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Wprowadzenie

Eucharystia jest „sercem” Kościoła. Fundamentalne 
znaczenie ma dla nas, chrześcijan, dobre zrozumie-
nie wartości i znaczenia Mszy świętej, byśmy coraz 
pełniej przeżywali naszą relację z Bogiem. W 304 r., 
w okresie prześladowań, za panowania Dioklecjana 
grupa chrześcijan z północnej Afryki uczestniczyła  
we Mszy świętej odprawianej w domu. Zostali oni 
nakryci i aresztowani. Rzymski prokonsul podczas 
przesłuchania zapytał, dlaczego to robili, mimo że 
wiedzieli, że jest to absolutnie zabronione. A oni 
odpowiedzieli: „Bez niedzieli nie możemy żyć”, co 
znaczyło: jeśli nie możemy odprawiać Eucharystii, 
nie możemy żyć, nasze życie chrześcijańskie zamarło-
by. Świadectwo to skierowane jest do nas wszystkich  
i wymaga odpowiedzi na pytanie, co znaczy dla 
każdego z nas uczestnictwo w ofierze Mszy świętej  
i przystępowanie do Stołu Pańskiego.

Eucharystia jest wspaniałym wydarzeniem, w któ-
rym Jezus Chrystus, nasze życie, się uobecnia. 
Uczestniczenie w Mszy świętej „jest przeżywaniem 
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jeszcze raz męki i odkupieńczej śmierci Pana. Jest to 
teofania: Pan uobecnia się na ołtarzu, by był ofia-
rowany Ojcu za zbawienie świata” (Homilia podczas 
Mszy św. w Domu św. Marty, 10 lutego 2014 r.). Pan 
jest tam z nami, jest obecny. A my, będąc tam, często 
patrzymy na rzeczy, rozmawiamy między sobą, kie-
dy kapłan sprawuje Eucharystię... i nie celebrujemy 
przy Nim. A to jest Pan! Gdyby dziś przyszedł tutaj 
prezydent Republiki lub jakaś osoba bardzo ważna  
w świecie, z pewnością wszyscy chcielibyśmy być 
blisko niej, chcielibyśmy się z nią przywitać. Po-
myśl: kiedy idziesz na Mszę, tam jest Pan! A ty je-
steś rozproszony. To jest Pan! Musimy o tym my-
śleć. „Ojcze, ale Msze są nudne”. „Co ty mówisz, 
Pan jest nudny?” „Nie, nie, Msza święta nie, księża”.  
„A to niech się nawrócą księża, ale tam jest Pan!”. 
Rozumiecie? Nie zapominajcie o tym. „Uczestnicze-
nie w Mszy świętej jest przeżywaniem jeszcze raz 
męki i odkupieńczej śmierci Pana”.

Spróbujmy zadać sobie teraz kilka prostych pytań. 
Na przykład, dlaczego na początku Mszy świętej robi 
się znak krzyża i odmawia akt pokuty? I tu pragnę ot-
worzyć jeszcze jeden nawias. Czy widzieliście, jak dzie-
ci robią znak krzyża? Nie wiesz, co robią: czy to znak 
krzyża, czy rysunek. Robią tak [wykonuje chaotyczny 
gest]. Trzeba uczyć dzieci kreślić dobrze znak krzyża. 
Tak zaczyna się Msza święta, tak zaczyna się życie, 
tak zaczyna się dzień. To znaczy, że zostaliśmy odku-
pieni przez krzyż Pana. Patrzcie na dzieci i uczcie je 
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dobrze robić znak krzyża. A po co są czytania podczas 
Mszy świętej? Dlaczego w niedzielę są trzy czytania,  
a w inne dni dwa? Dlaczego tam są, co oznacza czy-
tanie mszalne? Dlaczego się je czyta i co mają do rze-
czy? Albo też dlaczego w pewnym momencie kapłan, 
który przewodniczy celebrze, mówi: „W górę serca”? 
Nie mówi: „W górę wasze telefony, żeby zrobić zdję-
cie”! Nie, to brzydka rzecz! I powiem wam, że mnie to 
bardzo zasmuca, kiedy odprawiam Mszę świętą tutaj 
na placu albo w Bazylice i widzę wiele podniesionych 
do góry telefonów, nie tylko wiernych, ale i księży,  
a nawet biskupów. No proszę was..! Msza święta to 
nie przedstawienie: to spotkanie z męką i zmartwych-
wstaniem Pana. Dlatego kapłan mówi: „W górę ser-
ca”. Co to znaczy? Pamiętajcie: żadnych telefonów.

Podczas Mszy świętej nie czytamy Ewangelii po to, 
by się dowiedzieć, co się wydarzyło, lecz słuchamy 
Ewangelii, by uświadomić sobie to, co kiedyś Jezus 
zrobił i powiedział; i to słowo jest żywe; słowo Jezusa, 
które jest w Ewangelii, jest żywe i dociera do mojego 
serca. Dlatego takie ważne jest słuchanie Ewangelii  
z otwartym sercem, bo jest ona żywym Słowem.

Aby rozpowszechniać swoje przesłanie, Chrystus 
posługuje się także słowami kapłana, który po Ewan-
gelii wygłasza homilię. Homilia nie jest okolicznoś-
ciowym przemówieniem – nie jest też katechezą, jak 
ta, którą teraz wygłaszam – ani konferencją bądź wy-
kładem, homilia jest czymś innym. Czym jest homi-
lia? Homilia idzie za Słowem Pana i odbywa tę samą 
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drogę, by nam pomóc, ażeby Słowo Pana dotarło do 
rąk, przechodząc przez serce. Jeśli niekiedy są powo-
dy do znużenia homilią, zbyt długą lub nie na te-
mat czy niezrozumiałą, kiedy indziej przeszkodą jest 
uprzedzenie. A ten, kto wygłasza homilię, musi być 
świadomy, że nie robi czegoś swojego, że przepowia-
da, użycza swego głosu Jezusowi, głosi Słowo Jezusa. 
Homilia musi być dobrze przygotowana, musi być 
krótka, krótka!

Moje krótkie refleksje o ewangeliach z niedziel za-
czerpnięte z komentarzy, które wygłosiłem podczas 
modlitwy Anioł Pański i podczas niektórych homilii 
w ciągu minionych lat niech będą dla wszystkich czy-
telników tej książki pomocą przy przeżywaniu Mszy 
świętej niedzielnej i w słuchaniu homilii kapłanów. 
Oby Słowo Boże mogło dosięgnąć naszego serca, do-
tknąć naszego życia, przekształcić nas tak, abyśmy 
również my, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, mo-
gli wyznać: „Bez niedzieli nie możemy żyć!”1.
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W wolności Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
(J 20,19-23)

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie 
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z oba-
wy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!» 20 A to powiedziawszy, pokazał 
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 
Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego!».

Święto Pięćdziesiątnicy upamiętnia wylanie Ducha 
Świętego na Apostołów zgromadzonych w Wieczer-
niku. Księga Dziejów Apostolskich opisuje znaki  
i owoce tego nadzwyczajnego wylania: silny wiatr  
i języki ognia; lęk ustępuje miejsca odwadze; języ-
ki się rozwiązują i wszyscy rozumieją orędzie (por.  
Dz 2,1-13). Tam, gdzie dociera Duch Święty, wszyst-
ko się odradza i przemienia. Wydarzenie Pięćdziesiąt-
nicy wyznacza narodziny Kościoła i jego publiczne 
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objawienie się światu. Uderzają nas dwie cechy cha-
rakterystyczne: chodzi o Kościół, który zaskakuje  
i wprowadza zamieszanie.

Fundamentalnym elementem Pięćdziesiątnicy jest 
zaskoczenie. Nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek, 
wiemy o tym. Nikt już niczego nie oczekiwał od ucz-
niów. Po śmierci Jezusa byli nic nieznaczącą grupką 
osieroconą przez ich Mistrza. Tymczasem wydarza 
się coś nieoczekiwanego, co wzbudza podziw: ludzie 
są zaskoczeni, ponieważ każdy z nich słyszy uczniów 
mówiących w jego własnym języku, głoszących nowe 
orędzie (zmartwychwstania Chrystusa) nowym języ-
kiem (powszechnej miłości). Uczniowie są przyodzia-
ni mocą z wysoka i przemawiają z odwagą: jeszcze 
parę minut wcześniej wszyscy byli tchórzliwi, teraz 
jednak mówią z odwagą i stanowczością, z wolnością 
Ducha Świętego.

Do tego, aby takim zawsze być, powołany jest 
Kościół: zdolny do zaskakiwania wszystkich, poprzez 
głoszenie im, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, że 
ramiona Ojca są ciągle otwarte, że Jego cierpliwość 
jest zawsze tam, by nas uzdrawiać i nam przebaczać. 
To dla tej misji Jezus zmartwychwstały obdarzył Koś-
ciół swoim Duchem.

Uwaga: jeśli Kościół jest żywy, zawsze musi za-
skakiwać. Istotą żywego Kościoła jest zaskakiwać. 
Kościół, który nie ma zdolności zaskakiwania, jest 
Kościołem słabym, chorym, umierającym i powinien 
znaleźć się jak najszybciej na oddziale reanimacji!
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Niejeden w Jerozolimie wolałby, aby uczniowie Je-
zusa zablokowani lękiem pozostali zamknięci w do-
mu, by nie powodować zamieszania. Także dzisiaj 
wielu tego samego oczekuje od chrześcijan. Pan zmar-
twychwstały natomiast wypycha nas w świat: «Jak Oj-
ciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam» (J 20,21).

Kościół Pięćdziesiątnicy to Kościół, który nie go  - 
dzi się na to, by być nieszkodliwym, zbyt „prze-
destylowanym”. Nie, nie godzi się na to! Nie chce 
być elementem dekoracyjnym. Jest Kościołem, któ-
ry nie zwleka z wyjściem na zewnątrz, na spotkanie  
z ludźmi, z głoszeniem orędzia, które zostało mu po-
wierzone, nawet jeśli to orędzie przeszkadza i niepo-
koi sumienia; nawet jeśli to orędzie niekiedy niesie 
ze sobą problemy, a czasem nawet prowadzi do mę-
czeństwa. Kościół rodzi się jako jeden i powszechny,  
z określoną, ale otwartą tożsamością. To Kościół, któ-
ry obejmuje świat, ale go nie zawłaszcza; pozostawia 
go wolnym, choć obejmuje go niczym kolumnada 
plac św. Piotra w Watykanie: dwa ramiona otwierają 
się, by przyjąć, ale nie zamykają się, by zatrzymać. 
My, chrześcijanie, jesteśmy wolni i Kościół chce, by-
śmy byli wolni!

Zwracamy się do Dziewicy Maryi, która w poranek 
Pięćdziesiątnicy była w Wieczerniku – Matka była 
tam ze swymi dziećmi. W Niej moc Ducha Świę-
tego rzeczywiście dokonała „wielkich rzeczy” (por.  
Łk 1,49). Ona sama to powiedziała. Ona, Matka 
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Odkupiciela i Matka Kościoła, poprzez swoje wsta-
wiennictwo niech nam wyprasza ponowne wylanie 
Ducha Bożego na Kościół i na świat. 

Z pism Ojców Kościoła 
Tertulian, Apostołowie i siła Ducha Świętego35

Apostołowie, […] otrzymawszy obiecaną im moc Du-
cha Świętego, uzdalniającą ich do czynienia cudów  
i przemawiania, zaczęli najpierw w Judei dawać świa-
dectwo wierze w Jezusa Chrystusa, organizować spo-
łeczności kościelne, a następnie rozeszli się po całym 
ówczesnym świecie i rozpowszechniali tę samą naukę 
między narodami. A dalej pozakładali w poszczegól-
nych miastach również kościoły, od których wszyst-
kie inne przyjęły nasiona wiary oraz ziarna nauki  
i przejmują je aż po dzień dzisiejszy. W ten sposób po-
wstały społeczności kościelne i w ten sposób wszyst-
kie posiadają charakter apostolski, bo są latoroślami 
społeczności założonych przez Apostołów. Każdą bo-
wiem rzecz trzeba, oceniać zgodnie z jej początkiem. 
Zgodnie z tą zasadą, chociaż istnieje wiele rozma-
itych kościołów, to jednak jeden jest tylko Kościół, 
założony przez Apostołów, to jest Kościół pierwotny,  
z którego wszystkie inne biorą swój początek. Przez 
ten fakt wszystkie Kościoły są również pierwotne,  
i apostolskie, bo wszystkie stanowią tylko Kościół. Tej 
jedności dowodzi również łączność wszystkich w po-
koju, nazywanie się wzajemnie braćmi […] 
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Powiedział wprawdzie kiedyś: „Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” 
(J 16,12). Ale zaraz dodaje: „Lecz gdy przyjdzie ów 
Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy”. W ten 
sposób wykazał, że ci znali „całą prawdę”, skoro otrzy-
mali obiecanego ducha prawdy. I rzeczywiście spełnił 
daną obietnicę, bo Dzieje Apostolskie świadczą o ze-
słaniu Ducha Świętego na Apostołów (Dz 2,1).
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