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Ewangelia (Mk 10, 35-45) wersja dłuższa
Przełożeństwo jest służbą
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli:
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po
prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich,
który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie.
Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub
lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz
kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 Medytacja nad Słowem
Prośbę skierowaną do Jezusa przez Jana i Jakuba można zinterpretować jako
żądanie dla siebie stołków ministerialnych w przyszłym Jego rządzie. Dwaj



bracia uznali widać, że należy się pośpieszyć z załatwieniem tej sprawy,
skoro Jezus zapowiada jakąś bliżej niezrozumiałą dla nich swoją śmierć,
a potem jeszcze trudniejsze do pojęcia zmartwychwstanie.
Prośba synów Zebedeusza oburzyła pozostałych dziesięciu Apostołów, ale
bynajmniej nie z racji na jej bezczelność, ale z racji na to, że i oni przecież
także chcieli te miejsca u boku Jezusa zająć.
Widzimy więc, że Dwunastu Jego uczniów, których nota bene sam sobie
wybrał, nie było idealnym gronem świętych mężów. Oni dopiero uczyli się
być Jego uczniami, dorastali do swej misji i powołania.
Uczniem bowiem Jezusa człowiek się staje, ale nigdy nim się nie rodzi ani
też nie jest nim w pełni. Stąd też i nikt z nas w oczach Jezusa nie jest
przekreślony i bez nadziei na poprawę. Wszystko zależy od tego, czy
chcemy z Nim być, nawet jeśli na tej drodze upadamy, tak jak On na drodze
Krzyża.
Może zatem warto wziąć dziś przykład z Jezusa, który nie przyszedł po to,
aby Jemu służono, lecz aby służyć, i zrobić ten zasadniczy krok na drodze
Jego nauczania: zacząć żyć dla innych.

ks. Wojciech Michniewicz

Rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża
16 października minęła 43 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na
papieża. Oto garść faktów, wspomnień i ciekawostek dotyczących
pamiętnego konklawe.
Wybór papieża z Polski był niezwykłym wydarzeniem w dziejach świata,
ale, jak się okazało, zapowiedzianym w poetyckim proroctwie innego
Polaka. Juliusz Słowacki napisał w 1848 r.: „Pośród niesnasek Pan Bóg
uderza/W ogromny dzwon,/Dla słowiańskiego oto papieża/Otworzył tron
(…)// Twarz jego słowem rozpromieniona,/Lampa dla sług,/Za nim rosnące
pójdą plemiona/W światło, gdzie Bóg./Na jego pacierz i rozkazanie/Nie
tylko lud -/Jeśli rozkaże, to słońce stanie,/Bo moc – to cud!
15 sierpnia 1963 r. podczas uroczystości koronacji przez prymasa
Wyszyńskiego figury Matki Bożej Ludźmierskiej miał miejsce znamienny
z perspektywy późniejszych wydarzeń epizod. Kardynał Wojtyła uchwycił
berło, jakie podczas procesji w pewnym momencie wypadło z ręki
Madonny. – Karolu, Maryja dzieli się z Tobą władzą – powiedział do
bp. Wojtyły stojący obok niego kolega, ks. Franciszek Macharski.
Kard. Wojtyła niemal „na styk” zdążył na konklawe, które wybrało go na
papieża. Do Kaplicy Sykstyńskiej wszedł ostatni, a trzeba wiedzieć, że po
zamknięciu wrót Kaplicy do środka nie wpuszcza się nikogo, nawet
kardynałów…



Podczas konklawe, prymas Polski kard. Stefan Wyszyński szepnął
kardynałowi Wojtyle: “Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać…”.
Kiedy drugiego (i ostatniego) dnia konklawe dyskusje wśród kardynałów
coraz wyraźniej wskazywały na możliwość wyboru metropolity
krakowskiego, dawny rzymski znajomy ks. Wojtyły a wówczas już
kardynał, o. Maksymilian de Fuerstenberg, pochylił się nad nim cytując
słowa z Ewangelii św. Jana: „Dominus adest et vocat te” (Pan jest i woła cię).
Kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża w poniedziałek,
16 października 1978 r., w drugim dniu konklawe. Biały dym zwiastujący
dokonanie wyboru pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o godz. 18.18.
Metropolita krakowski stał się 262 następcą św. Piotra. Ostatnia notatka
w prowadzonej przez metropolitę krakowskiego „Księdze czynności
biskupich”, przesłanej później do Krakowa, brzmi: „Około godz. 17.15 – Jan
Paweł II”.
Jan Paweł II zamieścił w swoim testamencie jedno ze wspomnień
z konklawe. „Kiedy w dniu 16. października 1978 konklawe kardynałów
wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński powiedział do
mnie: „zadaniem nowego papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie
Tysiąclecie”. Nie wiem, czy przytaczam to zdanie dosłownie, ale taki
z pewnością był sens tego, co wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś
Człowiek, który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia. Wielki
Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa, Jego heroicznego
zawierzenia.”
Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem (od czasu
pontyfikatu Hadriana VI, który był Holendrem i pełnił najwyższy urząd
w Kościele w latach 1522-23), najprawdopodobniej pierwszym w dziejach
papieżem-Słowianinem i pierwszym w historii Kościoła papieżem, który
przybranym imieniem powołuje się aż na trzech swoich bezpośrednich
poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła I).
Obrady są absolutnie tajne, zaś kardynałów obowiązuje tajemnica, niemniej
wedle miarodajnych opinii metropolita krakowski został wybrany w ósmym
głosowaniu, przytłaczającą większością 99 głosów (spośród 111 wszystkich
uczestników konklawe).
Chociaż kardynał Wojtyła zyskiwał od czasu udziału w obradach coraz
większe uznanie wśród hierarchów z całego świata, to nie był wymieniany
przez media w gronie papabili a więc purpuratów, których wybór na
papieża jest wielce prawdopodobny. Wynik konklawe był absolutną
światową sensacją. Postać papieża z Polski stała się przez szereg dni po
konklawe kluczowym temat światowych mediów, które nie kryły



zafascynowania jego osobą. Zwracano uwagę na jego horyzonty
intelektualne, wszechstronność zainteresowań, bogactwo doświadczeń
duszpasterskich; podkreślano, że zna biegle sześć języków, lubi spływy
kajakowe, uprawia narciarstwo a do tego jest poetą…
Jak każdy sakrament tak i powołanie na Stolicę Apostolską musiało zostać
odnotowane w metryce chrzcielnej Karola Wojtyły. 17 października, pod
adnotacjami – o chrzcie, bierzmowaniu, święceniach, sakrze biskupiej,
kreowaniu kardynałem – ksiądz proboszcz Edward Zacher, w obecności
dziennikarzy z całego świata, napisał wiecznym piórem: “Die 16 X 1978, in
Summum Pontificem electus, et imposuit sibi nomen: Joannes Paulus PP”…
W homilii podczas Mszy św. z okazji 25. rocznicy pontyfikatu,
16 października 2003 r. Papież wyznał, że w momencie wyboru silne odczuł
w swym sercu pytanie, jakie skierował Jezus do Piotra: „Miłujesz Mnie, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”(J 21, 15-16); i dodał: „Każdego dnia
odbywa się w mym sercu ten dialog, a w duchu wpatruję się w to łaskawe
spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa, które ośmiela, aby odpowiadać
jak Piotr odpowiadał ze spokojem i świadomością swej ludzkiej ułomności:
‘Panie, Ty wiesz… Ty wiesz, że Cię kocham’, a potem podejmować zadania,
jakie On sam przed nami stawia”.
www.stacja7.pl
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