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Drodzy Czytelnicy!
Nadszedł listopad, a wraz z nim przyszły jesienne krótkie dni. Czujemy to nie tylko podczas spacerów i pokonywania w zalegającej mgle zatłoczonych dróg do pracy. Doświadczamy już także chłodu nocy i częstego
widoku spadających uschłych liści, bowiem drzewa przygotowują się do zimowego snu.
W tym miesiącu ogarnia nas pojawiająca się jakże spontanicznie myśl
o śmierci i życiu, które tak szybko nam mija. Początek miesiąca z uroczystością Wszystkich Świętych i z Dniem Zadusznym wprowadzają nas w nastrój refleksji, modlitwy i zapraszają do myślenia o odchodzeniu z tego świata
i o naszym celu – wiecznym przeznaczeniu do życia z Bogiem. Teraz więcej myślimy o naszej ziemskiej wędrówce, która kiedyś się skończy, tak jak
kończy się w tym miesiącu uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata
rok liturgiczny i zaczyna się nowy okres – Adwent.
Niech lektura naszego miesięcznika pomoże twórczo w przeżyciu danego nam czasu tak, abyśmy jeszcze pełniej angażowali się w sprawy tego
świata i byli ludźmi pokoju, modlitwy, zawsze ufającymi Bogu i kochającymi bliźnich. Obyśmy dobrze przeżyli wszystkie etapy naszej drogi, aby Bóg
był z nami na ziemi, a my abyśmy byli z Nim w Jego Królestwie!
Prenumerujcie i czytajcie nasz miesięcznik! Możecie go kupić także w wielu
placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.
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Niektórzy z ludzi, którzy nie spotkali Jezusa ani w Jego słowie, ani w Jego
przebaczeniu, ani w wierze (przekraczającej to co ludzkie), ani w bliźnim, ani
w swoim życiu (w tym co świeckie), zachowują ostatnią nadzieję, że spotkają
Go... w niebie! Trzeba wytrącić im tę nadzieję, rozproszyć to nieporozumienie,
wskutek którego mogą oni rozminąć się
z Jezusem na zawsze.
Jeśli nie spotkaliście Boga na ziemi,
nie spotkacie Go także w niebie. Niebo
nie jest innym światem, dokąd można
uciec. Królestwo niebieskie jest już w nas,
a my mamy je zbudować dzięki łaskom,
które Bóg nam daje. On chce współpracowników (1 Kor 3, 9 i 2 Kor 6, 1), a nie
grzecznie oczekujących widzów. Jeśli
zadowalacie się oczekiwaniem na Królestwo Boże, ono nigdy nie nadejdzie.
Dary Boże są w nas żywe i skuteczne.
One chcą wydawać owoce.
To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, Jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa
(J 17, 3). Ci, którzy nie rozpoczęli tego
życia wiecznego na ziemi, którzy obecności i miłości Bożej (danej każdemu człowiekowi przychodzącemu na ten świat)
nie rozświetlili od dołu, którzy nie mają
w swoim życiu niczego do utrwalenia na
wieczność, nie poznają nieba.
Ziemia jest miejscem, w którym buduje się niebo. Bóg nie zaprasza nas do
przejścia do innego świata. Bóg wprosił
się w nasz świat. On go wykupił, zainwestował w niego nieskończone dobra,
powierzone następnie nam, abyśmy je
przetwarzali, i pewnego dnia uwieńczy
swoje i nasze dzieło, utrwalając je na
wieczność. Niebo będzie wyłącznie
utrwaleniem i rozszerzeniem tego, co

rok liturgiczny

fot. Mauricio Graiki/Shutterstock.com

Niebo
urzeczywistnimy za pomocą darów, których Bóg nam udzielił.
Zbyt wielu chrześcijan pozostaje na
poziomie ducha. Wierzą w nieśmiertelność duszy, ale nie wierzą w zmartwychwstanie ciała. Marzą o ucieczce z tej ziemi, o pozbyciu się ciała. Tymczasem Bóg
się wcielił. Bóg uznał ciało za dobrego
przewodnika do tego co boskie. Objawił
się przez stworzenie (świata stworzonego na obraz Boży; Bóg stał się widzialny). Wcielił się w naturę ludzką. Udziela
swoich łask poprzez sakramenty. Sprawi, że całe stworzenie będzie uczestniczyło w chwalebnej wolności dzieci Bo-

żych. Niebiańska szczęśliwość nie będzie
zawieszeniem ludzkich możliwości, lecz
w pełni przeżytą drogą człowieka, jak
dzieło wyrzeźbione przez artystę na podobieństwo jego wizji. Nie możemy sobie wyobrazić ani opisać, czym będzie nasze widzenie z Bogiem twarzą w Twarz.
Jednak interesuje nas wpływ tego widzenia na to co ludzkie. Zmartwychwstanie
ciała mówi nam, że nasze szczęście niebieskie będzie także szczęściem ludzkiego ciała.
Bóg nie urzęduje na tamtym świecie. Bóg wkroczył do tego świata i nigdy
z niego nie wyszedł. Chrystus pozostał
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z nami po wszystkie dni. W trakcie Wniebowstąpienia bynajmniej nie odszedł: po
prostu zniknął. Odejście powoduje nieobecność, zniknięcie zapoczątkowuje
obecność ukrytą. Wskutek Wniebowstąpienia Chrystus stał się niewidzialny.
Został w pełni uwielbiony w swoim człowieczeństwie, ma udział we wszechmocy Ojca i jest bardziej niż dotąd w kontakcie z każdym z nas. Uzyskał nieskoń-
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czoną skuteczność, która pozwala Mu
wypełnić wszystko Jego obecnością: On
jest Tym, który wstąpił ponad wszystkie
niebiosa, aby wszystko wypełnić (Ef 4, 10).
Chrystus pozostaje najbardziej aktywną osobistością w historii świata. Pokazuje to w fascynujący sposób św. Marek w swoim opisie Wniebowstąpienia:
Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł
po prawicy Boga (Mk 16, 19). Myślimy,

