Rozważania księdza Jacka…
Piekarz, obok piekarni, otworzył sklep z własnym pieczywem. W witrynie umieścił duży napis: „Dziś na sprzedaż świeże pieczywo”. Zaczęli
pojawiać się pierwsi klienci, najpierw krewni i znajomi.
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Gratulowali, życzyli wysokich obrotów i dobrze radzili. Pierwszy z nich
powiedział:

!

EWANGELIZACJA W KOMUNII

- Po co napisałeś „dziś”? Przecież wiadomo, że nie wczoraj, ani nie
jutro! Więc to określenie jest zupełnie zbędne.
Usunął więc piekarz słowo dziś i w napisie zostało tylko: „Na sprzedaż
świeże pieczywo”.

Intencja modlitewna na kwiecień:

- Po co piszesz „na sprzedaż”? – zapytał następny. – To oczywiste, że
pieczywa się nie wypożycza, że się go nie rozdaje, ale kupuje!

Aby misyjny duch Rycerstwa Niepokalanej wzrastał na fundamencie trwałej jedności.

Usunął więc piekarz z napisu słowa na sprzedaż i zostało tylko samo
„świeże pieczywo”.

Pismo Święte:

- Po co pisać „świeże”? – spytał następny klient oglądając witrynę piekarni. – Przecież nikt nie sprzedaje nieświeżego pieczywa. To całkiem
jasne!
Usunął piekarz przymiotnik „świeże”, w napisie zostało sami „pieczywo”. Przyszedł jeszcze jeden klient z dobra radą:
- Po co ci napis „pieczywo”, skoro i tak wszyscy cię znają i wiedzą, że
jesteś piekarzem. A czym piekarz ma handlować, jeśli nie pieczywem?
Mięsem? Odzieżą? Albo może gwoźdźmi?
Usunął piekarz ostatnie słowo. Z witryny zniknął napis. A wraz z napisem zniknęli też i klienci, bo nikt nie wiedział już, że dzisiaj można tutaj
kupić świeże pieczywo...
Duch misyjny jest potrzebny Rycerstwu Niepokalanej, a wraz z nim
całemu Kościołowi, zawsze. Nie brakuje ludzi i instytucji, którym szatan posługuje się w wyjątkowo perfidny sposób: nie poprzez walkę z
Kościołem, ale dobre rady, zaczynające się pytaniem „po co Ci to?”
Świat mówi: po co ci modlitwa, to strata czasu? Po co ci udział w Eucharystii, przecież w górach tak pięknie można się pomodlić? Po co ci
to mówienie o grzechu, to takie staroświeckie? Podmuch wątpliwości
chce zagasić płomień wiary i często mu się to udaje. Dlatego nie możemy mówić o opcji misyjnej, inklinacjach misyjnych. To musi być zapał, prawdziwy ogień, którego nie ugaszą żadne wątpliwości. Bez
ognia wiara zbankrutuje.
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J 17, 20-23
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. Ja w
nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,
żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Nauczanie Kościoła
Papież Franciszek, katecheza z 22 maja 2013 r.
Oto pierwszy ważny skutek działania Ducha Świętego, który prowadzi i ożywia głoszenie Ewangelii: jedność, komunia. Według biblijnej opowieści przy budowie wieży Babel rozpoczęło się rozproszenie narodów i pomieszanie języków – owoc gestu buty i pychy
człowieka, który chciał zbudować, jedynie o własnych siłach, bez
Boga „miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba” (Rdz
11,4). W dniu Pięćdziesiątnicy te podziały zostały przezwyciężone.
Nie ma już pychy wobec Boga, ani też zamknięcia jedni na drugich,
lecz jest otwarcie na Boga, jest wyjście, aby głosić Jego Słowo:
nowy język, język miłości, którą Duch Święty rozlewa w naszych
sercach (por. Rz 5,5). Jest to język, który wszyscy mogą zrozumieć
i który będąc przyjętym, może się wyrażać w każdym życiu i w każdej kulturze. Język Ducha Świętego, język Ewangelii i język komunii, który zachęca do przezwyciężenia wszelkiej obojętności, podziałów i konfliktów.

Z Pism św. Maksymiliana
Konferencja o. Maksymiliana O Trójcy Przenajświętszej, nr
177.
Dogmatu Trójcy Przenajświętszej rozumem zgłębić nie możemy.
Tutaj może być tylko objawienie. (...) Z tajemnicy tej czerpać możemy dla siebie wiele nauk, chociażby jedność. Na tym świecie ludzie naśladują Trójcę Świętą, łącząc się w jedno w rodzinie, w stowarzyszeniach, w zakonach. Prawnie nawet do założenia stowarzyszenia potrzeba trzech osób. Niepokalanów ma się upodobnić
do Trójcy Przenajświętszej w zjednoczeniu dusz. Starajmy się za
wszelką cenę, żeby nie było rozluźnienia miłości wzajemnej. Dobrem zwalczajmy zło. Starajmy się, by u nas była jedna dusza jak u
Apostołów. „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli jedni ku
drugim miłość mieć będziecie” (J 13,35). Nadnaturalna miłość jest
świadectwem miłości Bożej. Im ta miłość jest ofiarniejsza i czystsza, tym jest większym dowodem, że dusza jest prawdziwą uczennicą Pana Jezusa. Niech to święto będzie nam przypomnieniem i
pobudką w wyjednaniu łaski jedności dusz, aby wszyscy byli jedno.
Wyjaśnienie tekstów
Piękno i doniosłość jedności w rozumieniu Kościoła najpełniej ukazuje tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Jest Ona dla nas jednocześnie znakiem do rozważania, kontemplowania oraz wzorem do naśladowania. W Nowym Testamencie tę rzeczywistość określa greckie pojęcie „koinonia”, które możemy tłumaczyć jako: wspólnota,
jedność, więź, współuczestnictwo i komunia. Jeśli głęboko się nad
tym zastanowimy, to żadna inna grupa ludzi na świecie nie posiada
tak wyjątkowych cech, jak wspólnota Kościoła!
Rozważanie
Rozważamy kolejny już fragment Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa.
Jego centralną osią jest prośba o jedność uczniów oraz przyjęcie
wiary przez wszystkich ludzi na świecie, które ma być owocem tej
jedności. Jezus bardzo mocno podkreśla jej wielką wartość, zaznaczając jednocześnie, że ludzie sami z siebie nie są w stanie jej
osiągnąć, i dlatego potrzebują pomocy Ojca. Dzięki niej poznawszy
jedność samego Boga będą mogli budować jedność nie tylko pomiędzy sobą, ale z Ojcem i Synem będą zdolni uczestniczyć w
zjednoczeniu Trójcy Przenajświętszej.
Ponadto jedność Kościoła ma być znakiem tego, jak mocno Bóg
umiłował Syna i jak bardzo umiłował ludzi. Jezus zwraca również

naszą uwagę, że słowo głoszone przez nas będzie skuteczne tylko
wtedy, kiedy będziemy trwali w tej komunii.
Papież Franciszek wskazuje, że owa jedność to “skutek działania
Ducha Świętego”. Jej przeciwieństwem jest działanie szatana, który
już od czasów wieży Babel uderza w międzyludzkie więzi.
To właśnie Boży Duch jest w stanie naprawić i na nowo złączyć to,
co zostało przerwane. Podzielone języki połączyć w jeden, uniwersalny język miłości, “język komunii”, który może przemieniać serca i
kierować je ku Bogu.
Wspólnota rycerska także powinna być czytelnym znakiem jedności
– na wzór Trójcy Świętej, by móc skutecznie i z mocą głosić Ewangelię. Wzajemna miłość i troska – o siostry i braci we wspólnocie
rycerzy, w rodzinach, w miejscu pracy, w sąsiedztwie – to nasza
podstawowa misja! „Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli
jedni ku drugim miłość mieć będziecie” (J 13,35).
Pytania
1. Jak rozumiem jedność Kościoła – na czym ona polega? W jaki
sposób powinna odzwierciedlać jedność Trójcy Świętej?
2. W jaki sposób słucham Ducha Świętego i daję Mu się prowadzić,
aby moje świadectwo wiary było świadectwem jedności i komunii?
3. Czy niosę bliźnim słowo pojednania i czynię gesty miłości, do jakich wzywa mnie Ewangelia w środowisku, w którym żyję? W jaki
sposób?
4. Czy w moim życiu, w moich relacjach, więcej jest podziałów, jak
wśród budowniczych wieży Babel, czy raczej staram się tworzyć
Bożą jedność wokół siebie? Buduję jedność, czy też dzielę, poprzez plotki, krytyki, nienawiść? Co czynię? Co chcę zmienić?
5. W jaki sposób troszczę się i pielęgnuję swoją jedność z Bogiem?
Co jeszcze przeszkadza mi mocniej się z Nim zjednoczyć? Jak
mogę się do Niego zbliżyć?
6. W jaki sposób – jako wspólnota rycerska – możemy konkretnie
dawać świadectwo jedności – z Bogiem i ludźmi?

