III Pi?tek Wielkiego Postu
Tekst Ewangelii ( Mk 12,28b-34): Zbli?y? si? tak?e jeden z uczonych
w Pi?mie, który im si? przys?uchiwa?, gdy rozprawiali ze sob?.
Widz?c, ?e Jezus dobrze im odpowiedzia?, zapyta? Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykaza??» Jezus odpowiedzia?: «Pierwsze
jest: S?uchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. B?dziesz
mi?owa? Pana, Boga swego, ca?ym swoim sercem, ca?? swoj? dusz?,
ca?ym swoim umys?em i ca?? swoj? moc?. Drugie jest to: B?dziesz
mi?owa? swego bli?niego jak siebie samego. Nie ma innego
przykazania wi?kszego od tych».

Rzek? Mu uczony w Pi?mie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu,
s?usznie? powiedzia?, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.
Mi?owa? Go ca?ym sercem, ca?ym umys?em i ca?? moc? i mi?owa?
bli?niego jak siebie samego daleko wi?cej znaczy ni? wszystkie
ca?opalenia i ofiary». Jezus widz?c, ?e rozumnie odpowiedzia?,
rzek? do niego: «Niedaleko jeste? od królestwa Bo?ego». I nikt ju?
nie odwa?y? si? wi?cej Go pyta?.

«Nie ma innego przykazania wi?kszego od tych»
Rev. D. Pere MONTAGUT i Piquet
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, liturgia wielkopostna ukazuje nam mi?o?? jako najg??bszy fundament
spotkania z Bogiem: «Dusza nie mo?e ?y? bez mi?o?ci, zawsze pragnie co? kocha?,
gdy? powsta?a z mi?o?ci, gdy? Ja j? z mi?o?ci stworzy?em» (?w. Katarzyna ze
Sieny). Bóg jest wszechpot??n? mi?o?ci?, mi?o?ci? bezgraniczn?, mi?o?ci?
ukrzy?owan?: «To w?a?nie w krzy?y mo?emy kontemplowa? t? prawd?» (Benedykt
XVI). Ta Ewangelia to nie tylko samoobjawienie tego jak Bóg – w swoim Synu –
chce by? kochany. Poprzez przykazanie z Ksi?gi Powtórzonego Prawa: «B?dziesz
mi?owa?2Pana, Boga twojego» (Pwt 6,5) y inne z Ksi?gi kap?a?skiej: «b?dziesz

mi?owa? bli?niego jak siebie samego» (Kp? 19,18) Jezus doprowadza do pe?ni
Prawo. On kocha Ojca, jak Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego jak S?owo, które
sta?o si? cia?em; tworzy now? Ludzko?? synów Boga, braci którzy mi?uj? si?
mi?o?ci? Syna.
Wezwanie Jezusa do komunii y misji domaga si? udzia?u w jego w?asnej naturze, do
intymno?ci w któr? trzeba wej??. Jezus nie domaga si? nigdy bycia met? naszej
modlitwy i mi?o?ci. Dzi?kuje Ojcu i ?yje nieustannie w Jego obecno?ci. Misterium
Chrystusa przyci?ga ku mi?o?ci Boga – niewidzialnego i nieosi?galnego – podczas
gdy jednocze?nie jest drog? do rozpoznania, prawd? w mi?o?ci, i ?yciem dla braci
widzialnych i obecnych. Najcenniejsze nie s? ofiary spalane na o?tarzu, tylko
Chrystus, który spala si? jako jedyna ofiara y ?ertwa aby?my w Nim byli jednym
o?tarzem, i jedn? mi?o?ci?.
To zjednoczenie ?wiadomo?ci i mi?o?ci tkane przez Ducha ?wi?tego pozwala by Bóg
mi?owa? si? w nas; by wykorzystywa? nasze zdolno?ci, i udziela? si?y mi?owania
jak sam Chrystus, jego mi?o?ci? ojcowsk? i bratni?. To co Bóg zjednoczy? w
mi?o?ci, cz?owiek nie mo?e tego rozdzieli?. To jest w?a?nie wielko?? tego, który
podda si? Królestwu Bo?emu: mi?o?? do drugiego nie jest ju? przeszkod?, a
uniesienie pozwalaj?ce kocha? jedynego Boga i ca?? mas? braci.

