
gdzie zaczęła się rozprzestrzeniać sława Jezusa, aby Go zdyskredytować w oczach 
ludzi. Aby szerzyć plotki, zdyskredytować drugiego, pozbawić autorytetu. Po to 
zostali posłani. Owi uczeni w Piśmie przybyli z wyraźnym i straszliwym 
oskarżeniem, nie szczędzili środków, zmierzają do centrum: "Ma Belzebuba i przez 
władcę złych duchów wyrzuca złe duchy". Oznaczało to mniej więcej, że jest On 
opętany przez diabła. Rzeczywiście Jezus uzdrowił wielu chorych, a oni chcą, 
by wierzono, że czyni to nie mocą Ducha Bożego, lecz złego ducha. Jezus reaguje 
słowami mocnymi i jasnymi, gdyż owi uczeni w Piśmie, być może nieświadomie, 
popadają w większy grzech: zaprzeczają i bluźnią miłości Boga, który jest obecny 
i działa w Jezusie. Jest to bluźnierstwo, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, 
jedyny grzech niewybaczalny – tak mówi Jezus – ponieważ zaczyna się od 
zamknięcia serca na miłosierdzie Boga działającego w Jezusie. Ale wydarzenie to 
zawiera ostrzeżenie potrzebne nam wszystkim. Może się bowiem zdarzyć, że 
silna zawiść z powodu dobra i dobrych uczynków danej osoby może doprowadzić 
do fałszywego jej oskarżenia. Dostrzegamy tutaj śmiertelną truciznę: zjadliwość 
z jaką rozmyślnie chce się zniszczyć dobrą opinię drugiej osoby. Niech Bóg nas 
uwolni od tej strasznej pokusy! A jeśli, badając nasze sumienie widzimy, że ten 
chwast zaczyna w nas kiełkować, to natychmiast idźmy go wyznać w Sakramencie 
Pokuty, zanim się rozwinie i zrodzi swoje niedobre skutki, których nie da się 
uleczyć. Uważajcie, bo ta postawa niszczy rodziny, przyjaźnie, wspólnoty i wreszcie 
społeczeństwo. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także o innym, bardzo odmiennym 
niezrozumieniu Jezusa: niezrozumieniu członków Jego rodziny. Niepokoili się, 
ponieważ Jego nowe wędrowne życie wydawało się im szalone. Rzeczywiście okazał 
się tak dostępny dla ludzi, szczególnie dla chorych i grzeszników, że nie miał nawet 
czasu na spożywanie posiłków. Taki był Jezus: najpierw ludzie, służenie, pomaganie 
ludziom, nauczanie, leczenie ludzi, był dla ludzi, nie miał nawet czasu, by coś zjeść. 
Zatem członkowie Jego rodziny postanowili sprowadzić Go z powrotem do 
Nazaretu, do domu. Przybyli na miejsce, gdzie Jezus nauczał i posłali, aby Go 
przywołać. Powiedziano Mu: "Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o 
Ciebie". On odpowiedział: "«Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając 
na siedzących wokoło Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»" Jezus tworzy nową rodzinę, już nie 
w oparciu o więzi naturalne, ale opierającej się na wierze w Niego, na Jego miłości, 
która nas przyjmuje i jednoczy między nami w Duchu Świętym. Wszyscy, którzy 
przyjmują Słowo Jezusa są synami Boga i braćmi między sobą. Przyjęcie Słowa 
Jezusa czyni nas między sobą braćmi, czyni nas rodziną Jezusa. Obmawianie 
innych, niszczenie dobrego imienia innych czyni nas członkami rodziny diabła. 
Ta odpowiedź Jezusa nie jest brakiem szacunku dla swej Matki i członków rodziny. 
Jest tutaj wręcz największe uznanie dla Maryi, gdyż to właśnie ona jest doskonałą 
uczennicą, która we wszystkim była posłuszna woli Boga. Niech Dziewica-Matka 
pomaga nam zawsze żyć w Komunii z Jezusem, uznając dzieło Ducha Świętego 
działającego w Nim i w Kościele, odradzając Świat do nowego życia.” 

○ ○ ○ ODNOWIENIE POŚWIĘCENIA SIĘ SERCU JEZUSOWEMU ○ ○ ○ 
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a zarazem w setną rocznicę poświęcenia naszej 
Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 r.), biskupi 
w imieniu Kościoła, ponowią Akt zawierzenia Polski 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystego Aktu 
dokona abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, podczas Mszy świętej o godz. 1800 w krakowskiej 
Bazylice Serca Jezusowego. Miejsce jubileuszu wybrano nieprzypadkowo: 
Bazylika pozostająca pod opieką ojców jezuitów, została konsekrowana 100 lat 
temu, w maju 1921 roku, i otrzymała wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Pielgrzymi, którzy przybyli wtedy na konsekrację kościoła pozostali w Krakowie 
do pierwszego piątku 3 czerwca tj. do Uroczystości patronalnej Bazyliki. W tym 
dniu wyruszyła procesja na Mały Rynek, aby tam w akcie wdzięczności za 
odzyskaną niepodległość, oddać całą Ojczyznę w Boską opiekę. Uroczystościom 
przewodniczył ks. kardynał Prymas Edmund Dalbor, a uczestniczyło w niej 18 
biskupów, duchowieństwo, siostry zakonne i około 140 tysięcy wiernych. 
W planowanej w tym roku Uroczystości wezmą udział biskupi zgromadzeni na 
Konferencji Episkopatu Polski, która będzie obradować w dniach 11–12 czerwca 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaproszeni zostali także rektorzy seminariów 
duchownych i przedstawiciele zakonów, zwłaszcza tych związanych z kultem 
Serca Jezusowego, i oczywiście wierni, którzy w miarę możliwości, będą mogli 
uczestniczyć w liturgii w Bazylice, ale także na świeżym powietrzu, oglądając 
transmisję na dwóch telebimach. Uroczystość ma rangę ogólnonarodową i ściśle 
religijny charakter – mówi o. Robert Więcek SJ, dyrektor Krajowego Sekretariatu 
Apostolstwa Modlitwy. Informacje i transmisje będzie można znaleźć na stronie 
internetowej (bazylikaserca.pl) i kanale youtube Bazyliki (Jezuici Kraków). 
Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zostanie 
odnowiony w tym dniu w całej Polsce podczas Mszy świętych i nabożeństw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

(św. Jan Paweł II, 
4 czerwca 1999 r.) 

„Wzywam wszystkich wiernych, aby nadal gorliwie 
pielęgnowali kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przystosowując go do naszych czasów, ażeby dzięki 
temu mogli nieustannie czerpać z jego niezgłębionych 
bogactw i umieli z radością na nie odpowiadać, miłując 
Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę 
pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będą 
żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi.” 

Totus Tuus 


