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pośród swoich, czyli w Izraelu, a usłyszeli go poganie, tak teraz nie znajdzie
wśród nas, mówiących o sobie „wierzący”, zrozumienia i przyjęcia, a spotka je
u współczesnych pogan.
ks. Andrzej Olejnik
OFIAROWANIE PAŃSKIE – 2 II 2007 (C)

Odkryj obecność Boga w Kościele!
Niekiedy można usłyszeć słowa z ust młodszych i starszych, że w kościele jest
„nudno”, zwłaszcza wtedy, gdy – jak mówią – „kazanie trwa zbyt długo, organista
fałszuje i nic nowego się nie dzieje”. Trudno się dziwić, że tacy ludzie niechętnie
idą do kościoła na nabożeństwo. Nuda i rutyna stają się przeszkodą w niedzielnym
uczestnictwie we Mszy Świętej.
Dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego staje się okazją do przypomnienia
sobie o podstawowej prawdzie naszej wiary, a mianowicie o tym, że Bóg w Jezusie Chrystusie jest obecny w swoim Kościele. Dzisiejsze czytania prowadzą
nas do odkrywania tej prawdy, która ostatecznie nie pozwala ani na rutynę, ani
na nudę.
1. Wypełnienie proroctwa Malachiasza
Prorok Malachiasz zapowiada przybycie Pana do swojej świątyni: „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do
swej świątyni Pan, którego oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie”.
„Pan” i „Anioł Przymierza”, o którym mówi Prorok, oznaczają Boga w Jezusie
Chrystusie. Jego proroctwo wypełnia się wtedy, gdy Maryja i Józef przynoszą
Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, o czym pisze Ewangelista: „Gdy
potem upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je
do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”.
2. Głębszy sens Ofiarowania Jezusa
Przybycie Dzieciątka Jezus do świątyni w Jerozolimie ma dla nas głębszy sens
i znaczenie. Świątynia w Jerozolimie symbolizuje Kościół Chrystusowy, czyli
nowy lud Boży, do którego powołani są wszyscy ludzie. Dlatego przyniesienie
Jezusa do świątyni mówi nam o obecności Boga pośród nas.
Bóg w Jezusie Chrystusie jest obecny w Kościele przede wszystkim w słowie
Bożym, ponieważ On sam jest odwiecznym Słowem Ojca, które stało się ciałem.
Liturgia słowa Bożego podczas Mszy Świętej pozwala nam usłyszeć Jego głos.
Bóg w Jezusie Chrystusie jest również obecny na sposób sakramentalny, kiedy
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sam siebie ofiaruje Ojcu w Duchu Świętym, a Jego Ciało i Krew stają się dla nas
pokarmem. Ofiarowanie Pańskie ukazuje Chrystusa jako jedynego Kapłana, który
składa Najświętszą Ofiarę. W tej Ofierze my wszyscy uczestniczymy.
3. Spotkanie ze Zbawicielem
Św. Łukasz pisze o pobożnym Symeonie, który bierze Dzieciątko Jezus
w objęcia i prorokuje: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,
według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu
Twego, Izraela”. Symeon nazywa Jezusa „zbawieniem”. Czym zatem jest zbawienie? „Nie jest jakąś działającą siłą wyzwalającą ze słabości i uzdrawiającą ciało.
Zbawieniem jest Pan Jezus!” (Bazyli z Cezarei).
Symeon nazywa też Jezusa „światłem na oświecenie pogan”. Staje się światłem dla tych, którzy trwają w ciemności i w błędzie. Św. Cyryl Aleksandryjski
wyjaśnia, że Ojciec powołuje wszystkich ludzi do poznania swojego Syna, który
jest Prawdą, aby ci, którzy służą stworzeniom, zaczęli służyć swojemu Stwórcy.
4. Trud odkrywania misterium
Ewangelista wspomina, że Symeon przychodzi do świątyni „za natchnieniem
Ducha”. A zatem nie wchodzi do świątyni przez przypadek, lecz jest kierowany
przez Ducha Świętego. W związku z tym jeden z wielkich teologów II wieku pisze: „Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa i objąć Go ramionami, musisz walczyć o to, aby
i ciebie prowadził Duch Święty i przyprowadził do świątyni. Już jesteś w świątyni
Pana Jezusa, to znaczy w Kościele, który jest świątynią zbudowaną z żywych
kamieni” (Orygenes).
Słowa te wskazują na trud odkrywania misterium obecności Boga w Kościele.
Wymaga to ciągłego otwierania się na działanie Ducha Świętego, który zawsze
chce przyprowadzić nas do świątyni na spotkanie ze Zbawicielem.
ks. Włodzimierz Wołyniec
5. NIEDZIELA ZWYKŁA – 4 II 2007 (C)

Zostawili wszystko i poszli za Jezusem
Ile razy mówimy o powołaniu, kojarzy nam się z tym pojęciem obraz apostołów, którzy porzuciwszy swoje łodzie i sieci, poszli za Chrystusem.
W potocznym znaczeniu słowo „powołanie” odnosimy do ludzi różnych profesji, którzy rzetelnie, sumiennie, z oddaniem wykonują swoją pracę. Mówimy
wówczas, to rzemieślnik z powołania, nauczyciel z powołania, lekarz, ksiądz …

