
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. 

Tak łatwo spłycić, przegapić istotę sakramentu chrztu. Tak łatwo 

zauważyć w nim tylko to, co zewnętrzne, powierzchowne, a więc 

najmniej ważne. Tak łatwo widzieć w nim kilka charakterystycznych 

gestów i symboli: polanie głowy wodą święconą, namaszczenie 

poświęconymi olejami, nałożenie białej szaty, wręczenie zapalonej 

świecy. A przecież chrzest to nie tylko kilkanaście minut spędzonych 

w kościele. A przecież chrzest to nie tylko pewnego rodzaju teatr, 

liturgiczna ceremonia, którą po kilku minutach można wyrzucić  

z pamięci. Chrzest to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. To 

„małżeństwo” zawierane z Bogiem. A więc decyzja, że odtąd zawsze  

i wszędzie pójdziemy razem. 



2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej. 

Smutny jest widok okien, przez które nie przeciska się światło, okien 

całkowicie zasłoniętych opuszczonymi żaluzjami. Smutny jest widok 

drzwi zaopatrzonych w „oko judasza”, zamkniętych na kilka spustów, 

zabezpieczonych na wszelkie możliwe sposoby. Smutny jest widok 

domów ogrodzonych od świata kilkumetrowymi murami, które są 

zwieńczone gęsta siecią kolczastego drutu. Smutny jest widok 

człowieka, który marzy o wygodnym, jednoosobowym szczęściu. Taki 

człowiek przypomina psa, który pilnuje swoich kości. 

A Chrystus chciał, żeby życie było uczta weselną, na która człowiek 

zaprasza wielu przyjaciół i znajomych. A Chrystus chciał, żeby ludzie 

żyli nie tylko obok siebie, ale i dla siebie. Aby dzielili się nie tylko 

opłatkiem, ale bardziej sercem, chlebem, czasem. 



3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. 

Żyjemy w rozgadanej cywilizacji. Codziennie dociera do nas tysiące,  

a może nawet dziesiątki tysięcy słów. Te słowa dochodzą ze 

wszystkich stron: ze szpalt gazet, z odbiorników radiowych  

i telewizyjnych, z ust sąsiadów i kolegów z pracy... Mówią wszyscy. 

Mówią dużo. Mówią niemal bez przerwy. 

Najtragiczniejsze jest to, że już nikt nikogo nie słucha. Dzieci nie 

słuchają rodziców, rodzice nie słuchają dzieci. Uczniowie nie słuchają 

nauczycieli, nauczyciele nie wsłuchują się w to, co mówią uczniowie. 

Rządzący nie słuchają obywateli, a obywatele nie bardzo słuchają 

rządzących. Nawet słowa, które wypowiada Bóg, pozostają nie 

usłyszane, nie zauważone, zapomniane. Ludzie budują życie po 

swojemu. Dlatego szczęście, które budują, ciągle rozsypuje się jak 

domek z kart.  



4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. 

Jednym z najważniejszym bożków stała się moda. Bacznie 

obserwujemy to, co dzieje się na świecie, co ludzie noszą na sobie  

w Ameryce, we Francji, we Włoszech, czy nawet w odległej Japonii. 

Moda staje się pewnego rodzaju wytyczną, normą, drogowskazem. 

Chcemy czuć się dobrze, swobodnie, lekko. Dlatego wkładamy na 

siebie kolejne wcielenia, kolejne propozycje mody: nie zawsze ładne, 

nie zawsze piękne, nie zawsze funkcjonalne. Nie chcemy czuć się 

Kopciuszkiem, kimś niepełnowartościowym, „wybrakowanym”, 

odrzutkiem. Dlatego nosimy na sobie różnokolorowe dekoracje. A Bóg 

nie zatrzymuje się na makijażu, na powierzchownej dekoracji. A Bóg 

ciągle zagląda do wnętrza. Jakby chciał zobaczyć, czy człowiek nie 

utracił Bożego obrazu, Bożego podobieństwa.  



5. Ustanowienie Eucharystii. 

Głód jest jednym z najpoważniejszych problemów, jakie nękają 

ludzkość. Codziennie w różnych zakątkach ziemi umiera tysiące ludzi 

– ci ludzie umierają z powodu braku jakiegokolwiek pożywienia.  

W tym samym czasie inni wynoszą jedzenie na śmietnik, wyrzucają 

do kanałów, niszczą w różny sposób. I zdawać by się mogło, że tak 

jest dobrze, bo przecież sprawiedliwość nie została naruszona, bogaci 

w y r z u c a j ą  t o ,  c o  j e s t  i c h  w ł a s n o ś c i ą . 

A Chrystus ciągle powtarza: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14,16). I ciągle 

przypomina: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść...” (Mt 25,35), 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Człowiek, który przyjmuje Chleb, musi 

umieć dzielić się chlebem. 


