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ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ: „BÓG PRAGNIE, ABY 

WSZYSCY LUDZIE BYLI ZBAWIENI I POZNALI 

PRAWDĘ”. (1Tm 2,4) 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
Druga niedziela Adwentu w tym roku jest jednocześnie uroczystością 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dogmat ten ogłosił Pius IX 

bullą „Ineffabilis Deus” 8 grudnia 1854 roku. Wierzymy, że Bóg zachował 

Maryję od grzechu pierworodnego, aby była godną Matką Syna Bożego, czystą 

i piękną świątynią wcielonego Słowa. 

Słowa pozdrowienia wypowiedziane przez archanioła Gabriela do Maryi 

pokazują wyraźnie, że łaska otrzymana od Boga – miłość, której On nam 

udziela – nie jest efektem naszej doskonałości czy też odpowiedzią na naszą 

wyjątkowość skutecznie potwierdzoną pobożnymi dziełami. Łaska jest 

kompletnie niezasłużonym darem – wyjątkowym i uprzywilejowanym 

sposobem, w jaki Bóg udziela się każdemu z nas. Maryja uczy nas swoją 

postawą, jak przez całkowite poddanie się woli Bożej należy ów dar 

przyjmować. Ona przecież staje się Matką Syna Bożego nie ze względu na swe 

zasługi, ale dzięki pokornej uległości. Dlatego Bóg z tak wielką mocą może w 

Niej i przez Nią działać. Nazywamy Maryję: „pełna łaski”, w tłumaczeniu z greki 

w rzeczywistości znaczy: „która jesteś obdarowana łaską”. Oba sformułowania 

są bardzo podobne. Jednak drugie z nich kryje dodatkowo cenną sugestię. 

Warto bowiem uświadomić sobie, że u podstaw wszystkiego, co mamy 

najcenniejszego, tkwi nie nasza zasługa, ale Boże obdarowanie. 

Obdarowujemy tych, których kochamy. Łaska to nie zapłata za miłość. 

Otrzymujemy ją dlatego, że jesteśmy kochani. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał 

go: „Gdzie jesteś?” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, 

bo jestem nagi i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś 

z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?” Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś 

przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 

„Dlaczego to uczyniłaś?”. Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”. Wtedy Pan 

Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt 

domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni 

twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo 

twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Mężczyzna dał swojej 

żonie imię Ewa, bo ono stała się matką wszystkich żyjących”.  Oto słowo Boże.  CZYTANIE z 

Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: To, co niegdyś zostało napisane, napisane 

zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 

podtrzymywali nadzieje. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście 

wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i 

Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 

przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą obrzezanych 

dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby 

poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będą 

cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.    Oto słowo Boże. SŁOWA EWANGELII 

według św. Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 

do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na 

imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z 

Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i 

rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, 

Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu 

nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 

Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, 

a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to 

stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie 

i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 

nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej 

starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga 

bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł. Oto słowo 

Pańskie. 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

WSZYSTKO 

Tego samego dnia, w kilka miesięcy po urodzeniu, mały, kulawy Leonardo 

(nazywany Leo) i Tommaso znaleźli się w instytucie dla dzieci pozbawionych 

rodziny. Woluntariuszki były dla nich bardzo dobre, trochę mniej dzieci ze 

szkoły podstawowej, do której chodzili. Często wykazywały okrucieństwo 

wobec nieśmiałego Leo, ale Tommaso umiał je ustawić, gdyż był dzieckiem 

silnym i inteligentnym. Był najlepszym dzieckiem w klasie, najzwinniejszym 

chłopcem na podwórzu. To Tommaso pomagał biednemu Leo i zawsze 

pozostawał bisko niego. Pocieszał go, gdy ten się bał, czekał na niego w czasie 

przechadzek, bawił się z nim, starał się, by kolega nie martwił się swoim 

kalectwem, rozśmieszał go, opowiadając mu zabawne historie.    

Do instytutu przychodziły często pary małżeńskie, poznawały dzieci, brały je 

na przechadzkę, myśląc o ewentualnej adopcji. Nikt nie interesował się 

kalekim Leo, a Tommaso wymyślał zawsze jakiś pretekst, by nie wychodzić na 

przechadzki z gośćmi. Dwukrotnie postąpił tak z doktorem Turrinim i jego 

żoną, Anną. 

Pewnej niedzieli, dr Turrini zawołał Tommaso i spojrzał mu w oczy. „Jesteś 

dzieckiem zdolnym. Czy chciałbyś zamieszkać u nas? Na razie byłbyś tylko pod 

naszą opieką, ale chcielibyśmy adoptować cię jako prawdziwego syna. Co ty 

na to?”.  

Tommaso zaniemówił. Mieć mamusię i tatusia, tak jak wszyscy.. „O t-a-a-k, 

proszę pana!” – wyszeptał. Nagle radość zniknęła z jego oczu. Jeżeli on 

odejdzie, kto zajmie się małym, kulawym Leo? 

„Ja… dziękuję panu bardzo” – powiedział - „ale nie mogę pójść do państwa!”. 

I uciekł, zanim doktor mógł zauważyć jego łzy.  

Trochę później doktor odszukał go z woluntariuszkami. Tommaso właśnie 

pomagał Leo włożyć specjalny but ortopedyczny. Doktor spojrzał na niego. „To 

z jego powodu nie chciałeś zostać naszym synem?” 

„Ja… ja jestem wszystkim, co on posiada…” – powiedziało dziecko. 

Z PEWNOŚCIĄ JEST KTOŚ, DLA KOGO TY STANOWISZ „WSZYSTKO, CO ON 

POSIADA”. 
                                                                            [KORZYSTANO: B. FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA]. 



 J E Z U S O W E   P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM PASTERZU (9) 

ZBLIŻALI SIĘ DO NIEGO WSZYSCY CELNICY I GRZESZNICY, ABY GO 

SŁUCHAĆ. NA TO SZEMRALI FARYZEUSZE I UCZENI W PIŚMIE: TEN 

PRZYJMUJE GRZESZNIKÓW I JADA Z NIMI. OPOWIEDZIAŁ IM WTEDY 

NASTĘPUJĄCĄ PRZYPOWIEŚĆ: KTÓŻ Z WAS, GDY MA STO OWIEC, A 

ZGUBI JEDNĄ Z NICH, NIE ZOSTAWI DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU DZIEWIĘCIU 

NA PUSTYNI I NIE IDZIE ZA ZAGUBIONĄ, AŻ JĄ ZNAJDZIE? A GDY JĄ 

ZNAJDZIE, BIERZE Z RADOŚCIĄ NA RAMIONA I WRACA DO DOMU; 

SPRASZA PRZYJACIÓŁ I SĄSIADÓW I MÓWI IM: „CIESZCIE SIĘ ZE MNĄ, 

BO ZNALAZŁEM OWCĘ, KTÓRA MI ZGINĘŁA”. POWIADAM WAM: TAK 

SAMO W NIEBIE WIĘKSZA BĘDZIE RADOŚĆ Z JEDNEGO GRZESZNIKA, 

KTÓRY SIĘ NAWRACA, NIŻ Z DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU DZIEWIĘCIU 

SPRAWIEDLIWYCH, KTÓRZY NIE POTRZEBUJĄ NAWRÓCENIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchaczami Jezusa byli prości ludzie, bez wykształcenia, a także ludzie z  

 



marginesu społecznego, którzy często mieli pogmatwane życiorysy. Dobór 

takich słuchaczy nie wynikał z tego, że Chrystus lubił zło – nie. Chociaż tak 

właśnie myśleli saduceusze, faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje 

grzeszników i jada z nimi”. 

To upodobanie Jezusa do osób naznaczonych złem, do ludzi słabych, 

uginających się pod naporem pokus, było chęcią wspomagania, leczenia ran i 

popychania na drogę ku dobru, a przez to do Królestwa Bożego. Chrystus był i 

jest lekarzem dusz, który pragnie być blisko tych, którzy potrzebują pomocy. 

Taka jest miłość Boża. Bóg zawsze idzie do grzeszników, słabych, przywalonych 

trudnościami i ciężarem tragedii, niosąc im Dobrą Nowinę o miłości Bożej, 

której i oni nie są pozbawieni. Faryzeusze i uczeni w Piśmie, czyli „specjaliści 

od Bożego Prawa”, nie rozumieli tego. Według nich Posłaniec Boży powinien 

potępiać, gardzić        i odrzucać grzeszników. Jezus czyni inaczej. Zniża się do 

poziomu słuchaczy i w obrazach dla nich zrozumiałych przedstawia piękno 

Boga, które jest w każdym człowieku. Bóg znajduje zrozumienie dla człowieka 

pogubionego, oszukanego i zranionego przez własny grzech i sytuacje, w jakich 

się znalazł. Jeszcze jedna cecha Jezusa wynika z tej przypowieści. On chce 

pozyskać wszystkich złych ludzi dla Boga. Ukazana jest też radość, jaką 

przeżywa Bóg z nawrócenia i odzyskania człowieka, a nie jego zagubienia i 

odejścia. To owa radość, a nie zagubiona owca, jest główną bohaterką 

przypowieści. 

Zagubiona owca oderwała się od stada, by pójść w nieznane. Nic więcej o niej 

nie wiemy. Można jednak domyślać się, że mogła być indywidualistką, zawsze 

wiedzącą wszystko lepiej niż inni. Albo buntowniczką, albo tak po prostu 

zgubiła się, dokonując złych wyborów. Podsumowując – widzimy, że Jezus nie 

przedstawia powodów zagubienia się owcy. Przyjmuje, że jest ono faktem 

dość częstym w życiu człowieka. 
Bóg skupia się na postępowaniu pasterza. Jest on czujny, zauważył brak jednej 

spośród stu owiec. Jest też odpowiedzialny – szuka zagubionej, co wskazuje na to, że 

każda jest ważna i cenna. 

Piękny opis Pana – pasterza znajdujemy w Psalmie 23: „Pan jest moim pasterzem, 

niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie 

nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych 

ścieżkach przez wzgląd na swoje  



imię. Chociaż bym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze 

mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza”. 

Obecnie na świecie żyje siedem miliardów ludzi. To jest ogromna owczarnia. Z 

innych przypowieści – np. o bogaczu i Łazarzu – wiemy, że Bóg zna każdego z 

nas po imieniu. Nie jesteśmy masą ludową (jak za czasów komunizmu), ale 

przez Jezusa traktowani jesteśmy indywidualnie. On zna każdego i jest 

zainteresowany zbawieniem każdego. Bóg jako ojciec ma dla nas dużo 

cierpliwości. Aby poszukiwać zagubionych, zostawia bezpieczne pastwiska i 

wyrusza na poszukiwanie w głąb gór, urwisk i wszystkich ciemnych stron 

świata. W Ewangelii św. Jana znajdujemy słynne słowa Jezusa, który 

wypowiada o samym sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje 

życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce 

nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka, a wilk 

je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie 

zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce Moje, a Moje 

Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję 

za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden 

pasterz”. (J 10,11-16). Dlatego niebo cieszy się bardziej „z jednego grzesznika, 

który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych”. To nie 

oznacza, że te pozostające w stadzie są mniej kochane. Boży Ojciec kocha 

wszystkie, ale jako doskonały Rodzic poświęca więcej czasu i troski tym, które 

się pogubiły. Zawsze dobro rodzi dobro. By sprawić radość Bogu możemy 

trwać przy Nim. Możemy być w stadzie, które trzyma się dobrego pasterza i 

słucha Jego głosu. Zagubienie może mieć różne podstawy, pokusy, brak 

pokory, różne ambicje, czy głupie „pokazanie się”. Cóż robić, by strzec się od 

złego? Po pierwsze pozwolić Chrystusowi, by nas podźwignął w sakramencie 

pokuty i pojednania. Powierzyć Mu się. 

NIE POZÓLMY MU NIEPOKOIĆ SIĘ NASZYM ZAGUBIENIEM. NIE ODCHODŹMY 

DALEKO. POZWÓLMY, BY NAS ZNALAZŁ I OCALIŁ. BY MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ WRAZ 

Z CAŁYM NIEBEM Z NASZEGO POWROTU. 

  

 



MODLITWA: 

OJCZE NASZ (3) 

„NASZ…” 
D Z I E Ń   N I E B I E S K I C H   L U D Z I  

 Pewnego razu dobry Bóg wygłosił taką mniej więcej mowę do 

zebranych przed Nim aniołów i archaniołów, cherubinów i serafinów: 

 „Powiedziałem ludziom: Miłujcie się wzajemnie. Tymczasem oni nie 

kryją do siebie niechęci, ponieważ nie znoszą różnic między sobą. Zazdroszczą 

sobie nawzajem i robią sobie na złość. Gardzą innymi już tylko ze względu na 

kolor ich skóry. Postanowiłem dać im nauczkę. Zarządzam, aby od jutra 

wszystkie istoty ludzkie miały taką samą, niebieską skórę – w barwach nieba. 

Ponadto nakazuję, aby wszyscy byli idealnie jednakowi, jak bliźnięta. Każdy 

noworodek będzie podobny do wszystkich innych noworodków, kobieta 

trzydziestoletnia będzie dokładnie taka sama, jak wszystkie inne kobiety 

trzydziestoletnie i tak dalej.”. 

 „Alleluja! Alleluja!” – zaśpiewał chór aniołów, szczęśliwych, że w końcu 

Bóg podjął decyzję co do tego świata, który ich zdaniem stawał się coraz 

gorszy.  

 Nazajutrz pewien generał spojrzał przy goleniu w lustro, aby jak zwykle 

poprawić sobie wąsy i aż z wrażenia stracił oddech: odbicie w lustrze nie 

przedstawiało jego, lecz jakiegoś mężczyznę o błękitnej skórze, który nie miał 

ani jego budowy ciała, ani jego włosów, ani jego nosa, ani jego ust… 

 „To jakiś koszmar, to tylko straszny sen!” – wykrzyknął w strasznym 

osłupieniu. I oto kolejna niespodzianka: jego piękny i głęboki baryton, którym 

tak się chlubił, nie był już jego głosem. Pobiegł zawołać żonę: „Anno, Anno!” 

 Spojrzał na nią. Ale to nie była już Anna, tylko jakaś nieznajoma. Też o 

niebieskiej skórze. Podobne sceny rozgrywały się na calutkim świecie. Miliardy 

mężczyzn i kobiet patrzyły w lustro z niedowierzaniem, dzwoniły do telewizji, 

rozgłośni radiowych, szpitali, strażaków. Nikt jednak nie umiał rozwiązać 

zagadki. Wszyscy usiłowali ustalić, kto jest ich dowódcą, a kto 

 

 



podwładnym. Wszyscy byli identyczni: niebiescy. Ten, który zawsze 

sprzedawał parasole i papierowe chusteczki, był dokładnie taki sam jak 

dyrektor centrum handlowego. Nie wiadomo wiec było, kto jest sprzedawcą, 

a kto dyrektorem. 

 W klasie II w pewnym liceum panował istny dramat. Liliana, która była 

najładniejszą z uczennic, nie miała już sił płakać odkrywszy, że jest kropka w 

kropkę taka sama jak wszystkie koleżanki. Jurek, najsilniejszy dotąd i 

najbardziej ze wszystkich uczniów wysportowany, nie mógł znieść myśli, że 

teraz wygląda jak szkolne ciamajdy.  

 Następne dni przyniosły jeszcze więcej poważnych kłopotów. Do 

telewizji przyjechało dwustu piłkarzy o niebieskich twarzach i każdy wołał: 

„Proszę zrobić mi przejście, ja jestem Lewandowski!” Wszystkich wyrzucono 

na zewnątrz, w tym także biednego prawdziwego asa piłki nożnej. Co dzień 

rano do Belwederu przychodziły tysiące osób, żeby zasiąść w fotelu 

prezydenta, wołając: „Jestem Prezydentem! Prezydent to ja!” 

 W świecie, w którym wszyscy byli jednakowi, coraz mniej się liczyło to 

wszystko, co wymyślili ludzie, żeby się od siebie odróżniać. Zaczęto cenić te 

rzeczy, których wcześniej nawet nie raczono dostrzegać: uprzejmość, 

serdeczność, współczucie, braterstwo, przebaczenie, życzliwość, szacunek, 

wdzięczność, usłużność, radość. Wszystkie systemy, wymyślone dla 

odróżnienia się ludzi – mundury, odznaki, naklejki, tatuaże – przestały mieć 

jakiekolwiek znaczenie. Stopniowo zanikł strach. Dlaczego miałby się bać 

kogoś, kto jest taki sam jak ty? 

 Niepostrzeżenie utorowało sobie w sercach ludzi drogę jakieś 

niezwykłe „coś”. Było ono maleńkie, lecz dobremu Bogu wystarczyło w 

zupełności. Wydał wiec rozkaz, żeby na ziemi wszystko wróciło do 

poprzedniego stanu.To było dla wszystkich jak nowe narodziny. Nie posiadając 

się ze szczęścia, ludzie opowiadali sobie proste prawdy, o których pamięć 

dawno zaginęła. Na przykład, że każdy człowiek jest odrębny i jedyny w swoim 

rodzaju, a więc – bezcenny. Albo też, że rodzaj ludzki w swej nieskończonej 

różnorodności jest jeszcze piękniejszy niż obłoki niebieskie lub niż śpiew 

ptaków. Na całej planecie padano sobie w objęcia. Wszyscy czuli się odmienni 

i podobni wiosennym kwiatom na łąkach. I skończyły się wojny, bo skończyły 

się wszystkie niechęci rasowe, kulturowe, polityczne, religijne.  



Nie skończyły się całkiem problemy, lecz każdy z nich próbowano rozwiązać na 

drodze pokojowej. 

 „Alleluja! Alleluja!” – śpiewali odtąd chórem aniołowie i archaniołowie, 

cherubini i serafini.    

MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Bóg pragnął tego świata, tak jak mama pragnie swojego dziecka. Wszystkie 

istoty na ziemi są przez Boga chciane, nie zaś stworzone na zasadach 

przypadku. I Bóg w swojej miłości do nich nie robi różnic. 

W Starym Testamencie Bóg nie chciał, by ludzie robili Jego wizerunki 

malowane lub rzeźbione. To człowiek jest obrazem Jego na ziemi. Jeżeli 

chcemy więc zobaczyć Boga, przyjrzyjmy się innym ludziom – naszym braciom. 

MOJA MODLITWA 

P R Z Y J A C I E L E 

Przyjaciele są szczególnym darem Boga. 

Nigdy nie mam ich za wielu; każdy nowy przyjaciel jest radością. 

Nawet kiedy jestem w domu sam, myślę o moich przyjaciołach 

i wydaje mi się, że są razem ze mną. 

Proszę Cię, Boże, za wszystkich moich przyjaciół: strzeż ich i wspieraj. 

Ty ich kochasz i pragniesz, abym także i ja ich nigdy nie opuścił. 

Pomóż mi, abym stał się godny ich przyjaźni. 
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 W I E L K A T A J E M N I C A W I A R Y (1) 

Eucharystia. Najważniejszy Sakrament Wiary i Miłości, jest także 

największą tajemnicą. Przez najbliższe trzy lata w Kościele będziemy rozważać 

Go pod hasłem EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.  Pierwszy rok tego programu 

wprowadzi nas w WIELKĄ TAJEMNICE WIARY. 

O co tak właściwie chodzi we Mszy Świętej? Jezus jest w Niej obecny. On, tak 

jak dwa tysiące lat temu, zbawia nas, leczy, chroni od złego. Aby tego mógł 

dokonać musi wejść w kontakt, w relacje z nami, Bożymi stworzeniami, które 

się zagubiły, zgrzeszyły, uległy pokusie i źle wybrały. By jeszcze bardziej 

przybliżyć: czym jest Msza Święta, będę kontynuowała to, co już napisałam w 

cyklu „O Mszy Świętej”. Przez siedemnaście niedziel mijającego roku 

ukazywały się artykuły omawiające różne zagadnienia tego Sakramentu. Tym 

razem oddam głos kapłanom. Dziś przeczytajmy krótki fragment wypowiedzi 

Kardynała Stanisława Dziwisza – emerytowanego Metropolity Krakowskiego:  

„Zbawienie, które dokonało się już w Jezusie Chrystusie musi się 

jeszcze w pełni urzeczywistnić w każdym z nas. Chrystus Pan staje się 

prawdziwie obecny na ołtarzu właśnie po to, by Jego dzieło zbawcze mogło się 

w nas realizować. Ważny i owocny Sakrament Eucharystii to czyn samego 

Chrystusa, ale złączony z czynem chrześcijanina. Bez prowadzącej do wzrostu 

wiary współpracy z łaską Komunia św. nie będzie owocna…. Mówi się zwykle 

o czynie Chrystusa…, którego dokonuje On sam, mocą Ducha Świętego i 

własnych słów wypowiadanych przez szafarza. Mocą tych słów – a nie wiary, 

kapłana czy naszej – na ołtarzu pojawia się żywy Bóg. Jednak owoce Jego 

odkupieńczej obecności zależą od dyspozycji, zarówno sprawującego, jak i 

przyjmującego Eucharystię. Łaski płynące z realnej obecności Chrystusa nie 

wedrą się siłą do ludzkiego wnętrza. „Oto stoję u drzwi i kołaczę” – mówi Bóg 

(Ap3,20). On nigdy nie wchodzi nieproszony. 

Co więc mamy czynić, by przychodzący pod postaciami Chleba i Wina 

Pan zastał drzwi otwarte. Jakie przeszkody usunąć. Oto właśnie TAJEMNICA 

WIARY….. Trzeba być pustym, by zostać napełnionym. Trzeba być głodnym, by 

zostać nasyconym.             Cdn. 
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