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Wstęp
Mój cel przy pisaniu tej książeczki jest bardzo skromny. Pragnę

pomóc tym, którzy zwykle nie doceniają największego Skarbu ziemi:

Mszy świętej, na co wskazuje ich w niej uczestnictwo. Gdy potem

napotykają na opór ze strony dojrzewających dzieci, buntujących się
przeciwko „obowiązkowi chodzenia do kościoła”, widzą u siebie

pustkę i przekonują się, że nie potrafią być dla dzieci apostołami –

przyprowadzić ich do Jezusa…

Gdy widzę, jak wielu uczestników mojej Mszy wbiega do kaplicy

w ostatniej chwili, a niektórzy się spóźniają – chcę tutaj przemówić
do ich umysłu i serca. A gdy udzielam komuś Komunii świętej poza

Mszą i pytam, czy ma kwadrans na dziękczynienie, gdyż nie można

Pana Jezusa „połknąć” i zaraz pójść do swoich spraw, zostawiając Go

w duszy samego – zawsze potakuje. Wychodzę do zakrystii, a za

chwilę… kaplica jest pusta! Może się zdarzyć, że nagle pośpiech

okazał się konieczny wbrew czyjejś woli, ale na ogół budzi się u mnie

refleksja: o biedaku, nie miałeś o czym powiedzieć swojemu Panu,

nie zrozumiałeś Jego miłości i oczekiwań, nie umiałeś znaleźć
odpowiednich słów…?! Piszę więc teraz, by cię pobudzić do refleksji

i poruszyć twoje serce…

Pokutuje wśród wiernych powiedzenie, że za Mszę „płaci się”
księdzu tyle to a tyle, podobnie jak za inne posługi, czy to w świątyni,

czy poza nią. Jak to jest naprawdę z tymi „opłatami” – i na to warto

spojrzeć. Przecież sakramenty są źródłem Bożej łaski, a czy tę można

kupić za pieniądze…? A więc i to wymaga zastanowienia.

1. A więc… „idę do kościoła”
Patrząc w niedzielę na szybko zapełniający się kościół – dziesięć

minut temu był jeszcze zupełnie pusty – widzę ludzi do niego wbie-

gających i spoglądających na zegarek: „Na szczęście zdążyliśmy,

jeszcze dwie minuty!” Czekam teraz na spóźnialskich… Będą prze-

konywać samych siebie: „Dopiero czytania mszalne się zaczęły, nie

jest źle!”. „Uff, dopiero Ewangelia, jeszcze zdążyłem!” Budzi to w
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mojej duszy smutne refleksje:

– czy naprawdę rozumiecie, jak wielka jest waga waszej osobistej

modlitwy w świątyni? A może myślicie: ksiądz się modli – to wystar-

czy, a ja…? Czy ode mnie tu cokolwiek zależy? Czy Bogu mogłoby

zależeć na mojej modlitwie?

– Czy macie pojęcie, jaka musiałaby być modlitwa, żeby podobała się
Bogu? Oto co mówi Pan Jezus swoim Apostołom w „Poemacie

Boga-Człowieka”, spisanym przez Marię Valtortę, o ich modlitwie,

na którą ich zaprosił na pustkowiu: «To rozmowa dzieci z Ojcem,

rozmowa ducha z Duchem – otwarta, ciepła, ufna, spokojna, szczera.

Modlitwa jest wszystkim: to wyznanie, poznanie samego siebie, to

płacz nad sobą, to zobowiązanie podejmowane wobec siebie i wobec

Boga, to prośba do Boga – wszystko u stóp Ojca. Ona nie może się
odbywać w zgiełku, wśród rozproszeń, chyba że jest się olbrzymem

modlitwy. Jednak nawet olbrzymy cierpią z powodu sprzeciwów i

odgłosów świata w czasie godzin modlitwy».

– Jak traktujecie Króla Nieba i Ziemi, otoczonego Aniołami i

Świętymi, przychodząc z pośpiechem przed Jego tron? Czy gdybyście

byli umówieni z jakimś ziemskim władcą, a nawet tylko z dentystą
czy notariuszem, nie siedzielibyście u niego w poczekalni dotąd aż
otworzą wam drzwi? To nie wy wyliczalibyście mu swój cenny czas,

lecz on wam!

– Bóg czekał na was przez cały tydzień, a z tego tygodnia uszczknę-
liście Mu ostatnie, jakże cenne minuty… Gdy kogoś naprawdę
kochamy, czy nie chcielibyśmy z nim przebywać jak najdłużej? Praw-

dopodobnie tak samo zachowacie się po Mszy świętej, gdyż jeszcze

przed jej zakończeniem wyobraźnia wyciągnie was za drzwi – do

ludzi, do obowiązków, do samochodu, a Jezus w waszej duszy

zostanie samotny…

– Tyle czasu poświęciliście na przygotowanie swojego ciała, ubrania,

a dusza to co, mniej ważna? Czy i ona nie powinna przejrzeć się w
„lustrze” rachunku sumienia, obmyć choćby w jednej łzie żalu za

grzechy? „Ksiądz nam o tym przypomni za chwilę” – powiecie…? A
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czy tak znów wielu księży po wezwaniu do przeproszenia Boga za

grzechy zostawia więcej niż dwie sekundy na refleksję nad życiem?

Kto nie uświadomi sobie wcześniej grzechów, potknięć i zaniedbań
od ostatniej dobrej spowiedzi, a potem sam nie wzbudzi szczerego i

głębokiego za nie żalu, nie będzie dobrze przygotowany do Mszy

świętej. Tak, chodzi o czas od ostatniej spowiedzi, kiedy to zostaliś-
cie obmyci we Krwi Baranka i na nowo zaczęliście upadać. Przecież
wiecie, że poza spowiedzią tylko głęboka skrucha serca przynosi nam

darowanie win. Dotyczy to wszystkich grzechów, także lekkich.

Trzeba i umieć, i zdążyć się do tej skruchy pobudzić. Oczywiście tam

gdzie chodzi o grzechy ciężkie, wystarcza ona tylko wtedy, gdy ktoś
nie ma możliwości udziału w sakramencie Pokuty, a znajduje się np.

w niebezpieczeństwie śmierci. 

– Zapełnialiście przez tydzień magazyn swojej pamięci wieloma

śmieciami i błahostkami… Można przypuszczać, że w czasie Mszy

otworzy się klapa waszego śmietnika i jego zawartość, wrzucana

dawniej do podświadomości, zacznie teraz wydobywać się na światło

dzienne i dawać wam „rozrywkę”. Sam książę ciemności postara się
o to, a jeśli szepnie wam do ucha, że Msza jest „nudna” – poczujecie

się usprawiedliwieni! Aby mu na to nie pozwolić, macie przyjść o
wiele wcześniej i wziąć do ręki różaniec. Dzięki niemu zapanujecie

nad swoją wyobraźnią, wyciszycie swoje emocje i myśli, a Królowa

Różańca Świętego będzie wam towarzyszyć i pomagać. Może macie

inne wypróbowane modlitwy (jakiś modlitewnik) – to dobrze, abyście

tylko mieli dobrą wolę i czas.

– Ponieważ szatan bywa natrętny jak mucha, która gryzie, ucieka,

wraca – chodzi mi o podsuwane przez niego w czasie Mszy natrętne

myśli, poruszające wyobraźnię i przez to czyniące nas nieobecnymi

duchem w kościele – możesz zaopatrzyć się w notes i je sobie wtedy

zapisać, jeśli nie słowami, to jakimś znaczkiem pozwalającym je

zapamiętać. Niech cię to nie obchodzi, że ktoś z boku to zauważy i

„coś sobie pomyśli”! Możesz zresztą naleźć na to inne, własne

sposoby, żeby skutecznie pokonać tę „muchę”.
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– Gdybyś znalazł się w miejscu niesprzyjającym wyciszeniu i

modlitwie, np. obok kręcącego się dziecka albo blisko osoby niezbyt

pięknie pachnącej, czy też w sposób rażący nieprzyzwoicie ubranej

– zmień miejsce i nie patrz na czyjąkolwiek reakcję. Twój dobry

udział we Mszy świętej jest czymś tak ważnym, że wszystkie rzeczy,

które mu nie sprzyjają, wszystkie przeszkody powinny zostać usu-

nięte, choćby za wielką cenę.
– Jednak z tym oderwaniem się od świata zewnętrznego, z tym wyci-

szeniem w czasie Mszy nie ma być tak, jak z twoją modlitwą osobistą
czy rodzinną we własnym domu. Tam jest ci łatwiej to osiągnąć
(masz przed sobą ścianę, obraz, wyciszasz dźwięki), a gdyby to było

zbyt trudne w danej chwili, możesz do modlitwy wrócić w innym

czasie. Mszy świętej powtórzyć się nie da, tłumu ludzi uniknąć, a
poza tym jest ona modlitwą całego Kościoła, a ty masz się w nią
włączyć. Można więc powiedzieć – chociaż zabrzmi to dziwnie – że
we Mszy masz się nie „skupiać”, lecz wprost przeciwnie: maksymal-

nie „rozpraszać”! Jest tak, ponieważ Kościół to Czyściec i ziemia

(wraz z ich mieszkańcami, cierpieniami i problemami), ale także
Niebo, zanurzone w modlitwie przed Tronem Boga. Gdy modlisz się
w świątyni, czynisz to wraz z Kościołem Powszechnym, włączając się
w jego potężną modlitwę. Czy więc nie powinieneś „rozproszyć się”,

„rozprzestrzenić” w swym duchu, a może i w wyobraźni, obejmując
sercem i modlitwą miliardy swoich braci i sióstr wraz z ich drogą,
prowadzącą do Nieba? Jak ważne to zadanie! Jeśli do tej pory „po

prostu chodziłeś do kościoła”, nie mając świadomości bycia cząstką
modlącego się Kościoła Powszechnego – zmień swoje myślenie.

Staraj się jak najlepiej wypełniać swoją niezastąpioną rolę, gdyż jeśli
zawiedziesz, wspólnota Kościoła na tym ucierpi.

– Gdy wyruszasz do świątyni jako egoista, stawiając sobie tylko

pytanie: „Co mi to daje?”, ani Kościół jako wspólnota („kilkupię-
trowa”, jak wspomniałem) nie skorzysta wiele z twojego przyjścia,

ani Głowa Kościoła. Mam na myśli Gospodarza katolickiej świątyni,

Jezusa Ukrytego.
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Czy zastanawiasz się nad tym, że Bóg stał się prawdziwym

Człowiekiem, ma więc nie tylko ciało podobne do twego, ale przede

wszystkim duszę? A więc i sferę emocjonalną – pełnię ludzkich

uczuć? Mało tego: ponieważ Jego miłość jest nieskończona, więc nie

da się podzielić – jest dla każdego z nas cała. Widzimy to szczególnie

podczas Komunii świętej, gdy daje się każdemu z nas cały, tak jakby

wokół nas nikogo nie było. A nawet nie tylko w świątyni, lecz na

całej kuli ziemskiej On postrzega ciebie jak swojego „jedynaka”! Jak

jedynego przyjaciela, miłowanego „do końca”, aż do szaleństwa, do

ostatniej kropli krwi! Jaka to więc dla Niego radość, gdy otwierają się
drzwi i wchodzisz… Tak wytęskniony, tak długo oczekiwany przez

„Więźnia Tabernakulum”, jakim siebie dla ciebie czyni! A ty co…?

Pytasz tylko „Co mi to daje?” A gdzie twoje serce, twoja miłość,
pamięć o Nim i o potrzebach Jego Serca?

Jeśli byłeś w szpitalu i długo czekałeś, może w napięciu, na wizytę
bliskich, to było to zaledwie cieniem tego, jak On na ciebie czeka! A

ty może nie przychodzisz nieraz wcale z błahego powodu, a jeśli
nawet przychodzisz, jesteś jakby ciebie nie było. Jesteś tu nie dla

Niego – stąd ociągałeś się z przyjściem jako z „uciążliwym

obowiązkiem” – a On czekał na to, że znajdziesz dla Niego choć
odrobinę ciszy i czasu, by przynajmniej przez chwilę dotrzymać Mu

towarzystwa w Jego samotni. Nawet gdy Go zaprosiłeś do serca w

Eucharystii, zostawiłeś Go w sercu samotnego, gdyż to co się wokoło

działo: pieśni nie zawsze odpowiednie, akompaniament rozprasza-

jący, ruch tylu osób, pośpiech księdza, żeby jak najszybciej odczytać
ogłoszenia parafialne i pożegnać zgromadzenie, twoi bliscy czekający

na ciebie – to wszystko zagłuszyło Jego obecność i uczyniło Go

samotnym… Ani On od ciebie nie otrzymał miłości, ani ty nie doś-
wiadczyłeś jej od Niego, a przecież pragnął cię nią objąć, obdarować,
uszczęśliwić, uspokoić, uzdrowić i umocnić. Jak miał nakarmić
kogoś kto nie był głodny, napełnić skarbami pojemnik pełen śmieci?

Czy myślałeś o tym? I o Nim, i o sobie, pod tym właśnie kątem?

– Jeśli tak nie myślałeś i tego nie czułeś, jak mogłeś być dobrym
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nauczycielem dla innych, na przykład dla swoich dzieci? Gdy

dorastają i zaczynają buntować się przeciwko woli dorosłych (to

naturalne, gdyż mają dorastać do samodzielności), jak będą kierować
się twoimi słowami czy nakazami, jeśli nie widzą w tobie świadka?

Może robisz im awanturę za „niepójście do kościoła”, czy jednak

swoimi czynami (postawą) do tej pory uczyłeś dzieci, że Jezus Ukryty

naprawdę żyje, jako Prawdziwy Człowiek kocha, czeka, tęskni? Że

tu nie chodzi o „pójście do kościoła”, lecz o okazanie serca

Najbliższej Osobie, znajdującej się do tej pory w centrum twojego

życia? Osobie, dla której jesteś kimś „jedynym i niezastąpionym”,

więc liczy na ciebie?

– Jeśli jednak naprawdę tak żyłeś i tym się kierowałeś; jeśli nie na

pokaz, lecz z potrzeby serca klęczałeś w ciszy przez Tabernakulum;

jeśli po Komunii świętej twoja twarz zmieniała się, uspokajała,

piękniała – to i twoje słowa na te tematy będą miały moc budzenia

refleksji i poruszania serc, będziesz prawdziwym apostołem Jezusa!

Gdy Mojżesz wychodził ze spotkania z Bogiem, jego twarz tak

jaśniała, że Żydzi nie mogli na nią patrzeć, musiał ją zasłaniać…
– Msza święta jest Ofiarą Jezusa, ale nie tylko Jego samego jako

Głowy, lecz także całego Jego Ciała Mistycznego – Kościoła. A więc
i twoją! Ale o tym dalej.

2. Skarbiec Bożych łask
Msza święta jest najobfitszym źródłem Bożych łask – uświęcającej

i uczynkowych – dla Kościoła na ziemi i w Czyśćcu. Każda łaska jest

darem Boga darmo danym, a ile jej kto otrzymuje, zależy od jego

duchowego przygotowania, czystości duszy, pragnienia, ufności

pokładanej w Bogu, szczerej miłości. Zależy także od decyzji samego

Boga, a ta od czego zależy (czym Bóg się kieruje), wiedzieć na ziemi

nie musimy. Bardzo wzrusza Go nasza bezinteresowność, więc jest

szczególnie hojny, gdy Go prosimy o coś nie dla siebie, lecz dla

innych.

Święty papież Grzegorz Wielki, gdy jeszcze był opatem klasztoru
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benedyktynów, kazał – innym ku przestrodze – pochować jednego z

braci poza cmentarzem klasztornym, w ziemi niepoświęconej, za

poważne wykroczenie przeciwko ślubowi ubóstwa. Jednak odpra-

wiono za niego Msze święte przez 30 kolejnych dni. Ukazał się po

nich wdzięczny i szczęśliwy. Od tamtej pory – od VI wieku – uważa
się, że taka „Msza gregoriańska” jest wielką pomocą dla zmarłych,

chociaż zbyt wielu dowodów na to nie mamy. Raczej można sądzić,
że Bóg pozwala duszom w Czyśćcu korzystać najwięcej z tych

modlitw za nie zanoszonych, które one w swoim ziemskim życiu

uważały za najcenniejsze i najgorliwiej praktykowały. Jeśli więc ktoś
Mszy świętej sobie nie cenił, opuszczał ją i lekceważył, Bóg każe mu

długo czekać, a z owoców Mszy za niego ofiarowanych korzystają
inni, ci gorliwsi. Przecież Czyściec jest miejscem, w którym wszystko

oparte jest na Bożej sprawiedliwości. Kto na ziemi był wspomo-

życielem ubogich, może być uwolniony z Czyśćca dzięki ofiarom na

rzecz ubogich, składanym w jego intencji. Jego miłosierdzie, które

okazywał na ziemi, daje mu prawo do korzystania z Bożego miłosier-

dzia w Czyśćcu. Warto to przemyśleć i odnieść do siebie i do swojej

przyszłości, ale także do bliskich zmarłych, którym chcemy pomóc w

ich oczyszczeniu.

Obfitość łaski nie zależy od pieniędzy, ofiarowanych celebransowi,

gdyż Msza święta jest odkupieńczą i zbawczą Ofiarą Chrystusa,

składaną przez Niego Ojcu za ludzkość. Czy ktoś poszedłby na Gol-

gotę i zaniósł konającemu Jezusowi pieniądze, by się za niego

ofiarował? Może by Go jeszcze zapytał, czy wystarczy taka to a taka

kwota?

Celebrans, otrzymujący ofiarę pieniężną od proszącego o Mszę
świętą, nie przelewa pieniędzy na konto w Niebie, nie „sprzedaje”

łask związanych z Mszą, które do niego nie należą – Najwyższy

Kapłan nie upoważnił go do żadnej „transakcji”. On otrzymuje po

prostu ofiarę na własne utrzymanie, a jeśli pracuje w parafii, część tej

ofiary otrzymują organista i kościelny (zakrystianin). W polskich

warunkach w małych parafiach dla niektórych księży jest to niemal
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jedyne źródło utrzymania, więc są bardzo wdzięczni ofiarodawcom,

ci zaś powinni cenić sobie tę okazję do złożenia ofiary „na chleb” dla

sługi ołtarza, którego żywicielami są w dniu, w którym on jest ich

orędownikiem u Boga. 

W Kościele obowiązuje zawsze zasada ogólna: duchowni nie

otrzymują zapłaty za żadne posługi na rzecz wiernych – sakramenty

i sakramentalia (np. pogrzeb, poświęcenie fabryki, pobłogosławienie

rodziny w czasie „kolędy”) – lecz tylko wspierani są ich dobrowol-

nymi ofiarami. Zgodnie z tą zasadą nie powinni wyznaczać jakich-

kolwiek „stawek” ani „za Mszę świętą”, ani za inne posługi, tym

bardziej nie powinni się o nie „targować” mówiąc: „mało!”. Gdy

spotkają ubogiego, który nie ma środków do życia, powinni to

uwzględnić i go wesprzeć, a nie oczekiwać od niego wsparcia dla

siebie. Pod tym względem mają iść w ślady swojego Mistrza ubo-

giego, wymagającego nie tylko od Apostołów, ale od uczniów

wszystkich czasów, życia ofiarnego i okazywania bliźnim miłosier-

dzia. Gdy tym bliźnim z serca służą i dają dobry przykład, są przez

nich chętnie wspierani materialnie, często na tyle hojnie, że mają
czym dzielić się z innymi. I przeciwnie: gdy chcą wśród biedoty (a tej

wciąż przybywa!) żyć ponad stan – ani dłoni do siebie życzliwie

wyciągniętych, ani nagrody w Niebie spodziewać się nie mogą. Ich

bogactwo, jak uczy nas Jezus, będzie dla nich tylko oskarżeniem.

Aby zamknąć ten temat, przywołam tu określanie ofiar mszalnych

przez samych duchownych terminem „stypendium”, dobrze znanym

także w życiu ludzi świeckich, np. studentów czy naukowców.

Kościół nie posiada jednak, jak społeczności świeckie, przepisów

określających komu, w jakich warunkach i w jakiej wysokości

„stypendium” się należy. Oby też nigdy nie próbował takich przepi-

sów tworzyć, gdyż byłoby to niezgodne z duchem ewangelii i czyni-

łoby z duchownych urzędników. Tak więc przy tym pozostańmy:

„stypendium” (mszalne) – i koniec! „Stypendium”, udzielane przez

określoną osobę czy grupę osób w tym jednym dniu kapłanowi, by

mógł godnie żyć. Jeśli od nikogo go nie otrzyma, też przeżyje, gdyż
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Bóg ma swoje własne sposoby na to, by się o niego zatroszczyć. Czyż
nie jest „ważniejszy niż wiele wróbli”? Jest wielu kapłanów żyjących

samotnie, których nikt ze świeckich nie wspiera materialnie, a ich

najczęstsza intencja Mszy brzmi: „do skarbca (do dyspozycji)

Kościoła”. Kiedyś na progu Nieba dowiemy się, jaki mieliśmy udział

w owocach skromnej, cichej i ukrytej służby tych ludzi, czy to w

naszym ziemskim życiu, czy to gdy byliśmy w Czyśćcu.

3. „Wielka tajemnica wiary”
Wiara jest jedną z trzech cnót tzw. teologicznych, wlanych przez

Boga w naszą duszę na Chrzcie świętym, jest więc wspaniałym Jego

darem. Dzięki niej wchodzimy do świątyni ze śpiewem duszy

Alleluja, bierzemy udział we Mszy świętej, nią się chlubimy, za nią
okazujemy Bogu wdzięczność na planecie prawie 8 miliardów ludzi,

których ogromna większość nie zna Prawdziwego Boga. 

W Liście do Hebrajczyków (11,1) czytamy: «Wiara jest dowodem

tych rzeczywistości, których nie widzimy». W Niebie są sami niewie-

rzący, gdyż w Domu Ojca wiara nikomu nie jest już potrzebna. Na

ziemi jednak jest konieczna dla nas, posługujących się w dziedzinie

poznania materii zmysłami, te jednak nie dają nam dostępu do świata

czysto duchowego. Apostoł Tomasz wkłada palec do rany Jezusowej

ręki oraz dłoń do Jego boku i uświadamia sobie, że Jezus nie mógłby

normalnie żyć tak strasznie poraniony, a jednak żyje, więc musi być
zmartwychwstały. Wtedy zdobywa się na wyznanie wiary: „Pan mój

i Bóg mój!” Poznając zmysłami Człowieka, dzięki łasce wiary uznaje

w Nim Boga. A Piotr, wyznający wiarę w Jezusa jako Mesjasza-Syna

Boga Żywego słyszy, że otrzymał tę wiarę jako dar objawienia od

Ojca Niebieskiego, gdyż poznanie zmysłowe („ciało i krew”) go do

niej nie doprowadziło.

Nasza wiara opiera się na przyjęciu za prawdę tego, co przekazują
nam naoczni świadkowie, gdyż sami do tej prawdy nie mamy bezpo-

średniego dostępu. Oto Szaweł, zaciekły wróg i prześladowca młode-

go Kościoła, traci nagle zdolność widzenia ziemi, a widzi Niebo oraz

Jezusa. W jednej chwili poznaje całą Jego ewangelię nie gorzej, niż
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Apostołowie przez trzy lata i przez zstąpienie na nich Ducha Świę-
tego. I właśnie na jego świadectwie – na jego pismach – będzie się
opierał Kościół wszystkich wieków, podobnie jak na wierze Piotra i

innych Apostołów. Będzie na niej opierał także Liturgię Mszy świętej

oraz wszystkich sakramentów, nazywając to „świętą Tradycją” (od

łacińskiego trado – przekazuję). Przecież Skład Apostolski (Wierzę
w Boga, Ojca Wszechmogącego…) przejęliśmy właśnie od Aposto-

łów i nie zestarzał się on przez dwa tysiące lat!

Czy uświadamiamy sobie wielkość skarbu wiary? Oto przez

wielkie miasto przesuwa się procesja Bożego Ciała. Patrzą na Naj-

świętszy Sakrament oczy gapiów, ich obojętność podkreśla niekiedy

papieros w ustach czy ironiczny uśmiech. Na ich oczach my ze czcią
klękamy przed białym opłatkiem i śpiewamy o swojej wierze i

miłości do Jezusa Ukrytego. Błagamy Go o wiarę dla nich i dla całej

ludzkości, którą Jezus odkupił i którą chce zbawić, uświęcić,
wprowadzić do Nieba. Dusze umierają z głodu, nie znając Drogi,

Prawdy i Życia, nie znając smaku Świętego Chleba Powszedniego,

danego ludzkości przez naszego Ojca. Czy my, karmiąc się Ciałem i

Krwią Jezusa, uczyniliśmy już wszystko co możliwe, by inni Go

poznali i przyjęli? Czy może On liczyć pod tym względem na nas,

„chodzących do kościoła” i mających coraz pełniejszą świadomość
tego, po co „chodzą”?

Drogą wiary mamy dojść do Bramy Nieba, gdzie już nie będzie

nam potrzebna, gdyż zastąpi ją widzenie Bożej i Niebiańskiej Rze-

czywistości. Ziemia jest miejscem, gdzie wiara musi zostać przez

Boga wypróbowana. Dzięki łasce Bożej nawet dzieci – jak Tarsycjusz

– stawały się mężnymi obrońcami wiary i przelewały za nią krew.

Kościół zbliża się do najcięższych prób, do znanego z trzeciej

tajemnicy Fatimskiej „wzgórza męczenników”, do swojego

ukrzyżowania i „pogrzebu” (zejścia do podziemia). Wtedy dopiero

wszyscy wierni docenią Mszę świętą i Komunię świętą, a problem

sposobu Jej przyjmowania zejdzie na daleki plan. Była dawniej

przenoszona w różnych zawiniątkach do więzień, obozów i katowni.



14

A. Do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Liturgia ziemska ma być odzwierciedleniem niebiańskiej. W

centrum Nieba na tronie zasiada Bóg Ojciec, Syn Boży jest „drogą”
do Niego (wszystkich niebian jako nasza Głowa prowadzi do Ojca),

zaś Duch Święty jest nauczycielem, światłem i ogniem – dzięki

Niemu poznają wszyscy coraz lepiej Boga, by coraz goręcej Go

miłować. Całe Niebo rozbrzmiewa pieśniami uwielbienia Boga i

dziękczynienia.

Jako uczestnicy Mszy świętej powinniśmy w duchu zajmować
przez cały czas tę postawę, do której zachęca nas kapłan przed

Prefacją słowami: „W górę serca! Dzięki składajmy Panu, Bogu

naszemu!” „Składać dzięki” brzmi po grecku eucharistein, stąd
Eucharystia, chociaż we Mszy mamy też modlitwy uwielbienia,

błagalne i przebłagalne.

Postawmy sobie pytanie: czy mamy w sobie świadomość stawania

we Mszy, a może i poza nią (i to nie tylko w Modlitwie Pańskiej)

przed obliczem Boga Ojca? Zanim w Niebie zachwyci On nas swoim

widokiem, zanim zanurzymy się tam w miłosnej uszczęśliwiającej

adoracji, już teraz postrzegajmy Go jako obecnego w centrum

naszego życia.

To prawda, że Msza święta jest Ofiarą Syna Bożego, ale przecież
przyjmującym ją jest Bóg Ojciec! Trójca Święta jest nierozdzielna,

tak w Niebie jak i na ziemi: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J

14,10). Tylko Syn Boży przychodzi do nas w ludzkiej naturze, jednak

nie mniej rzeczywiste jest przyjście razem z Nim Boga Ojca do

człowieka posłusznego Bogu: „Przyjdziemy – mówi Jezus – i

będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Gdy jesteśmy w stanie łaski

uświęcającej (bez grzechu ciężkiego na sumieniu), mieszka w nas

Duch Święty. Naucza nas święty Paweł: „Otrzymaliście ducha

przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»” (Rz

8,15), a nawet sam Duch Święty z głębi naszych dusz przywołuje

tymże słowem Ojca (Ga 4,6). Przychodźmy więc do świątyni z tą
świadomością, że nasza dusza jest świątynią Najświętszej Trójcy, a
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więc i w niej powinna się dokonywać nasza „osobista liturgia”.

Święta Faustyna pisze w swoim Dzienniczku, że chociaż niezwykle

ceniła sobie każdą chwilę, którą mogła spędzić w kaplicy na adoracji

Najświętszego Sakramentu, jednak odnosiła większy pożytek z

adoracji Boga w swojej duszy. Uczmy się tego od niej.

Ponieważ Syn Boży jest naszym jedynym pośrednikiem u Ojca

(por. 1 Tm 2,5), więc od wieków Kościół kieruje swoje modlitwy do

Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Najwyraźniej widzimy to

w pierwszym, a więc najbardziej tradycyjnym Kanonie Mszy świętej

(w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej), w którym sześć modlitw

kończy się słowami „Przez Chrystusa, Pana naszego”. Gdyby Mszę
świętą uznać za „model” prawie każdej modlitwy, zauważylibyśmy,

jak daleko od niego odbiegają modlitwy nasze i jak mało są one

„trynitarne”, jak rzadko Bóg Ojciec jest w nich na czołowym miejscu.

B. Liturgia Słowa
„To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego

słuchajcie” – zwraca się do nas Bóg Ojciec, gdy Jezus przyjmuje

chrzest w Jordanie i gdy przemienia się na górze Tabor. Na początku

ewangelii św. Jan nazywa Jezusa Słowem pochodzącym od Ojca.

Termin „słuchać” ma podwójne znaczenie: używać narządu słu-

chu, aby usłyszeć czyjś głos, ale także być posłusznym. We Mszy

świętej powinno mieć miejsce i jedno, i drugie. Odpowiedzią na to,

co od Boga słyszymy, ma być przyjęcie słów sercem, a więc nie tylko

ich zrozumienie, lecz i wola wprowadzenia ich w życie. Gdy mają
dobry wpływ na nasze życie, znaczy to, że jesteśmy Bogu posłuszni.

Pod tym względem Maryja jest dla nas niedościgłym wzorem: to co

Ją spotykało, „rozważała w sercu”.

Jezus w swojej przypowieści o zasiewie ziarna Bożego słowa

mówi nam, że wszyscy wprawdzie je słyszą, lecz nie u wszystkich

przynosi plon. Nieraz pada na skaliste podłoże, na ruchliwą drogę,
zagłuszają je ciernie i chwasty, wydziobują ptaki. Natomiast żyzna i

dobrze uprawiona gleba duszy pozwala im na plonowanie. Jak więc
stawać się żyzną glebą pod Boży zasiew?



16

Ideałem byłoby wcześniejsze, już w domu, zapoznanie się z treścią
czytań mszalnych, co nie jest wcale trudne dzięki odpowiednim

publikacjom. Takie zestawy czytań na dany okres można nabyć w
sklepach z dewocjonaliami i w księgarniach katolickich. Niektóre

kalendarzyki kieszonkowe kierują nas do cytatów biblijnych w

codziennej Mszy świętej. Gdy choć chwilę nad nimi się zastanowimy,

zwłaszcza nad wymową fragmentu Ewangelii i odniesieniu go do

naszego życia, a potem wysłuchamy ich powtórnie we wspólnocie

Kościoła, będzie to miało dla nas duże znaczenie. Warto też do nich

wrócić, zwłaszcza do niedzielnych i świątecznych, czy to samemu,

czy w grupie znajomych, by głębiej wniknąć w ich treść. Można

wybrać jakąś przypowieść Pana Jezusa i wspólnie poszukać
odpowiedzi na to, jak wprowadzić ją w życie. Na zakończenie warto

stanąć w kręgu na modlitwę, wzorowaną na modlitwie wiernych

(zwanej inaczej „powszechną) z Mszy świętej, bardzo ona łączy i

umacnia.

Proboszcz jednej z warszawskich parafii, należącej do tych „trud-

nych”, opowiadał o swoim eksperymencie. W czasie misji parafial-

nych zachęcił parafian, by spróbowali spotkać się ze swoimi sąsiada-

mi na wspólną refleksję nad tekstami Pisma Świętego, zakończoną
modlitwą. Po kilku dniach tak się rozsmakowali w tego typu spotka-

niach, że podtrzymali je po zakończeniu misji. Skutek był zdumie-

wający: w krótkim czasie zmieniło się oblicze tej parafii, zaczęła się
stawać jedną z najbardziej aktywnych, a nawet wzorowych. Bóg

połączył w ten sposób ludzi dotąd sobie obcych i zmobilizował do

współpracy, wzniósł ich na wyższy poziom życia duchowego. Czy

nie warto by było wprowadzić podobny styl spotkań w naszych

warunkach? Gdy przyjdą na świat, zwłaszcza na Kościół ciężkie

próby i doświadczenia, wtedy wierni bez świątyń i kapłanów będą
musieli sami zorganizować sobie życie religijne. Wówczas „wieczer-

niki” wspólnej modlitwy będą miały wielkie znaczenie.

Kto często czyta Pismo Święte i ma je na widocznym miejscu,

zaznaczając sobie najważniejsze teksty, chętnie sięgnie po nie w
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trudnych sytuacjach życiowych. Poszuka w nim odpowiedzi na

nurtujące go pytania, a jeśli ktoś przyjdzie do niego z trudnym

problemem, pomoże mu go rozwiązać. Wtedy nie zbłądzi w swoim

życiu jak ci, dla których niemal jedynym „przewodnikiem” są środki

masowego ogłupiania, znajdujące się w rękach sług złego ducha.

Jakie to bolesne, że w wielu rodzinach dorosłe dzieci schodzą na złą
drogę, a ich bliscy robią im awantury, osądzają, a niekiedy odrzucają,
lecz nie potrafią im wskazać drogi życia w oparciu o ewangelię.

C. Liturgia Ofiary
Po złożeniu na ołtarzu darów chleba i wina, czemu towarzyszą

odpowiednie modlitwy, kapłan zwraca się do wiernych z prośbą, by

modlili się o przyjęcie przez Boga ofiary. Ofiary – jak mówi – „mojej

i waszej”. Czy gdzieś we Mszy świętej znajdujemy podobne słowa

świadczące o tym, że składającym ofiarę nie jest sam tylko kapłan,

lecz wspólnota wiernych? Oto w Pierwszej Modlitwie Eucharystycz-

nej przed Przeistoczeniem mamy dwie takie modlitwy: „Za nich (tzn.

uczestników) składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją
składają za siebie oraz wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić
odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie”; „Przyjmij tę ofiarę od

nas sług Twoich i całego ludu Twego”. Od razu po Przeistoczeniu:

„Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty […] składamy

Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów

ofiarę czystą, świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i

Kielich wiekuistego zbawienia”.

Szczytowym momentem Liturgii Ofiary jest „d o k s o l o g i a”.

Słowo to tłumaczymy z greckiego na polski jako „słowo chwały”.

Chodzi o wyśpiewanie Bogu Ojcu chwały przez cały Kościół: ten na

ziemi, ten w oczyszczeniu i ten zanurzony już w wieczności. Można

też mówić o złożeniu Ojcu przez Kościół ofiary chwały i uwielbienia.

Głównym Ofiarnikiem jest Głowa Kościoła – Chrystus, który tę ofiarę
składa w zjednoczeniu z „duszą” Kościoła – Duchem Świętym, jak też
z całym swoim Ciałem Mistycznym, do którego należą Aniołowie,
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święci w Niebie oraz dążący do świętości w Czyśćcu i na ziemi.

Na czym ma polegać składana przez nas ofiara chwały? Wyjaśnia

nam to święty Paweł (1 Kor 10,31): „Czy jecie, czy pijecie, czy

cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie”.

Wszelkie dobro, nawet najmniejsze, które udało nam się wykonać,
możemy włączyć w tę ofiarę uwielbienia Boga w duchowej łączności

ze wszystkimi stworzeniami, które dla chwały Boga żyją.
Ponieważ w Czyśćcu i na ziemi wielkość ofiary pochodzącej z

miłości mierzy się naszym osobistym krzyżem, to znaczy gotowością
dla Boga na wszystko: na podejmowanie trudów i wysiłków, na

znoszenie prób i cierpień – zawsze mamy wiele do ofiarowania Bogu.

Duch Święty poprzez dary pobożności i męstwa uzdalnia nas do

kroczenia drogą ofiary z miłości, a nawet do wspinania się na coraz

wyższe szczyty miłości Boga i bliźniego. Chrystus, Najwyższy

Kapłan, w swoim kapłaństwie nieprzemijającym (wiecznym) łączy

naszą ofiarę ze swoją nieskończoną i składa ją Ojcu Niebieskiemu.

Cała Msza święta, a szczególnie ten jej moment, przypomina

ludziom świeckim o ich godności „ofiarników”, inaczej uczestników

kapłaństwa powszechnego, wynikającego z Chrztu i z Bierzmowania.

D. Dwa rodzaje kapłaństwa

Na Golgocie Jezus składał siebie w ofierze swemu Ojcu za nas,

będąc „Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem Ofiarnym”. U stóp Jego

krzyża trwał nowowyświęcony kapłan Nowego Przymierza, święty
Jan Apostoł, podtrzymujący słaniającą się z bólu Maryję, oraz wielka

rzesza ludzi: przyjaciół Jezusa, wrogów, obojętnych na wszystko

żołnierzy. Podobnie gromadzą się dzisiaj ludzie wokół ołtarza mszal-

nego, otaczając Jezusa-Wiecznego Kapłana, obecnego pod postacia-

mi konsekrowanego chleba i wina. Kim oni są?
Jan reprezentował kapłanów wyświęconych, którzy dziś bywają

różni. Wierni i gorliwi dają się poznać po swojej postawie, pełnych

namaszczenia słowach i gestach, życiu zgodnym z tym co głoszą.
Niewierni tylko chwilowo – jak Apostołowie, którzy w chwili próby
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zawiedli – są wspomagani modlitwami Kościoła, by nawrócili się i
stanęli na wysokości zadania. Judasze – wilki w skórze baranków,

dobrze zamaskowani – idą na potępienie i pociągają za sobą innych,

którym się może nawet podobają dzięki swojej „nowoczesności” i

życiu „na luzie”. Żyjąc w grzechu ciężkim, do którego się przyzwy-

czaili, pełnią jednak mimo wszystko służbę kapłańską. Będąc sercem

daleko od Boga, użyczają Jezusowi tylko swoich ust do głoszenia

Jego Ewangelii i wypowiadania sakramentalnych formuł, jak też rąk
do szafowania sakramentów. Otrzymany przez duchowe namaszcze-

nie dar (charyzmat) i władza święceń nie są dla nich źródłem osobi-

stego uświęcenia, lecz coraz głębszego upadku. Jak z tego widać,
samo ze siebie kapłaństwo sakramentalne nie musi być dla wyświę-
conych drogą do Nieba.

Inaczej jest z kapłaństwem powszechnym, opartym na namasz-

czeniu w Chrzcie i w Bierzmowaniu. W swoim Pierwszym Liście (w

rozdz. 2.) święty Piotr nazywa je „świętym” oraz „królewskim”. Ono

samą swoją mocą i łaską z niego płynącą ma uświęcać nim obdaro-

wanych, ale także ubogacać cały Kościół. Warto przyjrzeć mu się
bliżej.

Na czele wszystkich mężczyzn, obdarzonych łaską powołania

kapłańskiego opartego na święceniach, stoi Jezus Chrystus, natomiast

na czele wszystkich pozostałych „kapłanek i kapłanów” stoi Najświę-
tsza Maryja Dziewica. Co nie znaczy, że tylko do tego ogranicza się
Jej rola w Kościele. Jako Niepokalanie Poczęta, nie obciążona grze-

chem pierworodnym ani żadnym innym, nie potrzebowała odkupie-

nia, mogła więc być u boku swego Boskiego Syna Współodkupi-

cielką, i pod tym względem jako „nowa Ewa” stanowi wśród nas

wyjątek. Na Golgocie zjednoczyła się w pełni z Jezusem w krzyżowej

ofierze Odkupienia. Przyjdzie czas, gdy zostanie Ona w sposób

uroczysty ogłoszona Współodkupicielką oraz Wszechpośredniczką
łask, a wtedy wszyscy sobie uświadomią Jej rolę w każdej Mszy

świętej, będącej dla Kościoła oceanem Bożej łaski.

Jednak nie było momentu w życiu Maryi jako uczennicy Jezusa,
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w którym by szła za Nim bez osobistego krzyża na ramionach, a to

dotyczy nas wszystkich. Zanurzyła się całkowicie w woli Bożej

przekreślając własną, upokorzyła się aż do dna unicestwienia

własnego „ja” w duchu największej pokory. Wybierała zawsze to co

dobre nie dla Niej, lecz dla Boga i bliźnich, a swoją miłością do Boga

przyniosła Mu większą chwałę, niż wszystkie pozostałe stworzenia

razem wzięte, zaś Jej miłość bliźniego przewyższyła miłość wszyst-

kich świętych.

Taka właśnie ofiarna służba Bogu i bliźnim, polegająca na wznie-

sieniu się nieraz ponad własne potrzeby, znajduje się w centrum

kapłaństwa powszechnego, i w zasadzie wszyscy są do niej zdolni

przy pomocy łaski sakramentalnej. Oczywiście warunkiem jest życie

w łasce uświęcającej. Taka służba uświęca nas: pomnaża w nas łaskę
uświęcającą oraz wzmacnia cnoty wlane (wiarę, nadzieję i miłość),
ale także jest źródłem wielu łask uczynkowych oraz charyzmatów.

Dzięki nim można stać się doskonałym mężem i ojcem, żoną i matką,
wychowawczynią, pracownicą, uczennicą, członkinią wspólnoty itp.

Owoce takiej służby przynosimy do ołtarza mszalnego i składamy w

ofierze Ojcu Niebieskiemu razem z Ofiarą Jego Boskiego Syna.

Kościół składa Bogu w ofierze chleb i wino przeznaczone do

konsekracji, by móc ofiarować Mu je potem jako przeistoczone

(przemienione) w Ciało i Krew Jezusa. Dary te, w Mszach uroczy-

stych przynoszone procesjonalnie do ołtarza, symbolizują w rękach

ludzi świeckich cały ich wysiłek i trud ich pracy, związany ze

zdobywaniem środków do życia. Wprawdzie w Polsce nie używamy

wina tak powszechnie, jak to było za czasów Jezusa w Izraelu, jednak

chleb jest znakiem dla nas czytelnym. Wyrazem pobożności króla

Francji, ostatniego z kanonizowanych królów, św. Ludwika, było nie

tylko zorganizowanie i poprowadzenie VI i VII (ostatniej) krucjaty

w celu odebrania muzułmanom Ziemi Świętej, lecz także własnorę-
czne przygotowywanie na ołtarz chleba i wina – nikomu nie pozwalał

się wyręczyć w tej pracy, począwszy od zasiewu ziarna aż do wypie-

ku chleba.
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Jednak „święte, królewskie”, powszechne kapłaństwo może mieć
także inny wymiar. Wpatrując się w niedościgły wzór Najświętszej

Maryi Dziewicy zauważamy, że wzniosła się Ona na sam szczyt

osobistej „miłości ukrzyżowanej”. Była Ona największą i najdosko-

nalszą „duszą-ofiarą”, i to od najwcześniejszych lat życia aż do

wniebowzięcia. Gdy miała trzy lata i została przez rodziców oddana

do świątyni, ofiarowana Bogu, zapoczątkowała składanie Mu ofiary,

którą później starzec Symeon nazwie „przeniknięciem duszy mie-

czem”. Z miłości do Boga i do ludzkości, której matką została, nie

cofnęła się przed żadną ofiarą, ma więc prawo wymagać tego od ludzi

wybranych, zdolnych podążać w Jej ślady. Niech za przykład tej idei

i drogi posłużą nam objawienia fatimskie.

Trójka pastuszków prowadziła życie zwyczajne, przeciętne, proste

i na tyle czyste, że niewątpliwie podobało się ono Bogu. Ukazujący

się im Anioł Portugalii dokonuje swego rodzaju korekty, ucząc
dzieci, co jeszcze mogą zrobić z miłości do Boga, wciąż jednak

mieści się to w ramach przeciętności. Dopiero wizja piekła oraz

męczarni będących w nim ludzi wstrząśnie dziećmi i wprowadzi je na

drogę apostolstwa, i to nawet heroicznego. Nie wystarczy im już
krzyż codzienny, polegający na ofiarowaniu tego co je spotyka, lecz

pragną czegoś więcej. Maryja szanuje ich wolność i pyta, czy zechcą
za nawrócenie grzeszników zagrożonych piekłem podjąć się różnego

rodzaju wyrzeczeń i umartwień. Gdy otrzymuje ich zgodę, wzbudza

w ich sercach tak wielki ku temu zapał, że i dla dorosłych może być
on przedmiotem refleksji i podziwu. Gdy Ją np. pytają o ostry sznur

noszony w pasie i przecinający skórę aż do krwi, Maryja nie zabrania

im tego, lecz poleca tylko zdejmowanie go na noc… I tak z rozba-

wionych przeciętniaków dzieci te stają się „duszami-ofiarami” i zdo-

bywcami dusz dla Nieba. Jest to dla nich zarazem droga doskona-

łości, swego rodzaju Maryjna „rada ewangeliczna” na wzór wskaza-

nych przez Jej Boskiego Syna ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Będzie miała ta droga swoje odbicie w wiecznej szczęśliwości, gdyż
„dusze-ofiary” tworzą w Niebie własny chór, wprawdzie niższy od
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chóru męczenników krwi, lecz wyższy niż chór wyznawców.

Do świątyni Pańskiej powinni przychodzić… sami kapłani i

kapłanki! Wyświęceni przez biskupa mają swoje zadania, a namasz-

czeni w Chrzcie i Bierzmowaniu swoje. Nie wszyscy słudzy ołtarza

rozumieją, że powinni połączyć oba rodzaje kapłaństwa: i to

wykonywane w świątyni, i to obejmujące całe ich życie. Jeżeli chcą
służyć Bogu tylko i wyłącznie przez to, że użyczają Najwyższemu

Kapłanowi Jezusowi swoich rąk i ust, by mógł dokonać przeisto-

czenia chleba i wina w swoje Ciało i Krew – wtedy zarówno ich

życie, jak i służba liturgiczna są niepełne. Dopiero gdy wraz z całym

Ludem Bożym składają Bogu w ofierze samych siebie w zjedno-

czeniu z Jezusem i Jego Ofiarą, ich życie nabiera sensu, a ich służba

przynosi obfite owoce. Ale czy ze wszystkich seminariów duchow-

nych wychodzą tak ukształtowani?

Może zapytasz: a gdzie to Jezus uczył o kapłaństwie powszech-

nym? To prawda, że sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem

ofiarnym, całe swoje ziemskie życie ustawiając na tejże płaszczyźnie

– począwszy od aktu doskonałego posłuszeństwa Ojcu (od przyjęcia

ludzkiej natury) aż do skonania na Golgocie. Jednak wszystkim

swoim uczniom – a więc i tobie – powiedział: „Kto nie bierze swoje-

go krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37) oraz:

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być Moim

uczniem” (Łk 14,25). Biorąc więc codziennie rano na ramiona swój

krzyż aktem wolnej i nieprzymuszonej woli, chociaż nie wiesz jaki on

będzie, stajesz się prawdziwym uczniem Jezusa-Kapłana. Razem z

Nim jesteś w drodze do ołtarza, na którym On chce połączyć twoją
ofiarę ze swoją.

Ofiara Jezusa ma podwójny charakter: odkupieńczy i zbawczy,

natomiast twoja tylko zbawczy. Jak to rozumieć? Jako Odkupiciel

Jezus wypełnił swoją misję w chwili skonania na Golgocie: swoją
śmiercią w duchu bezwzględnego posłuszeństwa Ojcu wynagrodził

Mu za wszystkie ludzkie nieposłuszeństwa czyli grzechy, począwszy

od pierworodnego. Od tej chwili, gdy zdobył dla ludzkości prawo



23

wejścia do Nieba, pełni już tylko swoją misję zbawczą, będąc „Dro-

gą” do Domu Ojca, Przewodnikiem na tej drodze, naszym Orędowni-

kiem u Ojca (jako Głowa Kościoła).

Jezus chciałby zbawić wszystkich ludzi, przez siebie odkupionych

za najwyższą cenę, jednak pozostaje bezradny wobec odrzucających

Go i wybierających piekło. Musi im na to pozwolić, gdyż nigdy nie

narusza niczyjej wolności. Jednak postanowił, że o ile Odkupicielem

był tylko sam we własnej osobie, o tyle Zbawicielem będzie jako

Chrystus Mistyczny, a więc razem z całym swoim Kościołem.

Tak dochodzimy do istoty kapłaństwa powszechnego: jest nim

ofiarowanie siebie Bogu Ojcu „przez Chrystusa, z Chrystusem i w

Chrystusie”, a przy tym „w jedności Ducha Świętego”, na rzecz

zbawienia ludzi. Ta nasza ofiara – chociaż kto o niej myśli! – jest

absolutnie konieczna. To samo jest z modlitwą o zbawienie ludzi.

Uczy nas tego Matka Boża 19 sierpnia 1917 roku w Fatimie (13

sierpnia dzieci były w więzieniu). Dawniej pokazała im piekło, a

teraz mówi ze smutkiem: „Idą do niego tysiące grzeszników, gdyż nie

ma komu za nich ofiarować się i modlić”. Komentarz chyba

zbyteczny! Zrozumiejmy swoją odpowiedzialność za kształt wiecz-

ności naszych bliźnich – szczęśliwej lub bezgranicznie tragicznej.

Przykład: Koronka do Miłosierdzia Bożego. Związał z nią Pan Jezus

niezwykłą obietnicę: Koronka odmawiana przy konającym, a nawet

tylko za konającego, doprowadzi z pewnością do jego nawrócenia,

choćby całe jego życie było przegrane. Czy wykorzystujemy ją w tym

celu? 

Z kapłaństwem powszechnym sprawa ma się inaczej niż z

pochodzącym ze święceń. To drugie polega na tym, że kapłan przez

swoją służbę umożliwia działanie samemu Chrystusowi jako sprawcy

i dawcy łaski. Nawet gdyby jego wiara była słaba i serce zanieczysz-

czone, Chrystus i tak może nim się posłużyć do swoich celów.

Natomiast kapłaństwo powszechne zależy od czystości serca, intencji,

wiary, ufności pokładanej w Bogu oraz osobistej pobożności człowie-

ka. Gdyby więc jakiś ksiądz niezbyt dobrze przygotował się do swojej
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służby, łaska będzie mimo to spływać na Kościół, choć i jego osobista

postawa i świętość ma wielkie znaczenie. W przypadku „kapłaństwa

chrzcielnego” łaski nie będzie – nie otrzyma jej ten, kto nie spełnia

odpowiednich warunków (nie otrzyma jej ani dla siebie, ani dla

innych). Co to znaczy?

Warunki konieczne dobrze znamy, przypomnijmy je sobie. Pierw-

szym jest posiadanie przynajmniej minimum łaski uświęcającej,

chociaż powinniśmy dążyć do maksimum. Maryja – wzór dla wszyst-

kich kapłanów niewyświęconych – jest Łaski Pełna (to jakby tytuł i

przywilej Niepokalanie Poczętej). U nas stopień łaski zależy od

poziomu naszej osobistej świętości, a więc i od czystości serca. Nie

dziwmy się więc, że nieraz nawet biskupi i księża stawali w kolejce

do drzwi osoby bardzo skromnej i pokornej, lecz znanej z wysokiego

stopnia zjednoczenia z Bogiem. Szli prosić ją o światło w trudnych

sprawach, ale także o modlitwę, gdyż Bogu podobały się prośby

płynące z jej serca i odpowiadał na nie chętnie.

Drugi warunek to jak najwyższy poziom miłości Boga i bliźniego,

jego zaś miarą jest zdolność do ponoszenia ofiar z miłości. Miłość,
która by nic nie kosztowała, nie byłaby prawdziwa. Oto przykład z

życia ojców pustyni. Pewien pustelnik zestarzał się i postanowił

przenieść się bliżej kościoła, bo droga do niego wydawała mu się
zbyt uciążliwa. Po raz ostatni przebywał tę dłuższą. Gdy wyszedł z

pustelni i zrobił krok, usłyszał: „Raz”, za drugim „Dwa” i tak dalej.

Zapytał Anioła Stróża: „Co się stało, że dzisiaj liczysz moje kroki?”

„Bo każdy z nich zapisuję w księdze twojego życia wiecznego. Od

jutra będzie ich już mniej”. Tak wstrząsnęła nim ta odpowiedź, że
założył sobie pustelnię jeszcze dalej od kościoła, żeby mieć większą
zasługę!

Odnosi się to do każdego z nas. Gdy porównujemy miłość Boga

do nas, wyrażającą się w ofierze Odkupiciela, wyniszczającego za nas

samego siebie, z miłością naszą – jest nam wstyd! Chcielibyśmy, żeby

nas jak najmniej kosztowała: uniki, zaniedbania, wygodnictwo,

lenistwo, korzystanie z dyspens, a w konsekwencji letniość albo
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oziębłość. Ta zaś rani Serce Boże o wiele bardziej niż ciężkie

grzechy, a jest mało dostrzegalna; podpierana jest stwierdzeniami:

„Wszyscy tak żyją, a zresztą już tyle dałem Bogu, że więcej nie

powinien ode mnie oczekiwać”… Ludzi oziębłych określił Pan Jezus

w dziewiątym dniu Nowenny do swego Miłosierdzia jako „podo-

bnych do trupów i napawających Go wstrętem”! Gdy taki człowiek

zdecyduje się „przyjść do kościoła” (określa siebie mianem

„chodzącego”), już samo to będzie w jego oczach wielką ofiarą, a
„znosząc nudy”, ziewając będzie się przenosił wyobraźnią w miejsca

odległe, do swojej własnej „liturgii bez Boga”.

Co robić, żeby płonąć ogniem prawdziwej, czystej i ofiarnej

miłości? Żeby być szczerze, a nie na pokaz pobożnym? Odpowiedź
daje nam sam Pan Jezus (Łk 12,49): „Przyszedłem rzucić Ogień na

ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby On już zapłonął”. Użyłem dużej

litery „O”, żeby nikt nie miał wątpliwości, że chodzi o Ducha Świę-
tego. Modlitwę o Jego dar pobożności zamieszczę dalej.

Jakie obszary mamy obejmować swoją modlitwą i ofiarą? Odpo-

wiedź możemy znaleźć w Nowennie do Bożego Miłosierdzia w

„Dzienniczku” św. Faustyny, zwłaszcza w jej dniu pierwszym i

ósmym.

«Dzień pierwszy
Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzesz-

ników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz

Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad

nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką
mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do

mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z

niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z

Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą,
a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w

najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam
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miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysła-

wiali na wieki wieków. Amen.

Dzień ósmy
Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz

je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej

ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie

umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest

przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie

odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś

ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej

sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miło-

sierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego

Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak

wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i

wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia

czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu

cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam

Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była

zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom,

które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie

inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo

wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen».

E. „To czyńcie na Moją pamiątkę”.

W centrum Mszy, zaalarmowani dźwiękiem dzwonków, oddajemy

cześć Jezusowi w Eucharystii. Najpierw przemówił do nas słowami

swojej Ewangelii, a teraz staje wśród nas, gdy Jego własne słowa

konsekracji zostają wypowiedziane nad chlebem i winem, danymi

nam do spożywania „na Jego pamiątkę”. Jak rozumieć te słowa?

My często dajemy coś komuś „na pamiątkę”, by to coś przypo-

minało mu spotkanie czy zdarzenie, a więc budziło wspomnienie

czegoś, co już jako fakt nigdy nie wróci… Czasu cofnąć się nie da,
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można najwyżej wydobyć z pamięci pod wpływem „pamiątki”

wspomnienie tego, co działo się jakiś czas temu, a co na zawsze

przeminęło.

Jakim błędem by było podobne rozumienie słów Pana Jezusa z

Ostatniej Wieczerzy! Błąd ten popełnił Luter i ci co za nim poszli.

Nie chodziło przecież Jezusowi o to, by słowa, które wtedy wypo-

wiedział, przypominały nam Największy Cud sprzed dwóch tysięcy

lat w taki sposób, jak Jego słowa, zapisane przez Ewangelistę,
przypominają nam np. cud nakarmienia tłumu głodnych ludzi.

Brzmiały one: „Wy dajcie im jeść. Każcie im usiąść, rozdzielcie

między nich chleb i ryby, potem zbierzcie pozostałe ułomki”. Podo-

bnie słowa z Kany Galilejskiej: „Napełnijcie stągwie wodą, zaczer-

pnijcie z nich teraz i zanieście gospodarzowi wesela”. Słowa te

odczytujemy – nawet wstając uroczyście w kościołach i kreśląc
krzyżyk na czole, ustach i sercu – jednak są one tylko i wyłącznie

przypomnieniem cudów sprzed wieków. Gdy je kapłan we Mszy

wypowiada (odczytuje), pod ich wpływem nic się obecnie nie dzieje.

Gdybyśmy przynieśli do kościoła chleb i ryby oraz postawili stągwie

z wodą, nie nastąpi ani rozmnożenie pierwszych, ani przemiana w

drugich.

Zupełnie inne znaczenie mają słowa konsekracji mszalnej czyli

przeistoczenia, przemienienia chleba i wina. Słowa te, chociaż są
„pamiątką” wypowiedzianych przez Jezusa w Wieczerniku, otrzyma-

ły od Niego na zawsze moc sprawczą: w chwili ich wypowiadania

nad chlebem i winem zawsze powtarza się Cud Wieczernikowy. Nie

byłoby Cudu, gdyby szczegóły „pamiątki” nie zostały zachowane, np.

gdyby chleb był żytni a nie pszenny, a wino nie z winogron albo

skwaśniałe, ewentualnie gdyby użyte przez kapłana słowa odbiegały

od użytych przez Jezusa.

Jak więc rozumieć słowa „To czyńcie na Moją pamiątkę”? Co

naprawdę miał Jezus na myśli?
W języku greckim użyte tu słowo „pamiątka” brzmi „anamnezis”,

w spolszczeniu „anamneza”, a po łacinie (w Vulgacie) „commemo-
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ratio” (np. u Łk 22,19). Nie chodzi tu tylko o przypomnienie czegoś
co kiedyś było, jak tego dokonują np. oddziały rekonstrukcyjne w

rocznice bitew (to teatr na wolnym powietrzu). Ma to być natomiast

przypominanie (odtwarzanie) użytych dawniej słów i gestów Jezusa

oraz użycie (jak wtedy) materii chleba i wina w tym celu, żeby dzisiaj

mogło dokonać się dokładnie to samo, co stało się dawniej w

Wieczerniku. Nie chodzi więc o wspominanie tamtego wydarzenia po

to, żeby je sobie powspominać, lecz o zaktualizowanie albo uobe-

cnienie go w danej chwili. To tak jakby Jezus wtedy powiedział, ale

i wciąż mówi przez kapłanów przy ołtarzu: „To czyńcie, przypomina-

jąc sobie (jak najdokładniej) Mnie, Moje słowa i czyn wtedy doko-

nany, a przy tym miejcie w pamięci (w świadomości) Mnie, który

dzisiaj posługuję się waszymi ustami i rękami i czynię dokładnie to

samo co wtedy: dokonuję konsekracji”.

Swój cud przeistoczenia (przemiany) chleba i wina w Ciało i Krew

Pan Jezus związał na zawsze z sytuacją, w jakiej sam znajduje się w
chwili dokonywania cudu. Teraz jest obecny jako przebywający w

Niebie. W Wieczerniku Apostołowie otrzymali do spożycia ciało i

krew Jezusa, którego mieli i widzieli wśród siebie. Możliwe, że nie

było im łatwo uwierzyć w ten cud, gdyż Pan karmił ich i poił samym

sobą, pozostając jakim był. Gdyby ktoś wypowiedział słowa Pana nad

chlebem i winem wtedy gdy konał na krzyżu albo w chwilę po

skonaniu (Kościół w Wielki Piątek ani w Wielką Sobotę tego nie

czyni) – pod ich postacią byłyby obecne Jego ciało i krew, znajdujące

się w tamtej sytuacji. Wtedy nastąpiło oddzielenie krwi od ciała –

ostatnie krople krwi wypłynęły z przebitego serca.

Czy jest w obrzędzie konsekracji chleba i wina coś, co zostało

tylko jako pamiątka z Wieczernika, a nie dotyczy sytuacji Jezusa

dzisiaj? Tak, jest to oddzielna konsekracja chleba i wina, która w

Wielki Czwartek była zapowiedzią tego, co miało nastąpić nazajutrz

na Golgocie. Chodzi o oddzielenie krwi od ciała, a tym samym o

śmierć, którą stwierdził setnik, przebijając bok i serce. Ten stan

rozdzielenia ciała i krwi utrzymywał się aż do poranka zmartwych-
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wstania, od którego na zawsze pozostają nierozdzielne – śmierć nie

ma już nad Jezusem władzy. We Mszy świętej przez oddzielną
konsekrację chleba i wina „głosimy śmierć” Jezusa, a przez ich połą-
czenie w kielichu – „wyznajemy Jego zmartwychwstanie”. Nie

wszyscy z daleka widzą, że po połamaniu Hostii przed Komunią
świętą kapłan wpuszcza Jej cząstkę do kielicha z Krwią. Jest to

symbol rzeczywistości dostępnej nie dla naszych zmysłów, lecz dla

naszej wiary. Wierzymy, że pod każdą z konsekrowanych postaci,

zarówno chleba jak i wina, oraz pod każdą ich cząstką, obecny jest

cały Jezus.

Ktoś może zapytać: do kiedy jest obecny? To oczywiste, że aż do

czasu, gdy te postaci nie ulegną rozkładowi (zniszczeniu) i będą
podpadać pod nasze zmysły. Jak mówi tradycja Kościoła, w naszym

organizmie przebywają w przybliżeniu przez kwadrans. Ich znisz-

czenie skutkuje nieobecnością Jezusa od chwili, gdy nasze zmysły już
ich nie zauważają. Jest więc Jezus nadal obecny w cząstce Hostii,

która upadła na posadzkę i jest podeptana, zabrudzona, jednak jest

widoczna. Gdyby natomiast ktoś starł Hostię na proch i zdmuchnął,
a przez to zniszczył Ją całkowicie – obecność Jezusa od chwili zdmu-

chnięcia (rozproszenia) już nie byłaby z nią związana. Podobnie by

było, gdyby ktoś odrobinę Jego Krwi wlał do wiadra napełnionego

wodą. Gdy ktoś otrzymuje Najświętszą Hostię na dłoń (chociaż nadal

w całym Kościele katolickim postawą zasadniczą jest przyklęknięcie

i przyjęcie Jezusa do ust), powinien spojrzeć uważnie na dłoń, czy po

spożyciu Hostii nie została jakaś Jej cząsteczka. Gdyby tak było, ma

obowiązek Ją spożyć, zamiast ocierać ręce o ubranie.

Wątpiącym w prawdziwą obecność Boga-Człowieka w Eucharystii

potrzebne są cuda działające na ich zmysły, by łatwiej im było uwie-

rzyć. W ostatnich latach miały one miejsce w Buenos Aires, w Sokół-

ce i w Legnicy. Fachowcy orzekli, że Pan Jezus karmi nas swoim

żywym i broczącym krwią sercem. Wierzymy, że jest ono zmartwych-

wstałe, ale tego nie da się stwierdzić pod żadnym mikroskopem…

Jezus, ogłoszony przez świętego Jana Chrzciciela „Barankiem
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Bożym, który gładzi grzechy świata”, umierał tak jak zabijane w tym

czasie (w piątek) na Paschę w Izraelu baranki. W noc paschalną przed

wyjściem z Egiptu ich wykrwawienie umożliwiało użycie ich krwi do

oznakowania domów Izraelitów, omijanych dzięki temu przez anioła

śmierci, a także umożliwiło spożycie baranka. Wierzono, że we krwi

znajduje się dusza, ta zaś należy wyłącznie do Boga, więc mięsa z

krwią spożywać nie wolno. Zgodnie z tymi wierzeniami, których

Jezus wtedy nie obalił (nam dzisiaj są one obce, choć żydzi ich się
trzymają, praktykując ubój „koszerny” z wcześniejszym wykrwawie-

niem), danie ludzkości do picia Krwi Pańskiej mogło mieć bardzo

głęboki sens. Możemy przypuszczać, że w uszach Apostołów słowa

„pijcie Moją krew” mogły brzmieć: „pijcie Moją duszę” i budzić ich

zdumienie. Oto Bóg oddaje ludziom to, co do tej pory było Jego

wyłączną własnością: duszę. „Do końca nas umiłował” – nie zostawił

sobie niczego, oddał nam się cały!

Krew baranka w Egipcie chroniła od śmierci doczesnej. Można w

tym fakcie widzieć zapowiedź Eucharystii z Jej skutecznością
niepomiernie większą: „Kto spożywa Moje ciało i pije Moją krew,

ma życie wieczne”. Bez tej Uczty „nie możecie mieć życia w sobie”.

„Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie – pisze

święty Paweł (1 Kor 11,27-30) – winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb

i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na

Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie

wielu wśród was słabych i chorych, i wielu też umarło”. Zdarza się
niektórym ludziom przystępować do Komunii świętej w grzechu

ciężkim np. w tym celu, by dobrze wypaść w oczach ludzi. Inny dość
częsty powód to zagłuszenie głosu sumienia, który ich przed tym

strasznym czynem ostrzegał. Z nim dyskutować się nie powinno,

szukając usprawiedliwień dla swojego grzesznego postępowania, bo

będzie ono reagować coraz słabiej, aż w końcu diabeł wprowadzi do

duszy swój trujący spokój, i to może na długi czas. A trwanie w

grzechu jest tysiąc razy gorsze niż sam grzech! 
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5. MODLITWA DZIĘKCZYNNA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ

Wielbię Cię,  B o ż e  O j c z e, w tym cudownym „wynalazku”,

dzięki któremu Syn Twój a Pan nasz Jezus Chrystus, będąc z Tobą w
Niebie, jest ze mną na ziemi w Najświętszym Sakramencie. Uczyniłeś
Go moim Chlebem Powszednim, moim Życiem, moim Bratem w

człowieczeństwie, moim Pasterzem, Przewodnikiem w drodze do

Twojego wiecznego domu.

Wielbię Cię  J e z u, Boski Pokarmie i Napoju, uzdrawiający i

podtrzymujący przy życiu moją duszę. Wielbię Cię w ogromie Two-

jego miłosierdzia: nie czekasz aż będę świętym i godnym Ciebie, lecz

przychodzisz do mnie takiego jakim jestem – jako Pasterz do wciąż
błąkającej się owcy, jako Ojciec stęskniony za marnotrawnym synem,

jako Uzdrowiciel mojej duszy i ciała, jako Nauczyciel do mało poję-
tnego ucznia.

O Jezu, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, ale także prawdziwym

Człowiekiem, i jako taki chcesz być po ludzku kochany. Masz serce

pełne ludzkich uczuć – najtkliwszych, najcieplejszych, a Twoja

tęsknota za mną jest dla mnie niepojęta. Cieszy Cię nawet najmniej-

szy drobiazg – jedno dobre słowo, jedno uderzenie serca dla Ciebie.

I ja cieszę się więc, że chociaż tyle mogę Ci ofiarować i choć przez

chwilę dotrzymać Ci towarzystwa w świątyni mojej duszy. Chcę Ci

też wynagrodzić za dni gdy bywało inaczej, przeprosić Cię za nie i

błagać o wybaczenie. Tęskniłeś wtedy za mną i liczyłeś na moją
miłość czułą, uważną, pełną poświęcenia, a tu jakie rozczarowanie:

po Komunii byłem roztargniony, zajęty wieloma błahymi sprawami,

szybko zapominając o Twojej obecności w mej duszy! Potem z

pośpiechem włączałem się w nurt życia, zostawiając Ciebie samego

– jak mało ważnego gościa, który powinien być zadowolony już tylko

z tego, że został zaproszony…

„Miłość żąda miłości, Ogień żąda ognia”. Przychodzisz więc nie

tylko po to, by dać mi samego Siebie, lecz także by doświadczyć
mojej miłości. Miłości trudnej, kórą bardzo sobie cenisz! Ofiaruję Ci

ją, na razie tak bardzo niedoskonałą, ale liczę na to, że Duch Święty
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ją rozpłomieni, co zresztą może także uczynić z każdą modlitwą. Gdy

się modlę, nieraz ogarnia mnie oschłość, zmęczenie, senność, wyo-

braźnia przenosi mnie do różnych osób i spraw, pamięć do wspo-

mnień, a zły duch ma w tym swój udział. Nieraz ta chwila modlitwy

wiele mnie kosztuje, gdyż Ciebie nie widzę i nie czuję Twej

bliskości! A przecież słowo „komunia” oznacza „zjednoczenie”.

Oddaję Ci więc całego siebie i jednoczę się z Tobą przez tę miłość,
którą w tej chwili odnajduję w swoim sercu.

O  D u c h u  Św i ę t y! Ogień Twej miłości przemienia mnie i

uszlachetnia, poucza i oczyszcza, zwłaszcza od Bierzmowania. Poko-

rnie błagam Cię więc: wzmocnij we mnie Twój dar pobożności, a

Twój owoc miłości niech osiągnie we mnie pełną dojrzałość! Tak

wielkiej i wyjątkowej miłości, żeby zdolna była pocieszyć i rozra-

dować Jezusa. Naucz mnie kochać Jezusa tak naprawdę, z całego

serca, ze wszystkich sił, całym sobą, gdyż tego pragnie i potrzebuje

Jego Serce!

Dzięki darowi męstwa prowadź mnie, umocnionego Chlebem

Życia, codzienną drogą krzyżową; dzięki darowi mądrości ucz mnie

wybierać to co przybliża mnie do Nieba, a wszystko inne odrzucać.
Twoja miłość, o Duchu Święty, ogarniała swym niepojętym żarem

serca świętych, w pełni otwarte dla Jezusa. Jak szczęśliwy był Jezus

przy sercu swej Matki, przytulony do piersi Józefa, objęty ramionami

Symeona, doświadczający serdeczności ze strony Apostoła Jana!

Czyż i ode mnie Jezus nie oczekuje takiej właśnie miłości? Nawet

wielu kapłanów dziś Mu jej nie daje – są jak tamten w świątyni

jerozolimskiej, wykonujący wobec Boskiego Dzieciątka rytualne

gesty z pustym i zimnym sercem…

Za chwilę muszę iść do swoich spraw. Jednak pozostań ze mną,
J e z u, także wtedy, gdy nikła postać opłatka rozpłynie się we mnie.

Czyż nie powiedziałeś, że będziesz przebywał wraz z Ojcem w tych,

którzy żyją według Twojej nauki? A ja nie chcę nigdy od niej

odstąpić, a umocniony przez Ciebie, mam nadzieję nie grzeszyć!
Wolę umrzeć niż zgrzeszyć, jak wołali Twoi święci. Teraz, z Tobą
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zjednoczony, jestem jak trzcina chwiejąca się na wietrze, w którą
jednak ktoś żelazo mocne włożył.

Chcę, o Jezu, często myślą i sercem biec do Tabernakulum, w

którym jesteś dla mnie i czekasz na mnie. Na odległość będę Ci

mówił o swojej miłości. Znowu spotkamy się niedługo i zjednoczymy

dzięki Najświętszemu Sakramentowi, czyniąc wspólnie następny

krok przez ziemię w kierunku Wiecznej Komunii czyli Nieba. Ty

jesteś dla mnie Drogą do Domu Ojca, niedługo razem znajdziemy się
przed Jego Tronem. Moja pieśń dziękczynienia już nigdy się nie

skończy. Teraz i aż na wieki ufam Tobie!

Uwaga! Kto dysponuje czasem, może pomodlić się jeszcze fragmen-

tami modlitw, zamieszczonymi niżej, albo tylko tamte wykorzystać z

pominięciem powyższej.

Na dziękczynienie po Komunii świętej – do wyboru

Boże, utajony w Najświętszym Sakramencie – 

wielbię Ciebie (albo: kocham Cię, lub własne słowa).

Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało

między nami –

Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie jako Bóg-Człowiek 

Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza –

Chlebie Żywy z nieba zstępujący –

Pokarmie wybranych –

Uczto Anielska –

Pamiątko męki Jezusa Chrystusa –

Dowodzie Boskiej ku nam miłości –

Tajemnico wiary –

Cudzie niepojęty –

Przymierze miłości i pokoju –

Źródło łask wszelkich –

Zadatku chwalebnego zmartwychwstania –



34

Umocnienie na drogę do wieczności –

Ucieczko grzeszników –

Wspomożenie słabych i upadłych –

Lekarzu chorych –

Pociecho smutnych –

Boski Więźniu na naszych ołtarzach –

Jezu, Synu Boga żywego –

Jezu, królu chwały –

Jezu, Synu Maryi Panny –

Jezu najcierpliwszy –

Jezu najposłuszniejszy –

Jezu cichy i pokornego serca –

Jezu, miłośniku czystości –

Jezu, miłujący nas –

Jezu, dawco życia –

Jezu, cnót przykładzie –

Jezu, pragnący dusz naszych –

Jezu, skarbie wiernych –

Jezu, dobry pasterzu –

Jezu, światłości prawdziwa –

Jezu, mądrości przedwieczna –

Jezu, dobroci nieskończona –

Jezu, drogo i życie nasze –

Jezu, wesele Aniołów –

Jezu, korono Wszystkich Świętych –

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca

na ziemię – wielbię Ciebie.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu –

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony –
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Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu –

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia –

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia –

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze 

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia –

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy –

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników –

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców –

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice –

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących –

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących –

Krwi Chrystusa, otucho umierających –

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych –

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego –

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej –

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza –

Modlitwa świętej Faustyny Kowalskiej
Hostio św., w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego

dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników –

(wielbię Ciebie albo ufam Tobie).

Hostio św., w [której] zawarte jest Ciało i Krew Pana Jezusa

jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam,

a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio św., w której zawarte jest życie wiekuiste [z] nieskończonego

miłosierdzia obficie udzielane nam, a szczególnie biednym

grzesznikom.

Hostio św., w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha

Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom.

Hostio św., w której zawarta jest nieskończona cena miłosierdzia,

która wypłaci wszystkie długi nasze, a szczególnie biednych
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grzeszników.

Hostio św., w której zawarte jest źródło wody żywej, tryskającej

z nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie

dla biednych grzeszników.

Hostio św., w której zawarty jest ogień najczystszej miłości,

który płonie z łona Ojca Przedwiecznego, jako z przepaści

nieskończonego miłosierdzia dla nas, a szczególnie dla biednych

grzeszników.

Hostio św., w której zawarte jest lekarstwo na wszystkie niemoce

nasze, [lekarstwo] płynące z nieskończonego miłosierdzia

jako z krynicy dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Hostio św., w której zawarta jest łączność pomiędzy Bogiem a nami

przez nieskończone miłosierdzie dla nas, a szczególnie

dla biednych grzeszników.

Hostio św., w której zawarte są wszystkie uczucia najsłodszego Serca

Jezusowego ku nam, a szczególnie

 ku biednym grzesznikom.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna we wszystkich cierpieniach

i przeciwnościach życia.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i burz

wewnętrznych i zewnętrznych.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna w życiu i śmierci godzinie.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia

toni.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród fałszu i zdrad.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności,

która zalewa ziemię.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród tęsknoty i bólu, w którym

nas nikt nie zrozumie.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród znoju i szarzyzny życia

codziennego.

Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród zniszczenia naszych nadziei
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i usiłowań.
Hostio św., nadziejo nasza jedyna wśród pocisków nieprzyjacielskich

i wysiłków piekła.

Hostio św., ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje,

gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne.

Hostio św., ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem, a duch

strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu.

Hostio św., ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot

zrosi mi czoło.

Hostio św., ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie

i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy.

Hostio św., ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko

co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane.

Hostio św., ufam Tobie, gdy prace moje będą przechodzić siły moje,

a niepowodzenie będzie stałym udziałem moim.

Hostio św., ufam Tobie, gdy pełnienie cnoty trudnym mi się wyda

i natura buntować się będzie.

Hostio św., ufam Tobie, gdy ciosy nieprzyjacielskie wymierzone

przeciw mnie będą.
Hostio św., ufam Tobie, gdy trudy i wysiłki potępione przez ludzi

będą.
Hostio św., ufam Tobie, gdy zabrzmią sądy Twoje nade mną,

wtenczas ufam morzu miłosierdzia Twego.
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DODATEK

A. Ludzie świeccy sami przyjmują Komunię świętą.
W czasach komunizmu byłem na Ukrainie w skromnym domu

ukrytych sióstr zakonnych, pracujących jako krawcowe i w fabryce.

Najświętszy Sakrament ukryty był w kredensie w zwykłym kubku,

stojącym w rzędzie i nie rzucającym się w oczy. Bardzo mnie to

wzruszyło i dziękowałem Bogu za to, że Polska nie stała się jedną
z sowieckich republik i że Kościół u nas ma aż tyle swobody…

Nadchodzi jednak bolesne oczyszczenie świata. Gdy kapłani będą
musieli się ukrywać, by uniknąć śmierci, wtedy ludzie świeccy – tam

gdzie to będzie możliwe, w umówionych miejscach, do których będą
mieli dostęp – sami będą musieli karmić się Chlebem Życia. Jak

mają to czynić? Poniższa propozycja odnosi się do czasu na tyle

spokojnego, że ludzie nie ulegają pośpiechowi lub atmosferze

zagrożenia. Gdyby im ulegali, wszystko może odbyć się w ciszy, z

pominięciem niektórych elementów. Litera (P) oznacza osobę
prowadzącą.
1. Jedna z osób przygotowuje w naczyniu cząstki Hostii. Może
posłużyć się pateną pozłacaną albo posrebrzaną, a w jej braku

talerzem lub tacką. Cząstki powinny być na tyle duże, by dały się
wziąć palcami, a przy tym na tyle małe, by starczyły dla jak

największej liczby osób.

2. Wszyscy robią sobie rachunek sumienia i wzbudzają szczery żal

za grzechy, do czego może zachęcić (P), jak czyni to kapłan na

początku Mszy świętej. Na to trzeba mieć, jeśli to możliwe, chwilę
spokojnego czasu. W niebezpieczeństwie śmierci głęboka skrucha

serca, połączona z mocnym postanowieniem poprawy, w braku

kapłana może zastąpić spowiedź nawet w wypadku popełnienia

grzechu ciężkiego. Grzesznik postanawia jednak skorzystać z sakra-

mentu Pokuty, gdy nadarzy się ku temu okazja.

3. Przez chwilę wszyscy zatrzymują się nad słowami Pana Jezusa,

odnoszącymi się do Eucharystii. Wypowiada je (P) (jeden z tych
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cytatów). Oto przykłady:

– „Jam jest Chlebem Żywym, który zstąpił z Nieba. Kto Mnie

spożywa, będzie żył na wieki”.

– „Chlebem, który Ja dam, jest Moje Ciało za życie świata”.

– „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie

będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.

– „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało Moje,

które za was będzie wydane”.

– „Jam jest Chlebem Życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie

łaknął, a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.

4. (P) rozpoczyna: Modlitwa Pańska („Ojcze nasz”).

5. Podejście do miejsca przechowywania (naczynia), przyklęknięcie,

wzięcie i spożycie cząstki Hostii. 

6. Zwrócenie uwagi na to, czy na palcach nie została jakaś okru-

szyna Hostii, i ewentualne spożycie jej. Dobrze by było postawić
obok naczynia z Hostiami naczyńko z wodą (może być szklanka) i

biały ręczniczek do opłukania palców i otarcia ich. Tę wodę wylewa

się potem w miejsce nieuczęszczane, np. w środek krzaka lub przy

pniu drzewa.

7. Dziękczynienie po Komunii świętej (zob. tekst dołączony). Gdyby

warunki na to pozwalały, może być ono prowadzone przez (P),

nawet z zastosowaniem pieśni eucharystycznych.

8. Po krótkiej zachęcie (P) – modlitwa błagalna w kręgu. Wezwania

wypowiadają poszczególne osoby na wzór mszalnej Modlitwy Pow-

szechnej. Warto w niej uwzględnić to, czym w danej chwili żyje

Kościół, świat, kraj i lokalna społeczność. Kolejne osoby podające

intencję kończą ją słowami: „Ciebie prosimy”, a wszyscy

kontynuują: „Wysłuchaj nas Panie”.

9. (P) Wspólne pożegnanie Jezusa Ukrytego dowolnymi słowami.

10. (P, czyniąc na sobie znak krzyża): Niech na drogę przez ziemię
do Nieba błogosławi nas Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
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B. Komunia duchowa we wspólnocie

1. (P) (osoba prowadząca): W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen. O Jezu, jesteś w Niebie otoczony doskonałą miłością aniołów

i świętych, a mimo to tęsknisz za nami i za naszymi sercami. Choć
są tak niedoskonałe, jednak otwieramy Ci je teraz i zapraszamy:

przyjdź do nas w komunii duchowej.

(P): Wzbudźmy sobie teraz szczery żal za nasze przewinienia.

(Chwila ciszy, zależna od potrzeb i atmosfery).

2. (P) razem ze wszystkimi – do wyboru jakieś słowa aktu pokuty,

np.: 1. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu; 2. Panie, zmiłuj się
nad nami; 3.: „Ach, żałuję za me złości…”; 4. Ojcze Przed-

wieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego

Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaga-

nie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej

miłosierdzie dla nas i dla całego świata; 5. Któryś z mszalnych

aktów pokuty.

3. (P) rozpoczyna: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

4. (P) intonuje jedną z pieśni, np. Wszystko Tobie oddać pragnę,
Pan Jezus już się zbliża
(P): Skrzyżujmy ręce na sercu i módlmy się: Panie Jezu, przyjdź
do mnie! / Moje serce jest dla Ciebie szeroko otwarte! / Przyjdź
i zostań na zawsze. / Amen.

(P): W ciszy obejmijmy Jezusa w nas i przytulmy się do Jego

serca, ofiarujmy Mu naszą miłość.
(P): Zaśpiewajmy (ręce można podnieść do góry): Niech będzie

chwała i cześć Jezusowi. Chwała! Niech będzie chwała! Tak,

Jemu chwała i cześć! Albo: Jezus jest tu. Jezus jest tu. O

wznieśmy ręce, wielbiąc Jego Imię. Jezus jest tu! (Odmówić, gdy

nie ma komu śpiewać. Mogą być pieśni do N. Serca Pana Jezusa,

np. „O niewysłowione szczęście zajaśniało”, „Twemu Sercu cześć

składamy”, „Kochajmy Pana”). 
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MODLITWA O DAR POBOŻNOŚCI

Chcę być pobożny, służąc ofiarnie Bogu i bliźnim.

Duchu Święty, posyłany przez Syna z prawicy Ojca, Ty prowadzisz

nas drogą naśladowania Jezusa w przepełniającej Jego Najświętsze

Serce miłości, okazywanej Ojcu Niebieskiemu. Tę miłość wyrażał

nasz Pan przez oddawanie Ojcu najwyższej czci, okazywanie uwiel-

bienia i wdzięczności. Do tego i my jesteśmy powołani, na ziemi i w

wiecznym szczęściu.

Duchu Święty, Ty przez swój dar prowadzisz nas do ukochania

Jezusa Chrystusa jako Głowy Kościoła, obecnego z nami na ziemi

dzięki sakramentom, zwłaszcza Eucharystii. Twoi prawdziwi ucznio-

wie otaczają Jezusa Ukrytego murem swoich serc, pobożnie i wytrwale

Go adorują, a ich pełny udział we Mszy świętej polega na jedno-

czeniu się z Nim w Jego ofierze. Syn Boży łączy ich codzienny krzyż
ze swoim Krzyżem za nawrócenie grzeszników świata.

Duchu Święty, Ty mieszkasz w nas od Chrztu świętego, gdy tylko

żyjemy w łasce uświęcającej, a przez sakrament Bierzmowania

wspierasz nas codziennie w drodze do Nieba. Obsypujesz nas swymi

darami i pielęgnujesz w nas swoje owoce. Pragniesz być w nas tym

Ogniem, który Jezus przyniósł na ziemię, a zarazem strumieniem

Żywej Wody z Jego miłującego serca. Nasz duchowy wzrost,

rozpłomienienie naszej miłości Boga i bliźniego staje się możliwe

dzięki Twemu darowi pobożności.

Ty prowadzisz nas do umiłowania Kościoła – Mistycznego Ciała

Jezusa, składającego się ze wszystkich ochrzczonych. Posiadając Twój

dar męstwa chcemy bronić go z największym poświęceniem. Dzięki

Twej pomocy staramy się nie tylko nie być chorymi przez grzech jego

członkami, lecz budować go przez wzrastanie w prawdziwej poboż-
ności i doskonałości. Wspieramy swoją modlitwą kapłanów, nie

osądzając ich, lecz błagając o świętość ich życia. Wspieramy dzieła

misyjne Kościoła w świecie modlitwami i ofiarami, jak też jego dzia-
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łalność charytatywną.
Ponieważ Ty sam, niezależnie od upływu wieków, przemawiasz do

nas przez Pismo Święte, otaczamy je szczególną miłością i czcią, tak

w świątyniach, jak i w naszych domach. Żywe Słowo Boże, Jezus

Chrystus, karmi nas swoim Słowem, spisanym pod Twoim natchnie-

niem, Duchu Święty, a Ty sam czynisz je dla nas księgą otwartą i
zrozumiałą. Dzięki niemu życie Jezusa staje się nam bliskie i godne

naśladowania, a On sam jest dla nas Drogą do domu Ojca. Ty także
otwierasz nasze umysły i serca na słowa kapłanów, katechetów i

wszystkich, którzy starają się nam Słowo Boże przybliżyć. Wskazujesz

nam odpowiednią lekturę i filmy, nawiązujące do Pisma Świętego i

poszerzające w nas jego znajomość i zastosowanie w życiu.

Dzięki darowi pobożności otaczamy wielkim szacunkiem i czcią
wszystko, co w Kościele służy do kultu Bożego, a więc świątynie,

ołtarze, naczynia, szaty i księgi liturgiczne. Cenimy sobie pieśni i

śpiew kościelny, rozniecający w naszych sercach pobożność. Staramy

się o jak najpiękniejszy wystrój świątyń, dbając o figury świętych i

obrazy, o przynoszenie żywych kwiatów jako znaku naszej miłości.

Duchu Święty, Ty pragniesz także pobudzić nas do ukochania

Twojej Oblubienicy Maryi. Powinna Ona odbierać od nas cześć jako

Matka Jezusa, ale także jako Matka nasza, a przy tym „cała Boża”, jak

nazywa Ją święty Maksymilian Kolbe. Z woli Najwyższego jest naszą
Orędowniczką przed Jego tronem, a dla sprawienia Jej radości Bóg

daje Jej wszystko o co Go prosi, jak w Kanie Galilejskiej. Najdosko-

nalszym sposobem okazania Jej czci i miłości jest praktykowane przez

wielu oddanie się Jej w niewolę miłości, dzięki czemu Ona sama może
wziąć na siebie troskę o naszą doskonałość i nasze zbawienie. Nie

możemy też lekceważyć Jej objawień uznanych przez Kościół za

prawdziwe, gdyż ich treść stała się ogromnym skarbem Kościoła w

ostatnich wiekach i miała wielki wpływ na naszą pobożność.
Dzięki darowi pobożności wzrasta w nas wielkie pragnienie naśla-
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dowania Świętych, których Kościół, przez beatyfikację i kanonizację,
stawia nam za wzór do naśladowania, ale także uznaje za naszych

szczególnych orędowników. Ci, którzy nie cofali się w ziemskim

życiu przed ofiarowaniem Bogu wszystkiego, także w Niebie otrzy-

mują od Niego wszystko o co proszą.
Z wielką pobożnością i miłością wspieramy cierpiących w

Czyśćcu, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Wobec wielu z nich

spłacamy w ten sposób dług wdzięczności za wszelkie dobro, jakie na

ziemi od nich otrzymaliśmy. Wykorzystujemy wiele sposobów poma-

gania im w ich męce, które wskazuje nam i Kościół, i doświadczenie

tych, którzy na ziemi otrzymali łaskę bliskiego z nimi kontaktu.

Dar pobożności sięga w wieczność. Dziękujemy Ci już dzisiaj, o

Duchu Święty, za ogrom miłości, wdzięczności i za żar modlitwy,

którym przepełnione będą nasze serca w Niebie. Im większy płomień
pobożności zapłonie w nas na ziemi, tym wspanialej rozbłyśnie w

wieczności przed Obliczem Najświętszej Trójcy. Wielbimy Cię na

ziemi, a wkrótce będziemy to czynić w Niebie! Amen.

Pieśń do Ducha Świętego zwana Sekwencją
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień.

Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich,

przyjdź Światłości i sumień.
O najmilszy z Gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza poddaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę!
Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.




