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REFLEKSJA POD REFLEKSJĘ 

 

Jezus zawraca Kościół Powszechny do duchowości i praktyk religijnych z 

czasów apostolskich, gdy „wszyscy wierzący... codziennie jednomyślnie gromadzili 

się w świątyni. Łamali chleb po domach, a pokarm przyjmowali z radością i 

prostotą serca... Wszyscy wierzący mieli jedno serce i jedną duszę" (Dz 2,46; 

4,32). Jezus mówił nam o takiej możliwości, ale... Apostołom też mówił o swojej 

śmierci i zmartwychwstaniu oni jednak „nie rozumieli tego, co im wyjaśniał, a 

umysły ich były przyćmione". Jezus Chrystus od początku ofiarował nam podwaliny 

pod budowanie wspólnoty Kościoła w skali mikro: „Gdzie dwaj, albo trzej gromadzą 

się w moje Imię, tam jestem pośród nich".  

Rodzina, to Domowy Kościół w skali mikro a Pan zapewnia go o swojej 

obecności. To w Domowym Kościele dokonuje się pierwsza i najważniejsza oraz 

najskuteczniejsza ewangelizacja Ad gentes. To w chrześcijańskiej rodzinie 

następuje najbardziej autentyczna i prawdziwa korekta postaw wypływających z 

wiary w Jezusa Chrystusa. To tutaj Kościół rozwija się i wzrasta do pełni 

Chrystusowej. To rodzina katolicka jest, może być, a na pewno powinna być 

najpierwszą szkołą miłości bezinteresownej i dojrzałej, szkołą modlitwy i ofiary, 

szkołą najpierw życia później umierania...  Może warto zapytać, czy w Twojej 

rodzinie został wypracowany duchowy, chrześcijański i konkretny oraz możliwy dla 

każdego domownika (lub większości) plan dziennych i tygodniowych praktyk 

religijnych? Czy coś – poza brakiem odwagi – mogło by stanąć na przeszkodzie? 

Jedność i jakość relacji rodzinnych warunkuje odniesienia społeczne w skali ojczyzn 

małych i „wioski globalnej" - jak postrzega się współczesny świat. Słusznie zatem 

obejmujemy wieloraką troską Kościoły rodzinne, które składają się na parafie, 

diecezje i Kościół Powszechny, a Jego nieodwołalne początki historyczne 

odkrywamy w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa, zaś Stolicę Świętą w Rzymie - na 

Wzgórzu Watykańskim, gdzie swój dom znajduje następca św. Piotra - aktualnie 

papież Franciszek. 

Smutną prawdą jest, powszechnie znany fakt, bezbożności i lekceważenia 

Boga, Jego praw i woli. Wielu chrześcijan i całe spoganiałe narody chrześcijańskie 

żyją, jakby Boga nie było. Ustanawiały prawa bez prawa do życia milionów istnień. 

Lękamy się oceniać obecną sytuację światowej epidemii (koronawirusa) w 

kategoriach kary, bo Bóg jest miłosierny, ale „nie pozwoli z siebie szydzić". 

Powinniśmy – jako katolicy – odkryć z większą determinacją wartość, siłę i 

piękno Domowego Kościoła, w którym każdy znajduje swoje miejsce, a przede 

wszystkim żywego, kochającego bezgranicznie Boga. W Jego miłości odkryć brata i 
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siostrę - także w więzach krwi. Drobne i codzienne uczynki wzajemnej 

bezinteresownej służby pomagają na nowo zobaczyć człowieka w człowieku, oraz 

brata i siostrę, zaś kubek wody podany ze względu na Jezusa - sięga Nieba, lub 

Niebo sprowadza na Ziemię. Na odległość mniejszą niż wyciągnięta w darze ręka. 

Serce w tym czasie staje się Niebem, darczyńca (przynajmniej) dobrym Aniołem. 

Uczmy się czynić, widzieć a nawet marzyć w Duchu Ewangelii – Jezusa Chrystusa. 

Konieczność pozostania w domu (dla tych co nie mają przymusowego wyjścia) 

jest trudnością i „ograniczeniem praw obywatelskich", ale i ogromną (od dawna 

uniwersalnie nie doświadczaną) szansą na bliskość serc, relacji, dialog, w którym 

jest czas i chęć na słuchanie i mówienie bez uprzedzeń. Nie wzorujmy się na 

politykierach. Odnajdujmy się wzajemnie zarówno na poziomie międzyludzkim jak i 

nadprzyrodzonym – duchowym. W istocie to od nas zależy w którym kierunku 

pójdziemy w tym trudnym i cennym czasie próby. Odnajdując dobro, piękno i 

prawdę a zwłaszcza miłość w sobie idźmy ku innym z nadzieją odszukania tych 

samych ewangelicznych wartości i postaw. Nawet gdyby pojawiły się trudności, to 

sami możemy obdzielać innych dobrem – nie licząc na wzajemność (Pan odda nam 

we właściwym czasie wszystko i w Boskiej obfitości, co dokonało się zamkniętej 

izdebce).  

Ci, którzy zabawiali się w Boga (i nadal to czynią nieodpowiedzialnie i po 

kryjomu w utajnionych laboratoriach) zgotowali światu taki los – światową 

epidemię: Covid-19. A ludzkość błagała po światowych ciemnościach XX wieku: 

„NIGDY WIĘCEJ...". Dramatyczna sytuacja uruchomiła nowe, inne, dobre 

laboratoria poszukujące antidotum na zło i cierpienie wywołane wirusem SARS-

Cov-2. Teraz obficie wypływają nowe źródła, laboratoria ducha – choć w istocie 

odwieczne: zdroje łaski. Uruchamiają się one coraz odważniej, ale i z pokorą wobec 

mikro maleństwa (wirusa) oraz względem wielkości nieogarnionej i tajemniczej, ale 

skutecznej miłości Boga. 

Na dziwną pustynię wyprowadził nas Bóg. Sami nie odważylibyśmy się 

zastosować tak dragońskiej metody metanoi. Odkrywamy i uczymy się nowych 

możliwości (technologicznych, elektronicznych,  tele- i video- informatycznych, 

mobilnych we współpracy) wzajemnego komunikowania, zaprzęganych również w 

posługę duchową - zgodną z nauczaniem Kościoła i hojnością względem każdego 

człowieka. A nawet trochę ścigamy się w pomysłach, odwadze, szkoleniu się 

i diakonijnej determinacji. Na naszych oczach i  przy naszym udziale rodzi się i 

objawia novum ewangelizacji (niebezpiecznie możemy przyzwyczaić się i – gdy 

wróci „normalność" – pozostaniemy w domu a świątynie nadal będą pustawe). 

Różnie dokonuje się proces „oddzielania plew od ziarna”. Owoce poznamy post 

factum koronawirusa.  
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Póki co:  

- Bóg jest Miłością (ten sam także na wieki), 

- Jezus nadal jest naszym Panem i Zbawicielem a Maryja matką Syna Bożego i  

naszą, 

-  nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, 

-  Słowo Boże jest lekarstwem dla każdego (dostępne bez recepty i 

wychodzenia z domu, darmowe), 

-  zapraszajmy Jezusa i przyjmujmy Go "w duchu i prawdzie" – On nie zaraża 

wirusem, ale miłością, nadzieją i świętością, 

-  Boże miłosierdzie przenika wszystko i każdego, zwłaszcza jeśli życie jest 

zamknięte z powodu różnych obaw - największe są w nas i z powodu nas, 

- znajdź własny i życzliwy dla innych (zwłaszcza najbliższych) sposób   

zagospodarowania obecnej próby, byśmy wszyscy wyszli z niej lepsi, świętsi i  

wolni... 


