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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 

W czerwcu czcimy Serce Pana Jezusa i jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa i pochylamy się nad tajemnicą Jezusa obecnego wśród nas… to mnie zainspirowało 

do pytania „Kim jest dla mnie Jezus?”. Po zadaniu tego pytania sobie i odpowiedzi 

postanowiłam innych też zapytać o to samo  i… Wasze odpowiedzi były dla mnie wielkim 

zbudowaniem i świadectwem tego, że Jezus jest dla Was Kimś bardzo ważnym. Postanowiłam 

te wypowiedzi umieścić w obecnym numerze „Anioła”. Może dla kogoś jeszcze będzie to 

inspiracja do głębszej refleksji nad jego relacją z Jezusem… Może znacie kogoś, kto jest mało 

wierzący i takie świadectwa mogłyby mu pomóc…  

Zapraszam do lektury i do pogłębiania swojej więzi z Jezusem.  

s. Alicja 

 

 
 
 
 
 

 

„Pośród ludzi dobrze wychowanych nie rozmawia się wcale o Jezusie. 

Jak wszystko co dotyczy rzeczy najbardziej skrytych, Jezus należy do 

tych tematów, które zmrażają wytworną konwersację. Przez zbyt wiele 

wieków trwały święte dziwactwa. Zbyt często ukazywano 

Nazarejczyka sentymentalnego i śmiesznego, z długimi włosami blond 

i niebieskimi oczyma. A jednak na przestrzeni dziejów ludzkich tylko 

Jemu, bez żadnego pośrednictwa, przypisywano imię samego Boga. I niewielu wie, że co do 

Jezusa wypowiedziano już wszystkie możliwe hipotezy, że zarzuty zostały obalone, potem na 

nowo powstawały, znów je odrzucano, i tak w nieskończoność. Czy tego chcemy, czy nie 

chcemy, czy to się komuś podoba, czy nie, od wielu wieków w Europie, w obu Amerykach, w 

Oceanii, w Afryce, w części Azji te dwie sylaby (Je - zus) wiążą się z samym sensem naszego 

istnienia. To właśnie od początku rzymskiego cesarstwa do naszych czasów z uporem 

potwierdzają ci, którzy wierzą, że imię to stanowi odpowiedź ostateczną na wielkie pytania 

człowieka”. 
Vittorio Messori Opinie o Jezusie 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coś więcej niż rutyna 
 

„ Lis zamilkł i długo przypatrywał się Małemu Księciu. 
- Proszę cię… oswój mnie – powiedział. 

- Bardzo chętnie – odpowiedział Mały Książę – lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć 
przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. 

- Poznaje się tylko to, co się oswoi – powiedział lis – Ludzie mają zbyt mało czasu, aby 
cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z 
przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. 

- A jak to się robi?- spytał Mały Książę. 
-Trzeba być bardzo cierpliwym...” 

 
Nie ma chyba wokół nas takiego człowieka, który by nie narzekał na 

brak czasu. Każdy dzień stawia przed nami nowe wyzwania i tysiące pytań, 
które niejednokrotnie pozostają bez odpowiedzi. W sumie trzeba się zgodzić, 
że przywykliśmy do tego. Kto dziś znajduje jeszcze choć chwilę na to, aby 

odgrzebać z kurzu zapomnienia sytuacje, wobec których stawaliśmy zawstydzeni, a 
jednocześnie zbuntowani na własną małość? Czy tak naprawdę jesteśmy jeszcze zdolni do 
tego, by oswoić nasze dzikie serca przywykłe do siebie, a obojętne na innych, na wiarę, na 
Boga... na rutynę? 

Codzienność stawia nas wobec tak różnorodnych wydarzeń, że nie sposób je wszystkie 
zrozumieć, a może i zaakceptować, nie odchodząc jednocześnie od własnych pomysłów i 
szablonowych odpowiedzi. Umiejętność odnalezienia w każdym szarym dniu źródła szczerej 
radości i niepowtarzalnego piękna może być zatem już bardzo wyraźną drogą odwrotu od 
nawyku zobojętnienia. Dziwnym jednak wydaje się fakt, że starając się wiedzieć i widzieć 
wiele, w efekcie zakładamy sobie łuski na oczy, by poczuć wygodę niewymagającej ciemności. 
Kamienna posadzka, drewniane ławki, ołtarz – miejsce spotkania z Przyjacielem, światło, nie 
dające spokoju i… jeszcze TA HOSTIA – uniesiona przed chwilą na wysokość serca ciągle 
nieoswojonego. To właśnie w tej prozaicznej i wręcz naiwnej Hostii, która dzięki 
Tajemnicy Eucharystii zaprasza ku Sobie wszystkich – nawet tych, którzy już dawno o 

Jezus jest dla mnie Bogiem, 

Panem, Zbawicielem, 

Przyjacielem. To chyba 

najkrócej, jak umiem:) 
Pozdrawiam- G. 

hm....będzie to pewnie bardzo mało oryginalne 
:D Jezus jest dla mnie Miłością, celem dla 

którego warto żyć, a przede wszystkim 
najbardziej wymagającym Nauczycielem, 

którego wymaganiom jest mi bardzo trudno 
sprostać, aczkolwiek staram się jak mogę. Jest 

osobą do której zawsze mogę się zwrócić i 
wiem, że mi pomoże niezależnie od tego, jak 
bardzo mogłam go wcześniej urazić swoim 

postępowaniem. Czasem przeraża mnie Jego 
bezgraniczna miłość XD jak tak w ogóle 

można? Ja nie ogarniam wielu swoich spraw ,tu 
na ziemi, a On ogarnia sprawy wszystkich 
takich jak ja – niesamowite;) I love God! 

 

Dla mnie Jezus jest Najlepszym Przyjacielem,  
na którego zawsze mogę liczyd i który nigdy mnie nie 
zawiódł. Jest Kimś najbliższym i najważniejszym. Jest 

Tym, który podnosi mnie z upadków, przebacza, 
umacnia i podtrzymuje kiedy mi brakuje sił. On zna 

mnie najlepiej, a mimo to nie przestaje kochad.  Jego 
obecnośd nadaje sens mojemu życiu. 

/AF 
 

http://balthasar.blog.onet.pl/Cos-wiecej-niz-rutyna,2,ID391138852,n


 

 

Niej zapomnieli – tkwi sens naszych poszukiwań. Jezus Chrystus –znany i 
zapomniany Przyjaciel – każdego dnia wychodzi ku nam, aby przemienić 
naszą samotność w niepowtarzalną jedność Miłości. Czy miałeś kiedyś tak… 
naiwnego Przyjaciela, którego jedyną siłą jest milczenie i nadzieja? Ta natrętna 
naiwność oswaja nasze dzikie serca, o ile pragniemy uczynić z nich miejsce 
rozmowy z Jezusem. Codzienna Eucharystia – bez względu na to, czy fascynuje mnie 
Ona Swoim bogactwem, czy też odpycha nie przemawiającą w żaden sposób rutyną – zaprasza 
mnie i Ciebie do… Miłości. I tak naprawdę nie jest ważne to na ile namacalnie doświadczam 
radości, czy raczej samozadowolenia w takim eucharystycznym Spotkaniu, co raczej moja –
Twoja – gotowość do nawiązania przyjacielskiej relacji. Jeżeli fakt, że Chrystus oddał się w 
nasze ludzkie ręce, pozostając zupełnie zależnym od człowieka, nie wzbudza we mnie 
pragnienia spotykania Go w Świetle Eucharystii, to chyba oznacza to tylko i wyłącznie, że tak 
naprawdę dotąd jeszcze Go nie poznałem.  

Czy można bowiem pozostać obojętnym wobec tak wiernego i – jeszcze raz to 
podkreślę – NAIWNEGO PRZYJACIELA? Oczywiście, że tak, ale czy warto? Jeżeli miłość nie 
oczyszcza mojego serca, jeżeli przyjaźń nie prowadzi mnie do bliźniego, jeżeli w końcu 
Eucharystia nie przemienia mojego życia to znaczy, że nieustannie pozostaję w 
pozorach swoich projektów na wygodne życie. Stanięcie twarzą w twarz z najprawdziwiej 
obecnym i realnym Panem, ukrytym pod znakami chleba i wina, przypomina mi o Tym, 
którego już dawno zapomniałem, a który ciągle wierzy, że powrócę. Każda Eucharystia jest 
niezastąpionym i niepowtarzalnym Wydarzeniem, Spotkaniem z Oczekującym, nauką 
oswajania i zapominania o sobie. Tym zresztą jest także i Przyjaźń, dzięki której człowiek 
staje się częścią drugiego. Taka jedność i wynikająca z tego zażyłość między ludźmi nie jest na 
pewno wytworem moich pragnień i wysiłków. Miłość znajduje swe źródło zawsze w Bogu, 
który tak mnie i Ciebie pokochał, że stał się moim – naszym – Przyjacielem. Jak zatem można 
się nie zgodzić z faktem, że Eucharystia jest największym Darem, najważniejszym Spotkaniem 
z zapomnianym w rutynie codzienności Przyjacielem? Tylko takie wewnętrzne, osobiste 
Doświadczenie pozwala mi dostrzec w Niej coś znacznie większego niż lepiej, bądź gorzej 
wyreżyserowane przedstawienie. Eucharystia to przede wszystkim Spotkanie dwóch serc, 
sztuka oswajania człowieka przez Tego, który nie obawiał się zainwestować we mnie 
wszystkiego. Można przejść wobec tak wielkiej i realnej Wartości obojętnie, można schować 
głowę w piasek, można usprawiedliwiać się brakiem czasu, można…, ale czy naprawdę warto? 
„Jeżeli kochasz –pisze ksiądz Jan Twardowski – czas zawsze odnajdziesz nie mając ani jednej 
chwili”. Jeżeli naprawdę pragnę pokochać i spojrzeć w oczy Miłości, nigdy nie odczuję zawodu 
czy zniechęcenia. Przecież w Spotkaniu zawsze najważniejsza jest Ta konkretna i jedyna 
Osoba, bez której każde, nawet najpiękniejsze tło, pozostaje tylko nic nie wartym dodatkiem, 
któremu nie warto poświęcać czas. 
Zostaliśmy zaproszeni do Przyjaźni z samym Bogiem. On już na nas czeka, zresztą zawsze jest 
pierwszy i nigdy nie zapomina. Czy tym razem się nie spóźnię – lub inaczej – czy tym razem 
mogę się spóźnić? Serce nasuwa tylko jedną odpowiedź. A poza tym, jedno wiem na pewno –
spotkałem w swym życiu KOGOŚ na znacznie wyższym piętrze niż istniejące między nami – 
ludźmi – różnice i… zostałem Jego Przyjacielem. Zapewniam Cię, że warto! 

„…A oto mój sekret – jest bardzo prosty: dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. 

- Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać. 
- Twoja róża ma dla Ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. 

- Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu…- powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać. 
- Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – rzekł lis. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się 

odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. 
-Jestem odpowiedzialny za moja różę – powtórzył Mały Książę, aby zapamiętać”. 

(A. de Saint – Exupery, Mały Książę) 

Kefas http://balthasar.blog.onet.pl/1,AU6396263,index.html 

http://balthasar.blog.onet.pl/1,AU6396263,index.html


 

 

 
 

Jezus? 
 

Jezus jest kwintesencją wiary. 
Dzięki Niemu można odkryć siebie odkrywając cały świat. 

Jest wszystkim co mam. 
To on połączył mnie z wyjątkową osobą 

i między innymi dlatego jestem mu bardzo oddany. 
B. 

   
 
 
 
 

Jezus to dla mnie przede wszystkim 
 jakby to dziś powiedziała młodzież gimnazjalna "elo ziom gośd".  

Bym nie został źle zrozumiany śpieszę z wyjaśnieniem. 
Zdecydowanie często Jezus jest przedstawiany jako ideał ideałów, wzór miłości, mądrości, 

cierpliwości i wszelkich najwyższych cnót. Nie jestem pewien czy w tym całym  
(oczywiście prawdziwym) obrazie widzimy w Jezusie również człowieka.  

Człowieka, który potrafi wbiec z biczem do świątyni i porozganiad wszystkich przekupniów, zgromid 
apostołów kiedy trzeba – a Pismo Św. sugeruje, że bardzo często (zwykle nie słychad tego, kiedy 

ksiądz znudzonym głosem czyta ustęp Ewangelii kolejny raz i nie słychad Jezusowego 
zbulwersowania), potrafiącego w słowach zawrzed inteligentny pojazd do faryzeuszy i uczonych w 

Prawie. Kto dziś potrafi byd tak elokwentny i jednocześnie  w tej elokwencji nieprzesadny jak Jezus, a 
także nieobrażający ludzkiej godności? Dla mnie to ideał do naśladowania RÓWNIEŻ w takiej 

najcodzienniejszej części życia. Dodając do tego wszystkie cechy, które wymieniłem na początku i 
których każdy z nas bardziej lub mniej jest świadomy, bycie bardziej miłosiernym, życzliwym, 

kochającym wydaje się mi o wiele prostsze do implementacji w codzienności. 
~K. 

 
 
 
 
 
 
 

Wzór, Przyjaciel, 

Siła i Motywacja. 

M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla mnie Jezus jest prawdziwym przyjacielem , któremu 
można zaufać i zwierzyć się ze wszystkich zmartwień, bo 
nie rozpowie do wszystkich. Jest nauczycielem , który 
pokazuje jak żyć żeby wszystko było dobrze tzn jak 
radzić sobie w trudnych sytuacjach żeby nie doradzac sie 

np  u wróżki. I co najważniejsze jest Synem Bożym przez 
którego możemy otrzymać łaski o które prosimy Boga o 
ile beda według niego na tyle ważne żeby je spełnić. 

 E 

Jezus jest dla mnie Kimś Bardzo 
Ważnym.Towarzyszy mojemu życiu nawet tam, 

gdzie nie ma już nikogo, kto powiedziałby 

troskliwie: "Wstań i idż dalej - ciągle tu jestem, 
razem z tobą. Kocham cię we wszystkich 

wymiarach, w których cię stworzyłem z miłości." 
On jest odpowiedzią na moje pytanie o sens 

istnienia w atmosferze wrogości i braku 
przynależności, o zawahanie i wątpliwość isoty 
walki z każdą napotkaną trudnością w obronie 
tych mało popularnych chrześcijańskich zasad 

moralnych. Jezus jest dla mnie wzorem do 
naśladowania. Jest moim prawdziwym 

przyjacielem. Nawet kiedy ja czasem zapominam 
o Nim, On nigdy nie zapomina o mnie. Na zawsze 

zapamiętam, jak na rekolekcjach jedna z 
koleżanek śpiewała w bardzo wzruszający 

sposób: "Kocham Ciebie Jezu, wznoszę ręce dając 
cześć, całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje 

imię Panie ...". Moja miłość daleka od 
doskonałości, cały czas podąża w stronę takiego 

ideału. 
J 

 



 

 

Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? 
 

Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? – Jakiegoś Jezusa z Galilei, a może z 
Betlejem? Kto tam się jeszcze dzisiaj przejmuje jego mowami: nie patrz pożądliwie na 
kobietę, nadstaw drugi policzek, weź swój krzyż, daj połowę płaszcza ubogiemu? To 
przecież nierealne w dzisiejszym świecie. Dzisiaj czasy są inne. Zresztą chyba niewielu 
go lubiło, bo go ukrzyżowali, jak złoczyńcę. Porządnych ludzi nie krzyżują, więc 
pewnie był złoczyńcą. Nikt nie stanął w jego obronie. Gdyby wszystko było w porządku, 
to by go obronili. - Tak mówią ci, którzy chcą już tylko tego, by im żyło się dobrze i 
przyjemnie. 
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? – To tylko zwykły człowiek. Nauczał tak jak wielu 
innych rabinów w tym czasie. W ogóle nie był Bogiem. Zręczny magik. Zrobił parę sztuczek i 
naiwni dali się nabrać. Dzisiaj takie sztuczki robi iluzjonista David Copperfield i puszczają je w 
telewizji. Zmartwychwstał? Przecież uczniowie wykradli ciało i tylko tak rozgłaszali, że 
zmartwychwstał. Sami żołnierze rzymscy, którzy pełnili straż, tak mówili. Przyszli w nocy i 
zabrali ciało. Oszukali nas ci apostołowie, bo im się łowienie ryb znudziło. Przecież Jezusa nikt 
z nas nie widział. Nikt nie wie, czy on istniał. - Tak powtarza wielu, którym nie pasuje Bóg 
kochający człowieka.  
Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? – To rewolucjonista. Nawoływał do walki z władzą. 
Kazał obalać rządy, by prostym ludziom żyło się lepiej. Chciał zabrać bogatym, a dać biednym. 
Taki Janosik. - Tak mówili głosiciele teologii wyzwolenia w latach osiemdziesiątych. Wzywali 
ludzi do walki z karabinem w ręku. Chcieli przemocą pokonać zło tego świata. Zapomnieli, że 
Jezus nie zabijał innych, aby świat uczynić lepszym, lecz sam złożył ofiarę ze swego życia, by 
świat zbawić.  
A wy za kogo Mnie uważacie? - Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. - Tę odpowiedź dał Piotr. 
Bo Piotr spotkał Jezusa w swoim życiu.  
A ty za kogo Go uważasz? Jezusa nie interesuje, co inni mówią o Nim. Jego interesuje to, co ty 
o Nim mówisz. Ale zanim dasz odpowiedź, zastanów się, czy już spotkałeś Jezusa w swoim 
życiu tak, jak Piotr? Czy jesteś otwarty na Boże natchnienia? Bez tego twoja odpowiedź 
miałaby niewielką wartość.  

ks. Michał Barszczewski  

Tekst pochodzi z Tygodnika 24 sierpnia 2008  
http://adonai.pl/jezus/?id=34 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus jest dla mnie najlepszym przyjacielem, 
który jest ze mną w smutku i w radości, zna 
moje słabości i złe strony. Przed Nim mogę 
byd sobą, nie udawad kogoś wspaniałego. 

Jemu potrafię zawierzyd swoje przeżycia, bo 
ufam Mu i kocham Go. T. 

Dla mnie Jezus jest kimś wyjątkowym, bo po prostu jest 
zawsze. Przytula mnie kiedy jestem zrozpaczona, cieszy się 
razem ze mną kiedy jestem radosna. Kocha mnie taką jaką 

jestem. Kocha miłością bezgraniczną, bezwarunkową. On jest 

moim nauczycielem, przyjacielem. Dla mnie jest On nie do 
pobicia, Jezus jest niesamowity, ponieważ zniżył się do takiej 
małej Hostii, rozdawanej przez kapłanów, po to aby mógł się 
ze mną spotkać w sposób fizyczny i całkowicie realny. Dla 

mnie jest On prawdziwym przykładem miłości, pokory, 
zaufania. 

M.S. Jezus jest dla mnie 
Osobą żywą i prawdziwą, która 
jest ze mną, nawet jak jest ból, 
cierpienie, łzy ale także jak jest 
dobrze, wszystko sie układa. 

Jezus jest Jedyną Osobą, która 
nigdy się mną nie nudzi, nie ma 
mnie dość, zawsze wysłucha, bez 
względu na to co mówię, jak 
mowie i kiedy mówię. 
Jezus jest moim Oblubieńcem i 
Przyjacielem, który za mnie umarł, 
bym ja teraz żyła i mogła z NIM 

dawać życie innym. 
Dziękuję MU, że kocha mnie nie 
za to co robię, ale za to, że jestem 
z moją nędzą, nicością i 
słabościami. 
  

 

http://adonai.pl/jezus/?id=34


 

 

Eucharystia. Źródło, szczyt, ofiara. 
  
(...) Nigdy bardziej nie pragnę żyć, jak właśnie wtedy, gdy w głębi 
siebie samego czuję, że jest Ktoś, kto mnie kocha nad życie, komu 
na mnie zależy.  
  
Źródło i szczyt 
  
Kocham Kościół za to, że trudne prawdy wiary tłumaczy mi prostymi słowami, jak moja matka. 
Potrafię wówczas słuchać „podwójnie”: umysłem i sercem. Nie boli mnie wtedy głowa od 
niezrozumiałych słów, a serce się rozpala. Łatwiej też godzę się na tajemnice. Kocham 
wszystkich biskupów, teologów, którzy pewnego dnia na Soborze „wpadli na myśl Ducha 
świętego”, aby nazwać Eucharystię źródłem i szczytem mojego życia.  
  
Poruszyli we mnie najpiękniejsze uczucia, przywołali szczególne przeżycia. Uwielbiam smak 
źródlanej wody z zapadlin górskich, zwłaszcza, gdy jestem potwornie zmęczony wspinaniem 
się, gdy mam wyschłe usta i wargi kleją się z potu i pragnienia. Kiedy pochylam się i dotykam 
wargami źródlaną wodę, kiedy ogarnia mnie rozkosz gasnącego pragnienia, wtedy mocniej 
czuję jak kocha mnie Stwórca i jak bardzo ziemski jest Bóg, który „wykopał” dla mnie to 
źródło. A kiedy wchodzę na szczyt, czuję jak blisko jest niebo; czuję jak wiatrem głaszcze i tuli 
mnie Bóg, jak ogrzewa mnie słońcem a największe zmęczenie zamienia w radość. Mam 
wrażenie, że na szczycie Bóg zmienia moje oczy, albo, że oglądam 
inną ziemię, inny horyzont i świat, chociaż jest to ten sam świat, po 
którym przed chwilą stąpałem „na dole”. Widzę więcej i dalej. Moje 
horyzonty się powiększają. Nie myślę już wtedy o moim zmęczeniu. 
Zajmuję się kontemplowaniem. Patrzę z góry – jak Bóg, to znaczy 
patrzę jakby „oczami” Boga.  
  
Nie wiem czy takie przeżycia mieli na myśli i w sercu teologowie, 
gdy nazwali Eucharystię źródłem i szczytem, ale dzięki nim lepiej 
dzisiaj rozumie i czuję, co daje mi Bóg w codziennej Mszy świętej. 
Ołtarz jest jak źródło, które nigdy nie wysycha. Kościół 
zapewnił mnie w katechizmie, że na tym ołtarzu będzie celebrował 
Eucharystię „aż Jezus przyjdzie”, aż zamieni Eucharystię w wieczną 
ucztę. To dla mnie bardzo ważne zwłaszcza, kiedy „uchodzi ze mnie 
świeżość życia”. Ile jest takich dni, kiedy zmęczony mówię sobie 
„nie – tego już za dużo, nie podołam, to ponad moje siły”. I wtedy Eucharystia, jak pokorne 
źródło, przypomina mi, że ziemia, po której chodzę, nie jest w moich rękach, że nie zbawię 
siebie i innych i że ziemia nie kręci się wokół mnie. Nie jestem ani słońcem ani „pępkiem 
świata”. Ołtarz przypomina mi, Kto jest centrum życia, kto jest źródłem i kto jest 
Najwyższy – „Szczytem”. On jest szczytem życia i miłości. 
  
Zawsze poruszał mnie widok sędziwego, zgarbionego kapłana, który w drżących rękach ukrywa 
przeistoczony chleb – „kruchego” Jezusa. Przypomina mi, że to ukryty Jezus, pochylony nade 
mną, przeistacza mój świat i że może to uczynić nawet przez najsłabsze ręce. Kiedy gubię 
dystans do życia i wierzę jedynie we własne ręce, kiedy za bardzo stapiam się z moją pracą… i 
powoli gubię człowieka, On przy ołtarzu leczy mnie z niezdrowych zachowań, wyprowadza na 
szczyt, abym lepiej zobaczył moje życie, abym oderwał się od siebie, od swojego zmęczenia, 
abym zauważył, że świat, owszem, może istnieć beze mnie, ale ja nie mogę istnieć i poruszać 
się bez Boga. „Bo w Nim żyję, poruszam się i jestem” (por. Dz 17, 28). Żyję w Jego rękach, nie w 
swoich! Przypominają mi o tym Jego przebite ręce. Patrzę na Niego i słyszę jak mówi: „Oto 
wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49, 16). (…) I chciałbym krzyczeć, pomny także na swoje 



 

 

pomyłki i iluzje, że bez Jego przebitych rąk nie ma dla mnie życia i że tak naprawdę wobec 
źródła Eucharystii wszystko inne jest jak popękane cysterny, z których uchodzi woda. Nigdy 
nie zastąpi źródlanej. Eucharystia mi mówi, że tylko Jezus jest strumieniem wody żywej.  
  
Kiedy piszę te słowa myślę również o niedzieli. (…) Eucharystia w niedzielę jest jak zdobywanie 
szczytu. Dzięki niej mogę popatrzeć na życie inaczej: jakby z góry, „oczami Boga”. I wtedy 
widzę dalej, ponad moje zmęczenie, ponad moje troski, ponad moje zawężone horyzonty. 
Widzę, że ten świat cały jest w Jego rękach: mój dom, moja rodzina, moja wspólnota, ja sam. 
Naprawdę, dziękuję biskupom i teologom, że w tych dwóch słowach „źródło” i „szczyt” tak 
prosto powiedzieli mi o Eucharystii. Pomogli mi jej doświadczać w samym sercu mojego życia.  
  

Ofiara 
 To słowo budzi we mnie opór i lęk. Boję się ofiary, zwłaszcza, gdy 
myślę, że może dotyczyć mojego życia. Boję się od dzieciństwa. Boję się 
bólu, boję się tracenia najbliższych. Przyłapuję się na tym, że nie chcę o 
tym za bardzo myśleć. Nie pociąga mnie jak smak źródła i urok 
szczytu. Jest odwrotnie. Kocham jednak Kościół nie tylko wtedy, gdy 
mówi do mnie prosto jak matka, ale także, gdy jest stanowczy i 
konkretny. Kocham go za to, że nie pozwala mi uciekać od trudnych 

prawd. Kocham ludzi Kościoła, którzy jak mama, nie tylko mówią mi o ofierze, ale wzruszają 
do głębi swoją ofiarnością. Uczą mnie sobą, czym jest „ofiara”. Ofiara. Jedno z najświętszych 
słów. Przypomina mi przede wszystkim, że jest Ktoś jeden, kto ukochał mnie aż do szaleństwa 
krzyża. Umarł zamiast mnie, wydał siebie całego za mnie, złożył ofiarę ze swego życia. 
Najbardziej uświadamiam to sobie, gdy sprawuje Mszę świętą.  
  
W katechizmie przeczytałem słowa, że „Eucharystia jest ofiarą, ponieważ czyni obecną ofiarę 
krzyża” i że w „Eucharystii Chrystus daje to samo ciało, które wydał za nas na krzyżu, tę samą 
krew, którą wylał za wielu... na odpuszczenie grzechów”. I jeszcze: „W tej Boskiej ofierze, 
dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam 
Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy”. Trudne słowa. 
Bardzo trudne i… wielkie. Przerastają umysł. Nie da się ich zrozumieć. Można w nie jedynie 
uwierzyć. Czuję to mocno, za każdym razem, kiedy sprawuję Eucharystię. Czasem przychodzi 
na mnie jakby uderzenie światła, olśnienie. Zadziwiam się wtedy, że jest Ktoś, kto kocha mnie 
tak bardzo. (…) Ta dobra nowina codziennie wraca mi sens życia. Nigdy bardziej nie pragnę 
żyć, jak właśnie wtedy, gdy w głębi siebie samego czuję, że jest Ktoś, kto mnie kocha 
nad życie, komu na mnie zależy. Iluż jest ludzi, którzy chcieliby usłyszeć, dowiedzieć się, 
poczuć wewnętrznie, że jest Ktoś kto ich kocha aż do ostatniej kropli krwi, że pozwolił sobie 
przebić serce za nich. Ile jest takich osób, które nie mogą w to uwierzyć, choć codziennie o tym 
słyszą. Czy nie jest tak, że od rana, każdego dnia, szukamy spojrzeń miłości, słów, znaków, 
gestów, które nas przekonają, że ktoś nas kocha, że o nas myśli, że mu na nas zależy. Bardzo 
tego szukamy. Eucharystia odwołuje się do naszej najgłębszej egzystencjalnej potrzeby. 
Potrzebujemy, aby ktoś nie tylko nam powiedział ale także przekonał sobą, że nas 
kocha nad życie. 
  
Otwieram znowu katechizm i czytam, że w Eucharystii zawiera się całe moje duchowe dobro – 
Chrystus. A więc Eucharystia to nie coś, ale to Ktoś. Ktoś, kto codziennie się za mnie wydaje, 
kto składa siebie na ołtarzu, abym uwierzył, że mnie kocha. To łaska, kiedy nagle odkrywam tę 
prawdę podczas Mszy świętej. Eucharystia nie jest jakąś praktyką pobożnościową, albo 
jedynie „niedzielnym obowiązkiem”. Jest wydarzeniem. To wydarzenie mówi mi 
codziennie, że miłość, której szukam jest mi codziennie dawana. Więcej - jest 
wydawana za mnie!  
  



 

 

Kiedy mamy oczy zmęczone codziennością i serce obciążone ludzkimi krzywdami nie 
potrafimy dostrzec, że Eucharystia jest pełna znaków Jego miłości, pełna Jego słów 
przebaczenia i miłosierdzia. Oczywiście, do największych znaków, gestów i słów można się 
przyzwyczaić, tak, że przestaną poruszać serce i zadziwiać umysł. Ale przecież nasze 
przyzwyczajenie, które nieraz ochładza nasze serce i usypia umysł, nie może na moment 

ochłodzić serca Boga, nie usypia Jego miłości. W Eucharystii objawia się 
Bóg o przebitym sercu, o sercu otwartym. Już zdecydował, że do końca 
naszych dni będzie sprawował dla nas bezkrwawą ofiarę, abyśmy pamiętali, że 
jesteśmy ocaleni przez Jego krew. Eucharystia jest pamiątką Jego śmierci za 

mnie i świętowaniem zmartwychwstania. Jest obietnicą, że także moje życie przekroczy próg 
śmierci i będę już na zawsze przy źródle i na szczycie – razem z Nim. I wtedy, ufam, kiedy 
ujrzę Go twarzą w twarz, powie mi ile znaczyła dla mnie Eucharystia na ziemi.  

ks. Krzysztof Wons SDS  
(cały artykuł dostępny na: http://www.jezus.com.pl/fundament/wiara/eucharystiazrodloszczytofiara,fun,wia,070717.htm l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warto czekać 

 
Czas nie czeka na wytchnienie 

Miłość zwyciężyła odwzajemnienie 
Człowiek tylko – taki w przodzie 

Zapomniał, że bez drugiego 
Czas z miłością uciekną od niego 

  
Gdy kochasz zatem 

Nie bój się czasu 
Bo gdy siebie innym dajesz 

Wówczas sam miłością się stajesz 
  

Miłość czeka na człowieka 
I dlatego czasu się nie lęka 

Zostaw więc – choć na chwilę – 
Czas wolny od wytchnienia 

By poczekać na Miłość 
Większą od odwzajemnienia   

  
Bogu zawsze się mówi „TAK”… i chociaż czasem wymaga to na pierwszy rzut oka absurdalnych decyzji to jedno jest 
pewne – człowiek, który kocha nigdy nie przegrywa. Jak to dobrze, że nie jesteśmy w swoim życiu skazani tylko na 
siebie. Im trudniej tym bardziej potrzebujemy Kogoś naprawdę „na dobre i na złe”, kto zawsze jest i na pewno nigdy 
nie zrani. A wówczas nawet największy ból będzie o połowę mniejszy. Bo serce, które bije nie tylko dla siebie widzi 
to, czego wzrok dostrzec nie zdoła… 

Kefas  
 

http://balthasar.blog.onet.pl/1,AU6396263,index.html 

 

 

Jako oazowiczka która przyjęła Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela 
mówię że jest moją Droga Prawdą i Życiem. Jest moim Mistrzem, 

Panem i Zbawicielem, jest moim Przyjacielem, Powiernikiem, Wielką 
Miłością. A 

 

Jezus jest dla mnie Kimś, w kim pragnę 
zakochad się z całego serca, Kimś, kto 

kocha mnie pomimo moich wad, moich 
grzechów, tego, że nie zawsze akceptuje 

siebie. Jezus jest Kimś do kogo 
wielokrotnie powracam i Kogo 

odkrywam na nowo. Jezus dla mnie to 
Prawda, która daje wolnośd, Droga, 

która wiedzie do zbawienia, Życie, życie 
w pełni w jedności z Bogiem. 

 

Kim jest dla mnie Jezus... Tym, który mi towarzyszy na 
życiowych ścieżkach, choć tak ciężko czasem za Nim 
podążać. Pomocą w trudnych chwilach, ukojeniem, ale też 
Tym, z Którym dzielę się radościami i sukcesami, bo wiem, 
że tylko Jemu je zawdzięczam. 
Z Bogiem, 

A. K. 

 

http://www.jezus.com.pl/fundament/wiara/eucharystiazrodloszczytofiara,fun,wia,070717.html
http://balthasar.blog.onet.pl/1,AU6396263,index.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Życie na głodzie 

 
Na pierwszy rzut oka można być zachwyconym. Ludzie pełni optymizmu, potrafią się 

dobrze bawić no i… tak wygodnie i niezobowiązująco żyć. Dziś jestem tu jutro gdzie indziej. 
Dzisiaj kocham jedną osobę ale przecież już za chwilę mogę ją znienawidzić. A w sumie nie 
ważne jak żyję tylko czy jestem w danej chwili szczęśliwy. Ważne żeby się jak najwięcej działo 
wokół mnie. I tak dzień za dniem. Pseudozwiązki i relacje nazywane szczytnie… Przyjaźnią czy 
nawet miłością. Nie da się ukryć faktu, że w czasach kiedy coraz więcej słyszymy o głodzie 
fizycznym głównie w krajach tzw. Trzeciego Świata sami cierpimy na większy i bardziej 
destrukcyjny głód. Już niejeden starał się udowodnić, że każda relacja z drugą osobą jest 
zagrożeniem dla mojej niezależności i wolności. Niejeden już próbował przedstawić człowieka 
jako produkt do użycia, wykorzystania i wyrzucenia na śmieci. A wszystko po to by żyło się 
wygodniej i lepiej. Lubię przyglądać się ludziom, obserwować ich sposób podejścia do innych, a 
często i do siebie samych. Patrząc na setki młodych osób nie da się ukryć, że są to ludzie 
wyjątkowo głodni. Głodni prawdziwego szczęścia, twórczej wolności, prawdziwych przyjaźni, 
trwałej miłości. Nie trudno dostrzec taki głód w oczach niejednej osoby, tym bardziej gdy 
samemu doświadcza się podobnego… 
Możemy mieć dzisiaj wszystko: wyrachowaną karierę, rodzinę… na milionach zdjęć, opłacalną 
przyjaźń, płatną miłość. Często się zastanawiam czemu tak jest, że coraz mniej łączy nawet 
najbliższych, że żyjemy obok siebie jak zupełnie obcy, że potrzebujemy drugiego jedynie do 
zaspokajania własnych potrzeb, że słowa nawet najpiękniejsze tak tracą na wartości. I myślę 
sobie, że w sumie nikt przecież nie pragnie życia na pozór, samotności w tłumie, miłości za 
coś… Wszyscy jesteśmy głodni prawdziwego życia, prawdy, miłości, człowieka i… Boga. A im 
bardziej zaskakują nas ludzie, ich podejście do życia, sposoby na szybką i łatwą przyjemność, 
tym głośniej słyszymy wołanie o pomoc. Może więc warto nie dziwić się innym jak daleko 
odeszli od normalności, ale zacząć żyć naprawdę na miarę człowieka. Dopóki jesteśmy głodni 
dotąd ciągle jesteśmy wartościowi i prawdziwi. Ratunkiem na niezaspokojony głód nie jest 
jednak łapczywe próbowanie wszystkiego dokoła mnie. Lekarstwem na zaspokojenie własnych 
nawet największych pragnień jest paradoksalnie życie dla innych. Tak żeby nasz głód 
prowadził nas do prawdziwego i trwałego szczęścia, a nie chwilowej przyjemności. No i 
najważniejsze… o ile odczuwamy w sobie taki głęboki głód o tyle ciągle jeszcze nie straciliśmy 
tego co mamy najpiękniejsze.  

Kefas 
 

http://balthasar.blog.onet.pl/Zycie-na-glodzie,2,ID320756263,n 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jezusa traktuję jako Ojca, przyjaciela i 
opiekuna. Wiem, że jest przy mnie w 
każdym momencie życia i że dzięki temu 

mogę się do Niego zwracać nie tylko w 
kościele czy podczas wieczornej modlitwy, 
ale w każdej pojedynczej minucie, bez 
względu na miejsce mojego pobytu. 
Podoba mi się też w naszej relacji to, że 
zawsze mogę się do Niego zwracać i 
niezależnie od tego, czy dziękuję czy się z 
Nim kłócę, zawsze zostaję wysłuchana, 

prędzej czy później. 
P  

 

Dla mnie Pan Jezus jest przyjacielem, 
opiekunem, powiernikiem, Kimś Komu mogę 
zaufad. Wzorem do naśladowania. J 
 
 

http://balthasar.blog.onet.pl/Zycie-na-glodzie,2,ID320756263,n
http://balthasar.blog.onet.pl/4,AU6396263,index.html
http://balthasar.blog.onet.pl/Zycie-na-glodzie,2,ID320756263,n


 

 

Uczniowie pewnego Gimnazjum o Jezusie… 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie powiernikiem 
moich myśli. 
Jezus jest nauczycielem ludzkiego życia. 
Prowadzi mnie do zbawienia. 

(Mateusz) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie wzorem do 
naśladowania. Jest dla mnie Kimś ważnym i 
odgrywa ważną rolę w moim życiu. 
Pokazuje mi właściwą drogę oraz sens 
życia. Do Jezusa kieruję swoje modlitwy i 
dla Niego staram się być jak najlepszy. Jest 
dla mnie Zbawicielem. 

(Przemek) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie nauczycielem 
dobra, potępiającym zło, kochającym 
wszystkich, którzy w Niego wierzą i tych, 
którzy są w trakcie nawracania się.  

(Kasia) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie nauczycielem, 
Bogiem, który stał się człowiekiem. Jest dla 
mnie świadectwem miłości, Zbawicielem, 
Synem Bożym, Odkupicielem człowieka. 

(Agata) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie przede 
wszystkim świadectwem miłości do 
człowieka – oddał swoje życie aby wybawić 
ludzi z więzów śmierci. Jezus pokazuje mi 
najważniejsze wartości w życiu – jest 
nauczycielem życia. Jezus daje mi nadzieję 
na życie wieczne. 

(Jola) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie Bogiem. 
Jezus Chrystus jest dla mnie jak chleb 
powszedni. 
Jezus Chrystus jest dla mnie 
przewodnikiem. 

(Konrad) 
 
 

Dla mnie Jezus Chrystus jest Zbawicielem, 
który dał nam wszystkim zbawienie i oddał 
swoje życie za mnie na krzyżu. Jest mi 
bardzo bliski, mogę rozmawiać z Nim 
podczas modlitwy.  

(Łukasz) 
 

Jezus Chrystus jest dla mnie Synem Bożym. 
Jest blisko więc mogę zwracać się do Niego 
w każdej jednej sprawie. Prowadzi mnie do 
zbawienia i broni żebym nie weszła na złą 
drogę. 

(Kamila) 
 

 

 

 

Na koniec… kilka zdań Benedykta XVI  

 

Cierpliwość jest codzienną formą miłości. 

 

Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest 

ucieczką przed życiem. 

 

Kościoła nie trzeba budować, trzeba nim żyć. 

 

Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest 

owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny. 

 

Są wartości same w sobie, które wynikają z bycia człowiekiem i dlatego są nienaruszalne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły,  wiersze i zdjęcia,  

które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów.  

Dziękuję również wszystkim Kolporterom !!!  

Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja  

Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 

26 czerwca - 1 lipca 
Konstancin; 

Rekolekcje 

SPÓJRZ W LUSTRO – 
ZOBACZ WIĘCEJ… 

(gimnazjalistki) 
 

16-24 lipca 
Konstancin; 

spotkanie rekolekcyjno – 

wypoczynkowe:  
ANIOŁA STRÓŻA MAM NIGDY 

NIE JESTEM SAM  
(dzieci 3–6 kl. szk. podst.) 

 

3-9 lipca 
Konstancin;  

spotkanie rekolekcyjno-
wypoczynkowe dla 

ANIELSKIEJ MISJI 
DZIECI 

 

15-26 lipca 
PIELGRZYMKA 

PIESZA DO WILNA 
 

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność 

zgłoszeń. Listę uczestników zamykamy na  

2 tygodnie przed każdym spotkaniem. 

Zgłoszenia, pytania, sugestie prosimy kierować 

na adres: spotkaniaanielskie@gmail.com  

Bliższe informacje znajdziecie na naszej stronie 

www.siostryodaniolow.pl 
 

mailto:alaaniol@gmail.com
mailto:spotkaniaanielskie@gmail.com
www.siostryodaniolow.pl

