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W  naszych czasach, kiedy wydaje się, że świat pędzi za ziem skim  sukcesem  z coraz 
w iększą prędkością, gdzie Uczy się  tylko to, co  silne, zdrowe, bogate w  dobra materialne, 
ludzie coraz bardziej odczuwają głód  Boga. Eucharystia znaczy tyle co  m iłość, która rozu
mie. Chrystus rozumiał. Rozumiał nasz straszliwy głód Boga. W ieczernik ukazuje, że  Je
zus pragnie ten głód  zaspokoić. U czynił siebie Chlebem życia, tak m ałym, tak kruchym, 
tak bezradnym. I jakby tego jeszcze  nie wystarczyło, uczynił siebie głodnym , nagim i bez
domnym po to, abyśm y m ogli zaspokoić Jego głód  m iłości -  głód ludzkiej m iłości -  nie  
czegoś n iezw ykłego, ale naszej ludzkiej m iłości.

„ C zy rozum iecie, co  wam  uczyniłem ?” -  pyta Jezus już nie Apostołów , każdego z nas. 
Daje nam szansę, byśm y wyrazili naszą m iłość do n iego w  działaniu. Czyni siebie g łod
nym nie tylko chleba, ale przede w szystkim  m iłości.

3. Św iąteczny klimat eucharystycznego w ieczoru, przez który w chodzim y w  atm osfe
rę najgłębszych wydarzeń naszej wiary. Jest to klimat ciszy, w yczekiw ania, zadumania s ię  
nad m iłośc ią  Boga do każdego z nas: „um iłowaw szy sw oich, do końca ich um iłował”.

Wpatrzeni w ięc w  tajemnicę m iłości zamkniętą w  Eucharystii i Kapłaństwie prośm y  
naszego Mistrza, abyśm y stawali się  świadkami tego, co  Chrystus dla nas w ysłużył. N iech  
każdy z nas, uczestniczący w e M szy Świętej staje s ię  Chrystusowym, czy li tym, który na 
wzór Jezusa oddaje życie  dla zbawienia świata, zaspokaja ludzki głód  m iłości Boga.

ks. Paweł Cembrowicz
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„Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?”

Padamy na twarz przed Chrystusem um ęczonym , poniżonym  i ukrzyżowanym. N ie  
jest łatwo do Jezusa w iszącego na krzyżu m ówić. N ie jest łatwo, nam, ludziom  przyzw y
czajonym  do wygody, komfortu, szukającym lepszego, łatw iejszego i przyjem niejszego  
życia, m odlić się do niego. Najbardziej stosowne jest m ilczenie i chyba dlatego ta dzisiej
sza liturgia jest tak ciszą  i skupieniem wypełniona. A le jest pokusa zrobić z całej tej histo
rii, z Jezusa um ęczonego, biczow anego, krzyżowanego -  bohatera, herosa. Tak, jest niesa
mowity, zn iósł to w szystko, słow a nie pow iedział, nie skarżył się, a my...? Daleko nam do 
N iego. To nie dla nas. I tak robimy z całej historii życia Jezusa taką przyćm ioną m giełką, 
trochę nierealną opowiastkę -  w idzicie, tak pięknie żył, dobrze wszystkim  czynił, nikom u  
nie zrobił krzywdy, m ów ił o takich pięknych rzeczach... a my? D aleko nam do takiego  
ideału. I zaw stydzeni w stajem y z klęczek, odchodzim y od krzyża i brniemy dalej w  naszą  
codzienność. Jezus nie ma realnego wpływu na nasze życ ie  -  nic s ię  nie zmienia!

Tym czasem  B óg  stał się człow iekiem  nie po to, żeby nas zaw stydzić, żeby pokazać: 
w idzisz, nic sobą n ie reprezentujesz, JA POTRAFIĘ! N ie! B óg stał s ię  jednym  z nas, żeby  
nas zbawić! Przede wszystkim , przez to, o czym  m ówi dzisiaj prorok Izajasz: obarczył się  
naszym  cierpieniem , dźw igał nasze boleści. Chciał przeżyć ludzkie życ ie  z  jego  radościa
mi i cierpieniami -  dośw iadczony w e wszystkim  na nasze podobieństwo, oprócz grzechu. 
N ie po to, żeby nas upokorzyć, ale żeby z nami być.
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I przypom ina mi s ię  rozm owa z m łodą kobietą, w e Wrocławiu w  ostatnią niedzielę:
-  Dwa m iesiące temu moja siostra pochowała swoje dziecko, została jej trzyletnia có 

reczka -  m ów iła -  a tydzień temu ona (siostra) i szwagier zginęli w  wypadku sam ochodo
wym . Mała została zupełnie sama. Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Ja nie potrafię już  
wierzyć. N ie potrafię się m odlić...

To jest najw iększe cierpienie, jakie m oże się człow iekow i przydarzyć. Poczucie opusz
czenia przez B oga -  nieobecność Boga. I wtedy życie  jest bez sensu. W tedy nic nie ma 
sensu. To jest zimna, pusta sam otność. B ez żadnego światła. M ogą być różne przyczyny  
takiego stanu. Śmierć, cierpienie, brak m iłości, odrzucenie, dośw iadczenie jakiegoś prze
rastającego ludzką wytrzym ałość zła. I w  tym w szystkich sytuacjach (bez Boga) brzmi 
krzyk Jezusa z krzyża: „Eli, eli, lama sabaktani -  B oże mój, B oże, czem uś m nie opu
ścił?”. Jezus też przez to przeszedł. B óg  w Jezusie chciał być też z  tymi, którzy nie chcą  
albo nie m ogą go znać. Czy m oże matka zapom nieć o swym  dziecku? A  choćby matka 
zapomniała, ja  nie zapom nę Ciebie. Mam twoje im ię wypisane na m oich rękach -  takie 
wyznanie zapisał Izajasz. I tacy ludzi są  wśród nas. M ieszkają w  naszych domach -  dzisiaj 
ich tu nie ma. Jezus jest też z nimi i m oże tylko dlatego jeszcze żyją, że  On razem z nimi 
krzyczy na całe gardło: „B oże, gdzie jesteś?” i przeżywa to cierpienie z nimi.

B ędziesz w sw oim  życiu nieraz spotykał takich ludzi, którzy ci pow iedzą z szyder
czym , w ym uszonym  uśmiechem: „i co, gdzie jest ten twój Bóg, no gdzie?” N ie  moralizuj, 
nie nawracaj na siłę, choćby to było twoje własne dziecko, jak Jezus, po prostu z nim  bądź. 
To jest w szystko, co nawet W szechm ogący B óg m ógł zrobić. Tak nas zbawił.

A  gdy w szystko wykonał, stał się sprawcą w iecznego zbawienia dla w szystkich, któ
rzy go słuchają.

ks. Andrzej Jerie
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Nie bójcie się

Zgrom adziliśm y się  na czuwaniu. Jesteśm y tu dzisiaj, aby oczekiw ać Zm artwychwsta
nia Chrystusa. Jest noc. N oc, która dla świadków męki Chrystusa była kolejną nocą n ie
pew ności, lęku i strachu. B óg  lubi działać w nocy. W iele w ażnych wydarzeń opisanych  
w  Piśm ie Św iętym  ma m iejsce w  nocy. W yjście z  Egiptu, pow ołanie Samuela, Narodze
nie, rozm owa z N ikodem em  i w  końcu -  Zmartwychwstanie. To pokazuje, że B óg uwalnia  
nas od lęku. C iem ność kojarzy nam s ię  przecież z  lękiem , niepew nością, ograniczonym  
w idzeniem . B óg chce w chodzić w  naszą noc i uwalniać nas od naszych strachów i lęków, 
od tego, co  nas krępuje i zniewala. N oc jest sym bolem  grzechu i śm ieci, ale B óg jest  
w iększy od nocy. B óg  w  nocy zw ycięża.

D zisiejsza, tak bogata liturgia słow a, pokazuje nam Boga działającego w  historii. W i
dzim y początek i zw ieńczenie B ożego działania -  stworzenie i odkupienie. Boga, który 
ciągle wyprowadza wybrany przez Siebie naród z niew oli do wolności. Opowiadanie o w yj
ściu z Egiptu jest  w spaniałą figurą działania Boga w  życiu każdego, kto chce iść drogą


