Kazanie na uroczystą Mszę św. i nabożeństwo fatimskie, 13.05. 2017 r.,
w kościele św. Mikołaja w Krakowie.
13 maja 1917 roku Łucja, Franciszek i Hiacynta, jak każdego dnia, wyprowadzili owce
na pastwisko. Dzieci zwracając uwagę na swoją trzodę oddały się błogiej zabawie.
Przestraszyło je światło z nieba. Stwierdzając, że nadchodzi burza a światło było błyskawicą,
zaczęli schodzić ze zbocza poganiając owce w stronę drogi. Wtedy właśnie stanęła przed nimi
Pani ubrana w białą suknię. Łucja wspomina, że promieniowała jak słońce. Nie bójcie się –
powiedziała Maryja – i zadała pytanie: czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie
cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako
prośba o nawrócenie grzeszników? Szybka i prosta odpowiedz dzieci była twierdząca.
Tak chcemy! Wiec łaska Boża będzie waszą siłą - mówi Maryja – odmawiajcie codziennie
różaniec aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny.
Intrygujące jest to bezsprzeczne „tak”, które dzieci wypowiadają w stronę Maryi
zgadzając się na cierpienia. Kto z taką łatwością i prostotą będzie umiał przyjąć trud życia.
Jednak zastanówmy się, czy tak bezgraniczne zaufanie nie powinno towarzyszyć właśnie
ludziom prawdziwej i głębokiej wiary. Maryja w fatimskiej wizji nie jest tylko Tą, która
przynosi ewangeliczne orędzie „nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, lecz jest także
świadkiem zaufania Bogu. Znajdziemy w Biblii wiele treści potwierdzających wiarę Maryi.
Gdy Anioł Gabriel przychodzi do niewiasty poślubionej już mężowi imieniem Józef i zwiastuje
Jej „oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus”, Maryja jest gotowa
na przyjęcie orędzia. Wypowiadając swoje „tak” wobec Boga, daje wyraz zaufania i wiary w
Boże słowa. Ta Jej droga będzie również naznaczona cierpieniem. Maryja usłyszy proroctwo
„a twoją dusze miecz przeniknie”, ponadto wiele razy patrząc na czyny swojego syna nie będzie
ich rozumiała, kiedy Jezus zostanie w świątyni a rodzice Jego nie będą wiedzieć gdzie jest,
znalazłszy go padnie pytanie „synu czemuś nam to zrobił? ojciec twój i Ja martwiliśmy się
o ciebie”, a Jezus odpowie: „czy nie wiedzieliście że powinienem być w tym co należy do mego
Ojca.” Maryja, pomimo niezrozumienia tych słów, taką ufność żywiła do Boga,
że zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu aż do czasu kiedy łaska Boża pozwoli Jej
odkryć ich sens. Pomyślmy jak trzeba mieć głęboką wiarę, żeby stanąć pod krzyżem Syna, żeby
patrzeć na śmierć dziecka i nie rozumiejąc dlaczego, wierzyć, że Bóg zdoła Go ocalić.
Maryja świadek wiary pragnie zaprosić dzieci z Fatimy właśnie do takiej ufności.
Zaprasza do niej też każdego z nas. Wierzycie w Boga? pyta dzisiaj Jezus. A my w odpowiedzi
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powinniśmy krzyczeć Panie przymnóż nam wiary. Daj nam wiarę taką jak miała Matka,
daj wiarę dzieci Fatimskich.
Zdaje się, że pytanie o wiarę jest aktualne i dzisiaj. Żyjemy w świecie, w którym ukuło
się powiedzenie „wierzący niepraktykujący”, widzimy rzesze ludzi, którzy nie tylko walczą
z kościołem, ale są tak zwanymi katolikami od święta. Przeczytamy w KKK, że łaskę wiary,
którą daje nam Bóg można utracić. Wiary w Boga i wiary Bogu można się wyprzeć. I pomimo
tego, że wiara jest darem danym nam od Boga to, aby kogoś nazwać wierzącym potrzeba
owocu, czynów wiary.
Słowo wiara ściśle łączy się z terminem wierność. Wiara rodzi się z tego co się słyszy
a tym co się słyszy jest słowo Boże. Wierność o jakiej mowa to skierowanie się w stronę Boga
i słuchanie Jego słów. Wiernym zatem, jest ten kto walczy każdego dnia o obecność Boga
w swoim życiu. A ilekroć na tej drodze niedomagam, tylekroć jestem mocny, kiedy dam Bogu
prowadzić mnie za rękę. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę
bo ty jesteś ze mną. Choćby moje życie było sumą powtarzających się porażek nie wątpię,
że Bóg jest w stanie pokonać moje ciemności.
Wiara nie jest także jednorazowym aktem i wyborem. Jak powiadał poeta raz
wybrawszy na wieki w każdej chwili wybierać musze. Wyjdziemy z tej świątyni i staniemy
w naszej codzienności przed wieloma wykluczającymi się wartościami: miłością i nienawiścią,
prawdą i kłamstwem, przebaczeniem i gniewem, to wiara pozwoli nam dobrze wybierać.
Człowiek wiary ma intuicje w podejmowaniu decyzji, które zgadzają się z wolą Boga. Tylko
kiedy postawimy swoje życie w świetle Słowa Bożego, Ewangelii będziemy w stanie
zrozumieć jak żyć, aby pełnić wolę Boża.
Wiara jest też pragnieniem bycia Blisko Boga. Kardynał Tagle w swojej książce
„Ludzie wielkiej nocy” zobrazuje czym jest owo pragnienie opowiadając sytuację spotkania się
z młodym człowiekiem. Na prośbę młodzieńca - naucz mnie wiary. Ksiądz przynosi miskę
z wodą i każe mu włożyć do niej głowę, równocześnie informuje że przytrzyma go a gdy
braknie mu powietrza powinien dać znać ręką unosząc ją do góry. Tak się też dziej, ale kiedy
chłopak zaczyna machać rękami ksiądz jeszcze mocniej trzyma jego głowę nie pozwalając
mu wydostać się z sideł. Po krótkim czasie puszcza chłopca. Ten z wielkim zażenowaniem
krzyczy prosiłem aby ksiądz nauczył mnie wiary a ja się mało nie utopiłem. Na to wielebny
odpowiada: widzisz wiara jest to tak wielkie pragnienie Boga w twoim życiu które zmusza
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cię do walki. Odkryj, że jak wtedy kiedy miałeś pragnienie zaczerpnąć powietrza i walczyłeś
o życie, tak twoja wiara jest walką o ciągłą relację z Bogiem bez której nie ma życia duchowego.
Wiara to także zaufanie Bogu. W tym co On nam dzisiaj proponuje i do czego zaprasza.
A mówi trwajcie we Mnie, wasza modlitwa niech nie ustaje, nawracajcie się, kto spożywa Ciało
i Krew Moją ma życie wieczne a ja go wskrzesze w dniu ostatecznym. Maryja zaufała
wezwaniu, święci z Fatimy również zaufali Bogu, że ich cierpienie będzie miało sens bo jest
to pokuta za grzechy świata. A my? Kiedy przychodzą na nas trudności w życiu, czy umiemy
w wierze zaufać. Są tacy, którzy odejdą od Boga mówiąc moja modlitwa jest bezsensowna
bo proszę i nie dostaję, czy umiesz zaufać jak dziecko. Dobrym obrazem jest tutaj relacja
małego człowieka do swojego ojca. Dziecko ma manie poznawania świata i chce wszystkiego
dotknąć może nawet wziąć do buzi. A tata stoi i czuwa, aby oddalić niebezpieczeństwo.
Kiedy malec wyciąga rękę do garnka z gotującą się wodą, reakcja ojca jest natychmiastowa.
Nie wolno. Widziałem dzieci które wtedy wpadają w szał i płaczą bo tak są przestraszone.
Czy jednak ten obraz nie pokazuje nam i nie uświadamia naszej dziecięcej postawy wobec
Boga. Pragniemy tego czego nie możemy mieć, wyciągamy ręce po wiele ale Ojciec zna
niebezpieczeństwo i dlatego nie dostajemy wszystkiego o co się modlimy. W filmie Bruce
Wszechmogący świetnie widać w jakim chaosie pogrążyłby się świat gdyby Bóg odpowiedział
„tak” na wszystkie modlitwy. Nasze zaufanie ma być ufnością dziecięcą.
Jak bezgraniczną wiarę prezentują fatimskie dzieci. Maryja uczy ich jak Matka
co znaczy ofiarować się Bogu i zaufać. Dzisiaj dla nas Maryja staje się człowiekiem wiary
i wierną służebnicą Boga, która do końca potrafiła zaufać Bożemu Słowu. Maryja przyniosła
do Fatimy orędzie o tej wierności. Czy chcecie ofiarować się Bogu? Jeśli tak to bądźcie ludźmi
wiary. Współdziałajcie z łaską, módlcie się za grzeszników i o nawrócenie wielu, ofiarujcie
swoje cierpienie za grzechy świata i odmawiajcie różaniec.

ks. Piotr Kosakowski
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