
TAJEMNICE ŚWIATŁA 

 

 

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, 

lecz będzie miał światło życia. 
J 8, 12 

 

 

Zachowaj wiarę do końca, choćby stało się tak, że wszyscy by się jej na ziemi 

zapierali, a ty jeden tylko zostałeś wierny: wtenczas też złóż ofiarę i zaśpiewaj 

chwałę Panu, ty, jedyny pozostały. A gdyby się was takich dwóch znalazło, to 

już będzie też cały świat, świat żywej miłości. Weźcie się wzajem w ramiona 

i chwalcie Pana: bo dokonała się Jego sprawiedliwość, chociaż tylko w was 

dwóch. 

Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow 

 

 

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 

Ani sól ziemi do przypraw kuchennych; 

Bo piękno na to jest, by zachwycało 

Do pracy; praca – by się zmartwychwstało. 

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion 

 

 



Chrzest 

 

 

Do kancelarii parafialnej przychodzi młoda kobieta. Prosi o chrzest dla dziecka. 

Kręci i gubi się w swojej opowieści. Kłamie, by tylko ksiądz nie odmówił udzielenia 

sakramentu.  

Ksiądz: Umówmy się tak, pani powie prawdę, a ja ochrzczę pani dziecko.  

Dziewczyna: Żyjemy bez ślubu. On nie jest dobrym człowiekiem. Bije mnie 

i zdradza. Powiedział, że jeśli odejdę, to mnie zabije. Ochrzci ksiądz?  

 

 

Wesele 

 

 

 

Boję się cudów. Nie pragnę ich i wydaje się, że nie potrzebuję. Wystarcza mi wiara. 

To, że Byłeś, Jesteś i Będziesz. Nie chcę dróg na skróty. Pociągasz mnie tym, że nie 

odbierasz przeciwności. Jeżeli za jakiś cud dziękuję, to za cud nieuzdrowienia. Za 

zmaganie. Za widzenie sensu w cierpieniu. Za trwanie tam, gdzie nie chcę być. Za 

wytrwałość w robieniu tego, czego nie chcę robić.  

Tylko takiego cudu potrzebuję.  



 

Chroń mnie przed uzdrowicielami, którzy przez włożenie rąk chcą zdjąć ze mnie 

trud. Szanuję ich współczucie i dobrą wolę. Ale mówię: Nie! Dziękuję.  

Strzeż mnie przed jasnowidzami, którzy mają odpowiedź na każde pytanie. Boję się 

ludzi, którzy wszystko wiedzą i na wszystkim się znają. Bo to tak, jakby na świecie 

było wielu bogów. Łatwo się zgubić.  

Chroń przed modlitwami, które mają moc uwalniania od krzyża. Dopóki walka 

trwa, nie dopuść, bym złożył broń. Nie dopuść, bym uległ pokusie zbudowania 

bezpiecznego domu bez Ciebie.  

Proszę, prowadź mnie przez walkę, przez moje słabości. Ukryj mnie przed 

widzącymi i prorokami. Bądź ze mną w ciemności.  

I nie czyń żadnych cudów.  

Pozwól mi tylko kochać.  

 

 

 

 

 

 

 



Głoszenie 

 

 

 

Kokietuję. Uwodzę. Kupuję. Jak kuglarz zabawiam ludzi. Zręcznie żongluję 

słowem Bożym. Zbieram pochwały za cudze, zgrabne i głębokie myśli. Za mądre, lecz 

nie moje słowa. Za czyny, w których poświęcali się inni. Buduję drogę do własnej 

chwały. Do kariery. Do zaszczytów i tytułów. Chcę, by ludzie nazywali mnie rabbi. 

Chcę słyszeć, jak szepczą: „Mądry. Zna się. Oczytany. Skąd on to ma?”.  

Z roku na rok maluję Słowem obraz Boga na swoje podobieństwo. Coraz wyraźniej 

wyłania się spod drogocennych farb postać cielca. A tłum stoi i patrzy. Tłum słucha.  

 

Kiedy mówię kazanie, w kościele klęczy pochylona ku ziemi, prosta, wiejska 

kobieta. Spracowanymi rękami zbiera spadające z ambony słowa. Każde z nich chowa 

do koszyka. W nocy przy drgającej lampie oddziela ziarno od plew. Wilgotnym 

świtem wychodzi na siew. Gdy wschodzi ozimina, chwali Boga. Czeka i słucha. 

Słucha i czeka. 

 „Jeżeli ziarno pszenicy nie obumrze, zostanie tylko samo” (J 12, 24). Wiosną 

prosi o deszcz i słońce. O cud natury. Patrząc na łany zbóż kołyszące się na wietrze, 

wspomina słowa Jezusa.  

„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. 

Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie 

jak” (Mk 4, 26.7).  

Gdy nadchodzi pora żniw, kosi. Niedojada. Niedosypia. Nocą, gdy wszyscy śpią, 

piecze chleb. O świcie biegnie na Mszę św., by najpierw Bogu podziękować. 

W koszyku pod białym płótnem niesie księdzu pięć rumianych bochenków.                           

Na jednym z nich kreśli nożem znak krzyża. Kładzie go na stole, tuż przede mną.  

– Niech ksiądz się posili – prosi. – Jeszcze długa droga przed księdzem.  



 

 

Nie wiem, gdzie oczy schować. W kącie izby leżą plewy moich słów. Nie wyrzuciła 

ich. Ze wstydem zbieram je i ciskam w ogień. Płoną.  

Między spracowanymi dłońmi kobiety a płonącymi plewami                          

Słowo Ciałem się staje. 

 

 

Przemienienie 

 

 

 

Pole walki. Naprzeciw siebie dwie armie. Przywódca Szkotów Wiliam Wallace, 

zwany Waleczne Serce, szykuje się do bitwy na śmierć i życie. Widząc strach 

w oczach swoich żołnierzy, woła: 

„Synowie Szkocji... przyszliście tu walczyć jako wolni ludzie i jesteście wolnymi 

ludźmi! Co zrobicie bez wolności? Jeśli będziecie walczyć możecie zginąć. Jeśli 

uciekniecie, będziecie żyć, przynajmniej jeszcze trochę, jednak czy życie w strachu 

jest w ogóle życiem? 



 Każdy z was kiedyś umrze! Umierając w łóżkach, za wiele lat, na pewno będziecie 

gotowi oddać te wszystkie dni za jedną szansę powrotu na to pole bitwy, by 

powiedzieć wrogom, że mogą odebrać Wam życie, ale nigdy nie odbiorą Wam 

wolności!”. 

Czego się boję? Co karmi we mnie lęk, który płoszy odwagę? Cóż takiego chcę 

ocalić nawet za cenę honoru? Jakie nosi imię to, co we mnie nieprzemienione?                      

Co mogę stracić w walce? Zdrowie? Życie?  

A jeśli zdezerteruję i ucieknę, cóż mi zostanie? Zdrowie? Życie? Czy wówczas 

zdrowie nie stanie się moją chorobą? Życie śmiercią? Czy z takiego zdrowia i życia 

można zbudować szczęście? Czy ze wstydu i strachu można postawić dom?  

Kto chce zachować swoje życie, traci je... Nawet jeśli je zachowa. Co mi zostanie, 

gdy zawrócę ze słusznej drogi? Czy szczęściem można nazwać pozostanie w ciepłym 

Ur Chaldejskim, wbrew Bożemu wołaniu?  

Czym są moje ludzkie zabezpieczenia? Życie w niewoli własnego lęku jest 

koszmarem.  

Bohaterem nie jest tylko ten, kto wygrywa, jest nim także ten, kto walczy 

do końca.  

 

 

 

 



Eucharystia 

 

 

 

Trwa Msza św. Mały chłopiec – dopiero upieczony ministrant, nudzi się i kręci. 

Zaczepia kolegów. Rozmawia i przeszkadza. Rówieśnicy próbują go uciszyć. 

Pouczają, jak powinien się zachowywać. Groźnie zerkam na chłopca znad ołtarza. Gdy 

nasze spojrzenia spotykają się, ministrant nieruchomieje i spuszcza głowę. Po chwili 

znów przeszkadza. Uczestnicy Mszy św. są zgorszeni. Podchodzę do chłopca 

i szeptem pytam:  

– Synku, czy ty wiesz, co podczas Mszy św. dzieje się na ołtarzu? 

Chłopiec natychmiast odpowiada: 

– Wiem! 

– Co takiego? – pytam zaskoczony i zaciekawiony zarazem.  

– Nie wie ksiądz? Pan Jezus umiera!  

Jak uderzony piorunem wracam do ołtarza. Gdy wypowiadam słowa konsekracji: 

„to jest, bowiem ciało Moje, które za was będzie wydane...” dociera do mnie, 

że Bóg naprawdę umiera.  

Po Mszy św. podchodzi do mnie ów ministrant i mówi: 

– Przepraszam.  

– Idź przeprosić Pana Jezusa – wskazuję na tabernakulum. 

Idzie posłusznie. Klęka. Dołączam do niego. Razem patrzymy w drgający płomyk.  

Wciąż słyszę słowa chłopca: „Pan Jezus umiera”.  

 


