„Uczniowie
przymusili
Jezusa,
mówiąc:
«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi
i dzień się już nachylił». Wszedł więc,
aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo,
połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im
z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce
nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami
w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»”.
(Łk 24,29b-32)

Wielokrotnie przywoływałem w homiliach o Eucharystii słowa Jezusa: „Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie” (J 6,53). Wskazywałem tym samym konieczność karmienia się Ciałem Chrystusa, by żyć.
Obecny rok duszpasterski z całą mocą ma nam przypomnieć, że „Eucharystia daje życie”.
Czy ktokolwiek z nas mógł przewidzieć, że staniemy wobec tak wielkiej próby jaką jest ograniczony
dostęp do Mszy świętej?
Dla wielu osób czas, w którym się znaleźliśmy, może oznaczać swoistą noc. Ograniczona
możliwość pójścia do kościoła, brak możliwości spotkań, ogromna niepewność, cierpienie, smutek,
śmierć… Byłoby jednak wielkim błędem poddać się beznadziei! Nawet jeśli czas jest trudny,
do kogo pójdziemy, jeśli nie do Chrystusa (zob. J 6,68)? My wciąż jesteśmy Jego uczniami, którzy
się Nim karmią (choćby duchowo). Zawołajmy więc wszyscy razem – w dniach Triduum
Paschalnego i Świąt Wielkanocnych – Zostań z nami Panie! Spraw, by Twoja obecność pośród nas,
pozwoliła nam jeszcze lepiej zrozumieć Twoje Słowo. Niech ono umocni naszą wiarę, nadzieję
i miłość. Otwórz nasze oczy, Zmartwychwstały Panie, na Twoją bliskość i rozprosz mroki nocy,
w której się znaleźliśmy. Niech na nowo rozpali się w nas pragnienie karmienia się Eucharystią,
która daje życie. Niech znowu nastanie dzień!
Przesyłam najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
w imieniu całego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl. Zapewniam także
o modlitwie, by spełniło się w naszym życiu wszelkie dobro, które pozwoli nam żyć pełnią życia.
Radosnego Alleluja!
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