, które dociera do nas przez
obecnoœæ pos³añca Bo¿ego, przez obecnoœæ nowego cz³owieczeñstwa
wype³nionego tajemnic¹ zbawczej mi³oœci! „Chrzeœcijañstwo jest
obecnoœci¹ wewn¹trz twojego ¿ycia, obecnoœci¹, która zapewnia
niewyobra¿aln¹ zmianê, niewyobra¿aln¹”. Pomyœlcie o pasterzach, o
mêdrcach, o Janie i Andrzeju.... albo o Benenedettcie Bianchi Porro,
dziewczynie sparali¿owanej i ograbionej przez chorobê Recklinghausera
ze wszystkich doznañ zmys³ów, bez wzroku, bez s³uchu, zapachu i
smaku. Oto fragmenty spisanych jej wyznañ, które resztkami si³
potrafi³a dyktowaæ wodz¹c palcem po d³oni odwiedzaj¹cych j¹ w
szpitalu.

"Dni mijaj¹ w oczekiwaniu Tego, którego kocham w powietrzu
i w s³oñcu, którego ju¿ nie widzê, ale które czujê w jego cieple, gdy
wpada przez okno i ogrzewa mi d³onie; którego kocham w deszczu, co
spada z Nieba, aby obmyæ Ziemiê..." "Na moim ³ó¿ku myœlê o was
wszystkich. Ja, taka bezczynna, podczas, gdy wy idziecie do przodu.
Trzymam was przy samym sercu, pod ko³dr¹". "Bracia moi, pokój wam
wszystkim - Ja idê, ale zostawiam wam moje serce, moj¹ wiarê. Wra-
cam do Boga, jak dziecko. Kochajcie siê nawzajem. Ja was tak ukocha-
³am. Kochajcie ¿ycie, bo ja te¿ by³am zadowolona z tego, którym Bóg
mnie obdarzy³. Mia³am wielkie marzenie: Chcia³am dojœæ do Niego..." 

Emilia, pielêgniarka, zapamiêta³a jedno z ostatnich zdañ z jakim
zwróci³a siê do niej przed konaniem: "Widzi Pani, teraz jestem
dzieckiem, które siê musi narodziæ. Ale Pani wyobrazi sobie, ¿e ja w tej
chwili równie¿ rodzê". 
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Pomyœlcie co za apoteoza cz³owieczeñstwa, co za gloryfikacja
¿ycia, w pokorze umierania, bez cienia megalomanii! Sk¹d u niej to
szokuj¹ce, œwiête przekonanie, ¿e ból umierania jest w istocie bólem
porodu nowego ¿ycia? Pozazdroœciæ!

Ale mo¿e wa¿niejsze od zazdroœci(nawet tak œwiêtej), jest to, aby
otworzyæ siê, otwieraæ siê (otwieraæ sanktuarium swojego serca) na
ka¿de wydarzenie, na ka¿d¹ obecnoœæ promieniuj¹c¹ cz³owieczeñstwem
przemienionym wiar¹, obecnoœæ, która gwarantuje niewyobra¿aln¹
zmianê, niewyobra¿aln¹, na ka¿de spojrzenie, na ka¿de spotkanie (takie
jak dzisiaj), w którym do g³osu dochodzi Orêdzie o tym, jak Bóg nas
umi³owa³ od za³o¿enia œwiata...

A do tego – uczy ks. Giussani (ale najpierw Maryja) – do tego
potrzeba przede wszystkim ubóstwa ducha. Jak¹¿ górê odpadów trzeba
usun¹æ z powierzchni - i o wiele g³êbiej ni¿ z powierzchni - naszej
œwiadomoœci, naszej duszy, naszej inteligencji, naszej wra¿liwoœci, by
zacz¹æ zmierzaæ ku temu, czego to s³owo „orêdzie” zaczyna byæ echem,
chce byæ echem! Jak¹¿ masê odpadów, jak¹¿ skorupê trzeba roz³upaæ!
Dlatego pierwsza lepsza postawa zaciekawienia, w takim stopniu, w
jakim postawa zaciekawienia charakteryzuje siê intelektualnym
zaciekawieniem, ze wzglêdu na to wiele - no w³aœnie - nie wystarczy,
¿eby zrozumieæ. Pozwala na to tylko ubóstwo ducha, to ubóstwo ducha,
które sprawia, ¿e krzyczymy "Panie, uka¿ mi swoje oblicze!" (por. Ps
27, 8-9), tylko ubóstwo ducha ka¿e nam krzyczeæ: "Moja dusza jest
spragniona ¿ywego Boga".  

Marana tha. PrzyjdŸ, Panie Jezu. Amen.


