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PRZEZ JEGO UNIŻENIE ZOSTALIŚMY WYNIESIENI. Z 
JEGO  MALEŃKOŚCI  POCHODZI  NASZA WIELKOŚĆ. Z 
JEGO KRUCHOŚCI NASZA MOC. Z JEGO STANIA SIĘ                                                 
SŁUGĄ – NASZA WOLNOŚĆ.         
 

R O Z W A Ż A N I E      S Ł O W A     B O Ż E G O 
Jezus w dialogu z Samarytanka objawia siebie samego jako dawcy wody 
żywej.  Wodą żywą jest Duch Święty, który rozlewa w naszych sercach miłość 
Boga. W sakramencie chrztu staliśmy się przez Chrystusa przybranym i dziećmi 
Ojca i świątynią Ducha Świętego. Wtedy w naszym wnętrzu zostało otwarte 
bijące źródło żywej wody. Chrzest przyjęliśmy raz na całe życie, dlatego to źródło 
jest niezniszczalne. Wielkopostne nawrócenie można nazwać zburzeniem 
postawionych przez nas zapór lub dokopywaniem się do źródła.  
Pięciu mężów, jakich miała Samarytanka, to symbol fałszywych bogów, od 
których uwalnia Jezus. Dar wody żywej przeprowadza od niewolniczej służby 
bożkom do wyzwalającego kultu Boga w Duchu i prawdzie. My też możemy 
ulegać różnym formom bałwochwalstwa, oddając cześć choćby sobie samym, 
stawiając na pierwszym miejscu własną wolę lub swoje upodobania; możemy 
bałwochwalczo czcić innych ważnych dla nas ludzi, różne idee, nawet bardzo 
piękne, albo takie sprawy jak sport, zdrowie, muzykę, modę, politykę itd. Cały 
czas potrzebujemy przechodzić w naszym życiu od kultu bożków do kultu Boga 

Jedynego.  
Samarytanka stała się misjonarką. Jej doświadczenie przyprowadziła do Jezusa 
wielu. Oni też doświadczyli, że Jezus zbawia ich życie. Chrześcijanin z natury jest 
misjonarzem. Od tego, czy podczas obecnego Wielkiego Postu podejmę powrót 
do chrzcielnego źródła wody żywej, może zależeć nie tylko mój los, ale także 
zbawienie wielu innych osób. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
SŁOWA EWANGELII według św. Jana.  Jezus przybył do miasta samarytańskiego 
zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było 
tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to 
około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. 
Jezus rzekł do niej: „Daj mi pić! ". Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do 
miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, 
będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?". Żydzi 
powiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: „O, 
gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, 
to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej ". Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, 
nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? 
Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on 
sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?". W odpowiedzi na to rzekł do niej 
Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, 
stanie się w nim źródłem tryskający ku życiu wiecznemu". Rzekła do Niego 
kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 
czerpać". A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj!". A 
kobieta odrzekła mu na to: „Nie mam męża". Rzekł udanej Jezus: „Dobrze 
powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego 
masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą ". Rzekła 
do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali 
cześć Bogu na tej górze, gdzie należy czcić Boga ". Odpowiedział jej Jezus: „Wierz 
Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie 
będziecie czcili Ojca. Wy czcie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, 
ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, 
nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i 
prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc by 
czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie". Rzekła do niego kobieta: 
„Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi 
nam wszystko". Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię". 
Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą.  Żaden jednak 
nie powiedział: „Czego od niej chcesz? "– lub: Czemu z nią rozmawiasz?". 
Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do  



miasta. I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział 
wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?”. Wyszli z miasta i szli do 
Niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!". On im rzekł: „Ja 
mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie". Mówili więc uczniowie 
między sobą: „Czy Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?". Powiedział im Jezus: 
„Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego 
dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa?". Oto powiadam 
wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz 
otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się 
razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden 
sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie 
natrudziliście. Inni się na trudzili, a wy w ich trud weszliście". Wielu Samarytan 
z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: 
„Powiedział mi wszystko, co uczyniłam". Kiedy więc Samarytanie przybyli do 
Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni. I o wiele więcej 
ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki 
twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata".          Oto słowo Pańskie. 

MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I 

ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH 

OJCZE NASZ, PEŁNI UFNOŚCI 

PROSIMY CIEBIE, 

ABY KORONAWIRUS Z WUHAN 

NIE SIAŁ WIĘCEJ ZNISZCZEŃ 

I ABY UDAŁO SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ 

OPANOWAĆ EPIDEMIĘ. 

PROSIMY, ABYŚ PRZYWRÓCIŁ 

ZDROWIE ZAKAŻONYM 

I POKÓJ MIEJSCOM, DO KTÓRYCH 

KORONAWIRUS JUŻ DOTARŁ. 

PRZYJMIJ TYCH, KTÓRZY ZMARLI 

NA SKUTEK TEJ CHOROBY, POCIESZ ICH RODZINY. 

WSPIERAJ I CHROŃ PERSONEL 

MEDYCZNY ZWALCZAJĄCY WIRUS, 



INSPIRUJ I BŁOGOSŁAW TYM, 

 KTÓRZY STARAJĄ SIĘ 

OPANOWAĆ SYTUACJĘ. 

PANIE JEZU, 

LEKARZU NASZYCH DUSZ I CIAŁ, 

CZUJEMY SIĘ BEZRADNI 

W TEJ SYTUACJI 

OGÓLNOŚWIATOWEGO ZAGROŻENIA, 

ALE UFAMY TOBIE, 

UDZIEL NAM POKOJU I ZDROWIA. 

MATKO BOŻA, CHROŃ NAS 

I OPIEKUJ SIĘ NAMI,  

PROWADŻ NAS W MIŁOŚCI 

DO TWOJEGO SYNA, JEZUSA. 

AMEN. 

 

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

NA WIELKI POST 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU POKYTY 

Panie Jezu, razem z Tobą pragnę przejść Twoją ostatnią Drogę. Wyznaję, że we 

wszystkim, co dla mnie uczyniłeś, znajdują się tajemnice, których nie potrafię 

zgłębić. Dlatego proszę Ducha Świętego, żeby mi dał poznać to, co dla mej duszy 

jest potrzebne.  

 Każdy czyn człowieka będzie osadzony. Ten sąd ma się odbyć w 
spowiedzi. Kapłan ma mnie osądzić. Czy dotychczas rzeczywiście pragnąłem być 
osądzony w spowiedzi świętej? Jezu proszę, bym z właściwym nastawieniem 
przystępował do spowiedzi świętej i został osądzony już teraz, dzięki czemu 
uniknę ostatecznego wyroku potępiającego. 

 Pan Jezus przyjmuje na swe ramiona ciężkie drzewo Krzyża – ja mam 
przyjąć na siebie pokutę, którą wyznaczył mi kapłan przy spowiedzi świętej. 
Panie Jezu, przepraszam cię za wszystkie te wypadki, kiedy lekceważyłem pokutę, 
odkładałem ją, może zapomniałem o niej i tak straciłem Twoją łaskę.  

 



Jezus upadł, bo brakowało Mu sił fizycznych. Poważniejsze są jednak wszystkie 
upadki moralne, wszystkie grzechy, czyli świadome przekroczenie Przykazań 
Bożych. Może już nie raz odprawiłem spowiedź, nawet dobrą, odprawiłem 
pokutę, a potem wróciłam do „starych" grzechów? Proszę Cię Jezu, o 
cierpliwość dla mnie i z wielkiego Twego miłosierdzia o udzielenie mi łaski 
lepszej spowiedzi i lepszej pokuty. 
  Matka Boża rozumiała potrzeby pokuty, potrzeby ofiary. I taką ofiarę 
złożyła. Wysiłki nasze zmierzające do tego, żebyśmy się poprawili, będą zawsze 
nieskuteczne, jeżeli nie poprosimy o pomoc Matkę Najświętszą, jeżeli nie 
będziemy z Nią zjednoczeni. Matko Boża, proszę Cię pomóż mi odprawić dobrą 
spowiedź. Chcę być wierny swoim postanowieniom, chcę żałować za grzechy z 
miłości do Pana Jezusa. 

Szymon został zmuszony do tego, aby pomógł Panu Jezusowi nieść krzyż. 
Jeżeli zauważyłem, że moje spowiedzi są nieskuteczne, że wracam do grzechów, 
to dlatego, że nie chciałem niejako pomóc Panu Jezusowi, że się ociągałem, żeby 
zrobić coś dobrego dla bliźnich. Zawsze powinna nam towarzyszyć myśl, w jaki 
sposób możemy pomóc drugiemu człowiekowi. 

Miłosierdzie. Weronika niewielką w prawdzie przyniosła ulgę Panu 
Jezusowi, zdobyła się jednak na odwagę, by otrzeć mu twarz swoją chustą. 
Okazała mu współczucie.   

Nasza miłość jest często egoistyczna. Nawet wtedy, kiedy myślimy, że 
miłujemy Boga, najczęściej myślimy tylko o sobie. Uwolnijmy się częściowo od tego, 
jeśli okażemy współczucie bliźnim. Panie Jezu, proszę cię przyjmij moje 
współczucie, że tak wielu ludzi odwraca się od Ciebie i nie chce przyjąć Twojej łaski.  

Upadki Pana Jezusa pod ciężarem krzyża wynagradzały Bogu za nasze 
upadki moralne. Upadki moralne, mimo naszych spowiedzi, spowodowane są 
wewnętrzną pychą, tym, że ciągle uważamy się za najgorszych, a to jest 
okłamywanie samych siebie. Pan Jezus miłuje prawdę, dlatego pozwala na 
upadki moralne, abyśmy mogli się przekonać, kim rzeczywiście jesteśmy.  

Pan Jezus nie odrzuca współczucia, ale chce, żebyśmy patrzyli przede 
wszystkim na siebie i na nasze winy, a nie na winę innych ludzi może dlatego 
moje spowiedzi nie były takie skuteczne i nie nawróciłem się po nich, bo zamiast 
żałować za moje grzechy, pocieszałem się, że inni też tak postępują, że wcale 
nie są lepsi ode mnie. Przepraszam i dziękuję Ci Panie Jezu, że dałeś mi to 
zauważyć i proszę, pomóż mi, żebym odtąd patrzył tylko na moje winy i za nie 
żałował. 



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

Przypowieść o służbie z pokorą 

 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: 
„Pójdź i usiądź do stołu "? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, 
przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił"? Czy 
dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy 
uczynicie wszystko, co wam polecono: „słudzy nieużyteczni jesteśmy; 
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać ". (Łk 17, 7 – 10) 

  Jakkolwiek ta przypowieść mówi o relacji pracodawcy i 
pracownika czy pana i sługi to, nie należy jej rozumieć w znaczeniu 
ekonomicznym, lecz raczej należy jej znaczenie przenieść na grunt 
wyłącznie religijny. Tak naprawdę odnosi się do relacji Bóg – człowiek.  

Przypowieść ta mówi, o czymś co za czasów Jezusa występowało 
w niewielkim procencie.  Można by mówić o tym i podawać wiele 
przykładów, nawet pochodzących ze Starego Testamentu, ale 
postaram się przedstawić go prosto.  

Od wieków Kościół stawiał Boga w centrum naszego życia i 
wiary. To Bóg był dla większości ludzi i stale jest, podstawą w relacjach 
między Nim i ludźmi, pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. Bóg 
stworzył człowieka, aby Go poznał, czcił, ukochał Go nade wszystko i 
Mu służył, w zamian Bóg obiecał szczęście wieczne. Bóg jako Stwórca i 
Zbawca, był pierwszy i najważniejszy. Taka postawa w teologii nosi 
nazwę: teocentryzmu (Bóg w centrum).  

W obecnych czasach dostrzec można zjawisko stawiania w 
centrum człowieka oraz jego pragnień, oczekiwań i pretensji. Coraz 
mniej mówi się, czego oczekuje od nas Bóg, a coraz głośniej krzyczy się 
o żądaniach i życzeniach skierowanych do Niego. To zjawisko 
detronizuje Boga w nas samych i prowadzi do bardzo niebezpiecznych 
zjawisk (faszyzm, komunizm, genderyzm, LGBT, demokracja, 
zastąpienie prawd Bożych prawami wymyślonymi przez człowieka). 



 Taki sposób myślenia rodzi zagrożenie dla samej wiary, o czym 
mówił Jezus. Pozbawia jej tego, co w wierze jest istotne: zbawienia i 
wieczności. Wzrasta poczucie, że ważniejsze są naturalne potrzeby 
człowieka, które prowadzą do zniewolenia, a nie - zgodne z prawdą 
Boże przykazania, które prowadzą do wolności.  

 Wobec Pana Boga jesteśmy sługami, którzy wypełniają swe 
zadania. Jesteśmy dobrymi sługami, gdy udaje się nam wiernie 
wypełnić Jego wolę. „Nieużytecznymi", gdy On ma z nas niewielki 
pożytek. Nie możemy przesłaniać sobą Pana Boga. I nie nasze 
pragnienia są najważniejsze.  

Sługę, który wypełnia wolę Boga, cechuje bojaźń Boża. Jest ona 
lękiem przed zasłużoną karą, ale także jest troską o to, by nie uchybić 
przykazaniom, wiernie wypełniać wolę Boga i być posłusznym. Taka 
postawa charakteryzuje prawdziwą miłość: Ten, kto kocha, drży, by nie 
pomniejszyć miłości, nie urazić osoby kochanej żadnym słowem lub 
gestem. Nie sprawić jej najmniejszej przykrości. Kto kocha – nie rani.  

Właściwa postawa dobrego sługi – to 
postawa dziecka Bożego, które kocha Boga 
Ojca. Dla Niego zawsze pozostaniemy 
dziećmi. On nas stworzył na swój obraz i 
podobieństwo, i kocha nas.   

„Usługując" Bogu możemy tylko 
zyskać. To, co robimy zgodnie z wolą Bożą, 
nie zwróci się przeciwko nam. Zapewnia o 
tym święty Paweł: „Wiemy też, że Bóg z tymi, 

którzy Go miłują, współdziała we 
wszystkim dla ich dobra. (Rz 8, 28) 

 

 

 



Ż Y C I E  U K R Y T E  J E Z U S A 

Zwiastowanie musiało pozostawić młodziutką dziewczynę w szoku. Maryja 
mieszkała z rodzicami, z Anną i Joachimem. Spotykała się z Józefem – Jej 
przyszłym mężem. Na pewno targały Nią mieszane uczucia. Nie wiedziała, czy 
ma oznajmić o swojej nowej sytuacji, a jeśli tak to komu. Z tych wszystkich 
rozmyślań wykluło się postanowienie przedsięwzięcia długiej wędrówki, by 
odwiedzić swoją krewną Elżbietę i jej męża Zachariasza. Elżbieta była już w 
szóstym miesiącu ciąży.  

Droga z Nazaretu do Ain Karem była bardzo długa, około 153 km. Maryja 
szła pieszo i zajęło Jej to około trzech dni. Podróż rozpoczęła z południowej 
Galilei, przeszła przez Samarię i dalej na południe w stronę Jerozolimy, która 
znajdowała się w Judei. Ain Karem leży na zachód od Jerozolimy.  

Kiedy Maryja dotarła do owego miasteczka w górach judzkich, weszła do 
domu Zachariasza i pozdrowiła swoją krewną Elżbietę. I wtedy stał się cud, bo 
poruszyło się Dziecko w łonie Elżbiety i równocześnie przeczuła, że owa młoda 
dziewczyna jest także brzemienna. Na powitanie Maryi Elżbieta odpowiedziała: 
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego. 
A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie?  

Pięknem tej sceny jest także to, że Elżbieta znając biedę i szarość życia 
swojej kuzynki Anny, z pewnością pełna podziwu dla Maryi dopowiedziała: 
Błogosławiona, która uwierzyłaś, że wypełnią się słowa, które Ci oznajmiono.  

Słowa Elżbiety napełnione były wielką mądrością. „Oznajmiono" – skąd 
Elżbieta wiedziała, że Maryi coś oznajmiono. „Uwierzyłaś" – pochwała wiary 
Maryi, od której decyzji zależało wcielenie Boga i wszystkie konsekwencje z tym 
związane. 

 Duch Święty napełnił kobiety, bo odpowiedź Maryi była pełna radości. 
Maryja zaśpiewała o tym, że Jej dusza uwielbia Boga, a duch Jej rozradował się 
w Panu, ponieważ spoczął na Niej, poddanej służebnicy. Narody zwać ją będą w 
błogosławioną, albowiem Niewidzialny uczynił Jej wielkie i tajemnicze dzieło, 
dlatego święte jest Jego Imię, a nad tymi, którzy Go się trwożą, spocznie Jego 
miłosierdzie po wszystkie pokolenia. Maryja pozostała w Ain Karem około 
trzech miesięcy.  Potem wróciła do domu. 

 

 



DEKALOG 

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. 

Przykazanie pierwsze. 

Przestrzeganie Pierwszego Przykazania jest podstawą wszystkich 
pozostałych przykazań. Mówi o tym 
szósty rozdział Księgi 
Powtórzonego Prawa: „Na tym 
polega nasza sprawiedliwość, aby 
pilnie przestrzegać wszystkich tych 
poleceń wobec Pana Boga naszego, jak nam rozkazał" (Pwt 6, 25).  

 Bóg jest Miłością. On nas miłuje. My ludzie odwzajemniamy tę 
miłość przestrzegając wszystkich przykazań. Św. Jan rozbudowuje tę 
myśl w duchu ewangelicznym, pod wpływem nowego przykazania, 
które dał nam Jezus. „Jeśliby ktoś mówił: miłuje Boga, a brata swego 
nienawidził, jest kłamcą, albowiem, kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi". (J 4,20) Pan 
Bóg jest wszechmocny i wszechobecny. Każde dobro czynimy, bo On 
nas uzdalnia do niego. Czynimy je „wobec (przed) Bogiem".  

Zatem cała okropność bałwochwalstwa polega na tym, że 
oddaję cześć bożkom, a Ten, który mnie bezgranicznie ukochał, musi 
na to patrzeć. Ponadto odbywa się ono mocą otrzymanych od Boga 
darów, które nam udzielił, abyśmy mogli odpowiedzieć na Jego miłość.  

Kiedy przypatrzymy się grzechom, czyli przeciwstawieniu się 
miłości, możemy się domyśleć, dlaczego służba „cudzym bogom" rani 
Pana Boga do żywego. Rani tak, jak tylko może być zraniony ktoś, kto 
niewyobrażalnie kocha.  

Może dlatego potrzeba było, aby Syn Boży tak strasznie cierpiał. 
Jego męka przedstawia, jak głęboko nasze odejście od Pana Boga, 
obraża Go i rani. Wszystko przez to, że nie jesteśmy mu obojętni, że 
nas ukochał i że Mu na nas zależy. 

  



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (13) 

SAKRAMENT CHWILI OBECNEJ (2) 

 

Wiara oznacza widzenie tego, co niewidzialne. Mój udział w Eucharystii 

to modlitwa pokornej wiary i ona ma wciągnąć mnie w pokorne ćwiczenie się w 

miłosnej uwadze na Niewidzialnego, i to przez cały czas, kiedy jest realnie 

REALNIE OBECNY w postaciach na ołtarzu. Ale czy to tak łatwo trwać w miłosnej 

uwadze? Moja modlitwa w czasie Eucharystii, modlitwa pokornej wiary, 

właściwie z reguły jest modlitwą rozproszoną, ponieważ do tej pory nie 

przylgnąłem do Boga. Jeżeli jestem czymś całkiem pochłonięty w ciągu dnia, 

można powiedzieć, że w czymś tonę, to nie jest możliwe, żebym wchodząc do 

kościoła czy też w momencie, gdy pojawia się Jezus na ołtarzu, był skupiony. 

Moja postawa podczas Eucharystii odzwierciedla moje rozdarte, podzielone 

życie, życie bez przylgnięcie do Boga, ponieważ to wszystko, co mi się zdarza w 

ciągu dnia, jakby odżywa w czasie mojej modlitwy przed ołtarzem.  

Jak więc mogę uczyć się skupienia? Tylko przez pokorną prośbę i często 

ponawiane próby trwania w skupieniu w ciągu całego dnia. A co skupienie 

oznacza, żebym żył uważniej, wolniej, nie wybiegając ku przyszłości, którą 

określają schematy myślowe utworzone kiedyś w moim życiu, w przeszłości. 

Chodzi o zasadę: Czyń to, co czynisz, nie wybiegając naprzód, nie oczekując, że 

dokończysz to, co zacząłeś.  

Modlitwa jednak nie będzie mi wychodzić, również ta w czasie 

sprawowanej Eucharystii. Będzie przerywana rozproszeniami. Wobec tego będę 

ją ciągle zaczynał, ale tak naprawdę nie powinienem nigdy jej kończyć. Bo 

szukanie jest znajdowaniem, a znajdowanie szukaniem, jak uczy św. Grzegorz z 

Nyssy. 

 Bóg jest Ciszą i kiedy próbuje wyciszać się, przedzierając się ku 

Niewidzialnemu, wchodzę w niezwykły krąg Jego tak zdumiewającej, zbawczej, 

eucharystycznej obecności, którą będzie mnie coraz to bardziej ogarniał.                                             
                                                               [KORZYSTANO: T. DAJCZER: TAJEMNICA WIARY] 
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