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życiowy sens Dziesięciu Przykazań i wszelkich zaleceń obecnych w Ewangelii odsłania
się dopiero dzięki zamieszkaniu Boga w sercu i dzięki Bożemu działaniu w sumieniu.
Eucharystia, w której uczestniczymy, jest drogą, na której każdy z nas ma możliwość
zaproszenia Pana Jezusa do swojego życia poprzez Komunię sakramentalną. Taki krok
może być pierwszym posunięciem w kierunku pełnej wierności przykazaniom. Pan Jezus,
który przychodzi do nas w Eucharystii, przyjęty z miłością w sercu udzieli wraz z Ojcem
swego Ducha w celu pełniejszego rozumienia Bożego prawa i napełni siłą do wiernego
postępowania według jego zaleceń.
Niech udział w tej Mszy świętej będzie dla nas okazją do głębszego wejścia w życie
Boga, do rozbudzenia w sobie pragienia poznania Jego prawa i do służenia poprzez miłość
naszym braciom i siostrom, których dziś i jutro spotkamy na naszej drodze.

ks. Adam Łutniak
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„Obłok zabrał im Go sprzed oczu”
Wybierając się w daleką podróż, staramy się zabrać ze sobą coś, co będzie stanowić dla
nas znak łączności z naszą małą ojczyzną. Często jest to zdjęcie kogoś bliskiego, rodzi
ców, rodzeństwa, sympatii czy narzeczonego. Może być to jakiś przedmiot, z którym jeste
śmy emocjonalnie związani, a który przypomina nam dom. Synonimem naszego związku
z miejscem naszego pochodzenia stać się może choćby numer telefonu, który pieczołowi
cie przechowujemy z dowodem osobistym lub paszportem, by nie utracić nici wiążącej
nas z miejscem i ludźmi, których kochamy.
Im bardziej nad tym się zastanawiamy, tym mocniej do nas dociera prawda, że jako
ludzie związani jesteśmy z materią. Nawet najbardziej pogłębiona miłość domaga się ze
strony kochanych materialnych wyrazów miłości, stąd właśnie kwiaty, prezenty, upomin
ki, składane życzenia. To, co stanowi o faktyczej wartości tych przedmiotów i gestów, nie
jest ich wartość materialna wyrażona w ich rynkowej ocenie jako produktów, ale ich war
tość powiedzielibyśmy „sakramentalna”, czyli ich zdolność do wyrażania niematerialnych
uczuć leżących w głębi ludzkiego serca. Materia jest człowiekowi zatem potrzebna nie
tylko do tworzenia środowiska życia i zabezpieczania środków do przeżycia, ale również
do tego, by wyrazić ludzkiego ducha. Człowiek jest obecny w życiu drugiego człowieka
właśnie za pośrednictwem tego, co w osobie jest materialne, widzialne, doświadczalne.
Tak bardzo przywiązani do materialnej obecności i do konieczności „doświadczania”
osoby kochanej stajemy dziś wobec uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypo
minamy sobie ten moment, w którym „obłok zabrał Pana Jezusa Zmartwychwstałego Apo
stołom sprzed oczu”. W tym wydarzeniu zakończył się historyczny pobyt i działaność Pana
Jezusa na ziemi, Apostołowie w związku z tym - można powiedzieć - utracili to, z czym
związali swoje życie - obecność i osobę Mistrza przebywającego pośród nich. Uporczy
wość, z jaką wpatrują się oni w niebo za odchodzącym Panem, świadczy, że ich najgłęb
szym pragnieniem serca było zapewne pozostać z Nim, zatrzymać Go w jakiś sposób.

292

POMOCE DUSZPASTERSKIE

Przemienienie, jakiego doświadczyło ludzkie ciało Pana Jezusa w Zmartwychwstaniu,
pozwoliło Mu na zupełnie inny sposób obecności pośród swoich uczniów, czego jakby
podsumowaniem może być stwierdzenie Ewangelisty mówiące, że Jezus wszedł do po
mieszczenia „mimo drzwi zamkniętych”. Od momentu Wniebowstąpienia kończy się obec
ność M istrza pośród swego ludu ograniczona ramami momentu historycznego i geogra
ficznymi uwarunkowaniami. Wniebowstąpienie jest źródłem radości nie dlatego, że Mistrz
odchodzi, ale dlatego, że otwiera On swój Kościół na inny sposób swojej obecności, prze
kraczającej ramy czasu i przestrzeni.
M ożna jednak zapytać, czy Pan Jezus nie liczy się ze wspomnianymi przez nas na
początku materialnymi uwarunkowaniami i z ludzką koniecznością „dotykania, widzenia,
doświadczania”. W kontekście odejścia Pana Jezusa do nieba nowej siły nabierają słowa
powiedziane czterdzieści dni wcześniej - „bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje”. Ciało
i Krew w ujęciu Ostatniej Wieczerzy to inaczej realna obecność osoby Tego, który to Mi
sterium ustanowił. W niebowstąpienie zatem jest tym wydarzeniem, w którym Eucharystia
zostaje w pełni odsłonięta, wtedy bowiem traci znaczenie obecność Mistrza na sposób
historyczny, akcent zaś przenosi się na Sakrament obecności sprawowany „aż powtórnie
przyjdzie w chw ale...”.
Ciało i Krew to sakrament obecności Tego, który w niebo wstąpił. Sakrament ten spra
wia, że wobec tajemnic Jezusa wszyscy jesteśmy „równouprawnieni”, gdyż jesteśmy we
zwani, by kroczyć nie dzięki widzeniu - jak tego mieli szczęście doświadczyć Apostoło
wie - ale dzięki wierze. Nasza potrzeba dotykania i doświadczania zaspokojona zostaje
w sakramencie Eucharystii, gdzie ta rzeczywista obecność Zmartwychwstałego nie przy
tłacza nas sobą, ale delikatnie zaprasza do dialogu wiary. On wstąpił w niebo nie po to, by
nas zostawić samych, ale właśnie po to, by z nami jeszcze bardziej być, by stać się jedno
z nami tak, jak jedno ze spożywającym staje się materialny pokarm. Kolejny raz doświad
czamy, że „drogi Pana nie są naszymi drogami a Jego myśli naszymi myślami”. On jest
zawsze bardziej zaskakujący w inicjatywie miłości, niż moglibyśmy marzyć i przypusz
czać.
Niech udział w tej Eucharystii będzie dla nas okazją do wyrażenia Jezusowi wdzięcz
ności za to, że dzięki Jego sakramentalnej obecności pośród nas pozwala On przyjąć się do
serca, przemienia nas w siebie i w ten sposób przygotowuje nas do tego, byśmy pewnego
dnia razem z Nim wstąpili tam, gdzie On w Duchu Świętym zasiada po prawicy Ojca.

ks. Adam Łuiniak
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„Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
Wiek dwudziesty minął w Kościele pod znakiem męczeństwa. Ojciec Święty Jan Pa
weł II wyraźnie zaznaczał wielokrotnie, że jeszcze nigdy w historii Kościoła nie było tak
wielu świadków wiary, którzy złożyli świadectwo przez oddanie życia za wiarę i wartości
nadprzyrodzone, co w wieku, który dopiero co się zakończył. Minione stulecie charaktery

