14 Maja: ?wi?tego Mateusza Aposto?a
Tekst Ewangelii ( J 15,9-17): Jak Mnie umi?owa? Ojciec, tak i Ja
was umi?owa?em. Wytrwajcie w mi?o?ci mojej! Je?li b?dziecie
zachowywa? moje przykazania, b?dziecie trwa? w mi?o?ci mojej,
tak jak Ja zachowa?em przykazania Ojca mego i trwam w Jego
mi?o?ci.

To wam powiedzia?em, aby rado?? moja w was by?a i aby rado??
wasza by?a pe?na. To jest moje przykazanie, aby?cie si? wzajemnie
mi?owali, tak jak Ja was umi?owa?em. Nikt nie ma wi?kszej
mi?o?ci od tej, gdy kto? ?ycie swoje oddaje za przyjació? swoich.
Wy jeste?cie przyjació?mi moimi, je?eli czynicie to, co wam
przykazuj?. Ju? was nie nazywam s?ugami, bo s?uga nie wie, co
czyni pan jego, ale nazwa?em was przyjació?mi, albowiem
oznajmi?em wam wszystko, co us?ysza?em od Ojca mego.

Nie wy?cie Mnie wybrali, ale Ja was wybra?em i przeznaczy?em
was na to, aby?cie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa? - aby
wszystko da? wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imi? moje.
To wam przykazuj?, aby?cie si? wzajemnie mi?owali.

«To wam powiedzia?em, aby rado?? moja w was by?a i aby rado?? wasza by?a pe?na»
+ Rev. D. Josep VALL i Mundó
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ko?ció? wspomina dzie?, w którym Aposto?owie wybrali ucznia maj?cego
zast?pi? Judasza Iskariot?. Jak trafnie mówi Jan Chryzostom w jednej ze swoich
homilii, w momencie wybierania osoby na odpowiedzialne stanowisko mo?e wyst?pi?
rywalizacja lub doj?? do k?ótni. Dlatego te? ?w. Piotr «nie bierze pod uwag?

zazdro?ci, która mog?a wyst?pi?», pozostawia to losowi, bo?emu natchnieniu i w ten
sposób udaje mu si? zapobiec takiej mo?liwo?ci. Dalej Ojciec Ko?cio?a mówi:
«Poniewa? wa?ne decyzje cz?sto powoduj? niezadowolenie».
W dzisiejszej Ewangelii, Pan mówi Aposto?om o rado?ci, któr? powinni mie? w
sobie: «aby rado?? moja w was by?a i aby rado?? wasza by?a pe?na» (J 15,11). W
ten sposób, chrze?cijanin, tak jak Mateusz, b?dzie szcz??liwy i pe?en prawdziwej
rado?ci, je?li ró?ne wydarzenia swojego ?ycia b?dzie przyjmowa? z perspektywy
?aski i bo?ego synostwa. W przeciwnym za? razie, b?dzie dawa? si? zwodzi?
fa?szywemu niezadowoleniu, g?upim zazdro?ciom lub ró?nego rodzaju
uprzedzeniom. Pokój i rado?? zawsze s? owocami oddania si? pe?nej dzia?alno?ci
apostolskiej i d??eniu do ?wi?tno?ci. Jest to logiczny a zarazem nadprzyrodzony
wynik mi?o?ci Boga i ducha s?u?by wobec bli?niego.
Romano Guardini pisa?: «?ród?o rado?ci znajduje si? w g??bi wn?trza cz?owieka.
(…) Tam mieszka Bóg. Wtedy rado?? si? rozszerza i nas roz?wietla. Wszystko, co
pi?kne postrzegane jest z ca?ym blaskiem». Kiedy jeste?my rado?ni, powinni?my
umie? modli? si? jak ?w. Tomasz Morus: «Panie, obdarz mnie zmys?em humoru,
a?ebym zazna? w ?yciu troch? szcz??cia i innych móg? nim obdarzy?». Pami?tajmy
te? o tym, o co prosi?a ?w. Teresa od Jezusa: «Bo?e, wyzwól mnie od ?wi?tych o
smutnych twarzach, bo ?wi?ty, który jest smutny, to smutny ?wi?ty».

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Z rzeczywisto?ci, które zna dusza, mowa Bo?a potajemnie wzbudza mi?o??, której nie zna?a»
(?w. Grzegorz Wielki)

«Chrze?cija?skie powo?anie to to: trwa? w mi?o?ci Boga. Relacja mi?o?ci mi?dzy Nim a Ojcem
jest relacj? mi?o?ci mi?dzy Nim a nami» (Franciszek)

«Jezus czyni mi?o?? przedmiotem nowego przykazania. Umi?owawszy swoich ‘do ko?ca’ (J
13,1), objawia mi?o?? Ojca, któr? od Niego otrzymuje. Uczniowie mi?uj?c si? wzajemnie,
na?laduj? mi?o?? Jezusa, któr? tak?e sami otrzymuj?. Dlatego Jezus mówi: ‘Jak Mnie umi?owa?

Ojciec, tak i Ja was umi?owa?em. Wytrwajcie w mi?o?ci mojej! ’ (J 15,9). I jeszcze: ‘To jest
moje przykazanie, aby?cie si? wzajemnie mi?owali, tak jak Ja was umi?owa?em’ (J 15,12)»
(Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 1.823)

