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1. Niektórzy ludzie, i wcale nie są oni mniejszością, myślą, że tworzą 

historię, budują nowy świat i mają pomysły i rozwiązania na problemy 

współczesnej ludzkości. Jednak bardzo szybko te plany są unicestwiane, gdyż są 

nacechowane przemijalnością i opierają się wyłącznie na ludzkich 

zamierzeniach i siłach. Historii nie tworzą wyłącznie dzieła materialne, wybitna 

architektura i sztuka czy postęp cywilizacyjny. Historię tworzy dojrzały 

duchowo człowiek, którego przewodnikiem jest Bóg.  

Rozpoznanie stopnia naszej ludzkiej dojrzałości - jak zauważa  jeden ze 

współczesnych autorów (por. Philippe Madre, Jak być przewodnikiem 

duchowym?, s. 44-47) nie polega na rozważaniu minionych ran i bolesnych 

przeżyć, ale na dostrzeżeniu w sobie istniejących braków.  A tym ewidentnym 

brakiem zawsze jest brak Boga, którego wyrzucamy na margines naszego życia.  

Jeśli więc zabraknie Boga, zabraknie wszystkiego.  

2. Ciekawe, że Bóg nigdy nie rezygnuje z przyjaźni z człowiekiem, ale 

uparcie kieruje się ku niemu. Wszedł po raz kolejny w historię narodu 

wybranego, aby - jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia - 

wyprowadzić go z niewoli i dać mu nadzieję wolności.  Rozumiał to także 

psalmista Pański, który żył szczerym duchem wdzięczności i wierności ze 

świadomością, że to Bóg rozerwał kajdany niewoli (por. Ps 116) . Ta troska 

Boga o człowieka ma swoje źródło już w dziele stworzenia, ale dopiero  

w pewnym momencie ludzkiej historii Bóg, w Jezusie Chrystusie, wszedł  

w naszą rzeczywistość. Musiał On bowiem na to spotkanie przygotować 

człowieka.  

Katecheza św. Pawła, z listu do Koryntian, mówi nam o tej niezwykłej 

obecności Boga przez dar Nowego Przymierza, którego znakiem jest 

Eucharystia. Tam gdzie jest Eucharystia nie wystarczy już tylko rozum, ale 

potrzebna jest łaska wiary. Słowami: «Oto wielka tajemnica wiary!» 



wypowiadanymi po konsekracji - jak uczył Ojciec Święty Benedykt XVI - 

kapłan głosi sprawowanie misterium i odsłania zachwyt nad przemianą chleba  

i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, rzeczywistością, która przekracza ludzkie 

zrozumienie. Eucharystia jest tajemnicą wiary, jej streszczeniem i jej 

podsumowaniem. Od zawsze wiara Kościoła jest wiarą eucharystyczną i karmi 

się ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii a wzrasta podczas spotkania 

ze zmartwychwstałym Panem w sakramentach świętych. Dlatego też sakrament 

Ołtarza pozostaje zawsze w centrum życia Kościoła; «dzięki Eucharystii, 

Kościół odradza się ciągle na nowo!». Im żywsza jest wiara eucharystyczna  

w naszym chrześcijańskim życiu, tym głębsze jest nasze uczestnictwo w życiu 

kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył 

swoim uczniom (por. S.C. 6). Dojrzały uczeń Chrystusa to ten, który rozumie 

Boskiego Mistrza i daleki jest od postawy Piotra z dzisiejszej Ewangelii.  

3. Moi Drodzy! Czy zawsze rozumiemy co mówi do nas Jezus Chrystus? 

Raczej nie! Iluż ludzi odeszło od Niego, ponieważ nie spełniał ich oczekiwań, 

mimo, że dał im wszystko: swoje życie i swoją całkowitą odkupieńczą miłość. 

Pan Jezus nie jest jednak handlarzem wartości i za Nim podąża tylko ten, kto  

w Niego wierzy i kocha Go. Chrystus oczekuje od nas pokory i uczy jej tak 

pięknie swoim przykładem przez obmycie stóp swoim uczniom. Nie ogranicza 

jednak naszego duchowego rozwoju, ponieważ pragnie, abyśmy prawdziwie 

mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10).  

Bracia i siostry! Ceńmy sobie dar Eucharystii,  jako Mszy św. niedzielnej 

i świątecznej. Przychodźmy do Jezusa Eucharystycznego w kaplicy adoracji 

wieczystej i mówmy Mu o naszej codzienności.  

Nie głodujmy! Bowiem bez Eucharystii świat umiera a wraz nim umiera 

człowiek. Tak jak umarł świat antyczny, mimo, że był bogaty filozofią  

i dziełami sztuki, osiągnięciami architektury oraz pomysłami na postęp. W tym 

wszystkim pozostał dramatycznie biedny wewnętrznie człowiek, który nie 

dokończył biegu swojej historii. Jezus daje nam nadzieję i mówi nam: nasyćcie 

się Eucharystią i zawsze czyńcie to na moją pamiątkę. Amen.  


