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Drodzy przyjaciele
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itajcie w czasie zarazy! Piszę te słowa
z uśmiechem, może nawet z lekką
ironią, ale nie po to, by analizować, wyciągać głębokie wnioski, ale żeby zaprosić Was
do zachowania sporego dystansu wobec
tego, co i tak nie podlega naszej kontroli.
Wracam do znanej prawdy, że nie mamy
kontroli nad tym, co się dzieje wokół nas, ale
mamy wpływ na to jak przyjmujemy to, co
nas spotyka. Może warto dodać, że jest to

wpływ wprost proporcjonalny do wolności
serca i umysłu. Jeśli serce jest pełne lęku,
a umysł pełen czarnych scenariuszy, to
stajemy się niewolnikami zewnętrznych
okoliczności. Może właśnie o to chodzi, by
przyjrzeć się własnej wolności w czasie
kryzysu?
Wolność jest darem duchowym i można
jej doświadczać tylko na poziomie wewnętrznym, bo tylko tu możliwy jest wybór, albo
przynajmniej świadomość swojej bezsilności

to od tego kroku rozpocznijmy naszą
drogę. Ten krok zaprasza do wpatrywania
się, do zauważenia, do skoncentrowania
uwagi, tak by wszystko inne przestało
rozpraszać. Jest to zaproszenie, by
rozpoznać Obecność, jako świętą
obecność. Tak, większość z nas potrzebuje
rozpocząć drogę waśnie w tym miejscu,
w rozpoznaniu świętej, Bożej obecności
w kawałku materii. Oczywiście ten kawałek
nie jest przypadkowy, został wybrany,
został dany i zintegrowany ze Słowem,
które staje się Ciałem. Wpatrując się w ten
zwykły kawałek chleba, w którym serce
rozpoznaje niezwykłą Obecność możemy
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Jest jeszcze jeden krok do zrobienia
w procesji Bożego Ciała. Komunia,
której doświadczam jest zaproszeniem do
budowania jedności z innymi. Tutaj również
najpierw muszę rozpoznać, jak wiele mnie
łączy z każdym innym człowiekiem,
że jestem częścią większej całości.
Widzę wtedy tysiące powiązań i
zależności i to ze wszystkimi
ludźmi, a nie tylko z tymi,
których
wybieram.
Może
niektórym
dopiero
kryzys
związany z wirusem otworzył oczy
na to, jak bardzo jesteśmy współzależni.
Samo zrozumienie zależności to jednak nie
wszystko, potrzebna będzie świadoma
decyzja i wola bycia kreatywną, żywą
częścią tego organizmu. Mogę wpływać na
jego rozwój i przemianę, wtedy sam staję się
pokarmem, a nie tylko otrzymuje pokarm.
Świadomość bycia pokarmem otwiera na
ogromne przestrzenie zarówno w działaniu
jak i w sposobie bycia. Najpierw pytamy
o sposób bycia, o to kim jestem, bo z tego
wypływa działanie i jego jakość. „Być dla …”,

być w gotowości, w otwartej uważności,
która pozwoli dostrzec potrzeby innych,
oraz ich gotowość do przyjęcia daru,
pokarmu. Żeby stać się pokarmem dla
innych nie mogę się bać, że zostanę
„zjedzony” i nic mi nie zostanie.
„Dzban mąki nie wyczerpie
się i baryłka oliwy nie
opróżni się aż do dnia, w
którym Pan spuści deszcz
na ziemię” (1 Krl 17,14).
Źródło wszelkiego dobra
noszę w sobie i jest ono
niewyczerpane. Staję się świętym
pokarmem, który zostanie rozmnożony, aby
wszyscy mogli jeść do sytości i jeszcze wiele
ułomków pozostanie. Tych, z którymi się
dzielę, których zapraszam na ucztę, nie
pytam skąd przychodzą, jakie mają
zamiary, dokąd zmierzają, a tym bardziej
nie pytam czy są takiej uczty godni, pytam
jedynie czy są głodni. Niczego nie muszę się
obawiać, obfitość pokarmu, którym się staję
jest niewyczerpana, bo to jest Ciało
Chrystusa.
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rodzy przyjaciele, ufam, że tych kilka myśli obudzi w Was pragnienie wewnętrznej
przemiany, odkrywania tego, że zarówno każdy z nas, jak i wszyscy razem jesteśmy
Ciałem Chrystusa, Bożym Ciałem a nasza przemiana polega na nieustannym odkrywaniu tej
prawdy i w rozpoznawaniu świętej Obecności w codzienności, w sobie, w innych, w świecie.
Z błogosławieństwem - Wojciech Drążek CMM

Dla Ciebie, dla bliskich jako
prezent - „Zaproszenie do
miłości” oraz „Otwarty umysł,
otwarte serce” - książki, które
zmieniają życie, bo zmieniają
serce, odpowiadając na jego
najgłębsze pragnienia.
Spróbuj!
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