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NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i wakacyjnie. Lipiec tradycyjnie był miesiącem,
w którym szczególnie oddaje się cześć Przenajświętszej Krwi Chrystusa, dlatego ten numer Anioła jest poświęcony tej tematyce. Mi osobiście Krew Chrystusa nieustannie przypomina o Bożej
Miłości i wartości, którą mam w Bożych oczach. „Za wielką cenę zostaliście nabyci” – pisze św.
Paweł w 1 Liście do Koryntian, powtarza to nawet dwa razy (1 Kor 6, 20 i 7, 23) – widocznie
chciał, by Koryntianie o tym pamiętali. „Niech wam się nie zdaje, że nic nie znaczycie” – powie
św. Augustyn. Krew Jezusa – to moja wartość, to cena, którą On za mnie zapłacił. Ja, a także Ty
jesteś wart tyle, ile życie Boga, ile warta jest Jego Krew. Tak cenny jesteś dla Niego. Zanurzmy
się w tym ożywczym strumieniu, by nas oczyścił, napoił i umocnił w drodze.
Udanych i pełnych Boga wakacji
s. Martyna
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Odkupieni Krwią Chrystusa
W filmie Mela
Gibsona Pasja jest
wymowna scena, gdy
Maryja, Matka Jezusa
po Jego biczowaniu,
ściera z posadzki
białymi
chustami
Krew Chrystusową.
Miejsce biczowania
jest pełne krwi. W
głębokim milczeniu,
na kolanach Maryja
starannie
obmywa
ziemię, aby żadna
kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej
twarz i ręce są także zakrwawione. Oddaje hołd
swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci
Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w
sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?
Przyzwyczailiśmy się do doniesień o kolejnych
zamachach, bombardowaniach, o ofiarach i wciąż
przelewanej krwi na całym świecie. Zło w różnej
formie się rozlewa, a jego siła zdaje się tryumfować.
Sami niejednokrotnie stajemy się jego ofiarami. Nie
może tak być, byśmy, oswajając się z przemocą,
biernie poddawali się falom zła. Możemy topić się w
jego nurtach, gdy odrzucamy prawdę, że każdy
grzech czyni człowieka bałwochwalcą, hołdującym
różnym bożkom. A krew każdego innego człowieka
zabitego po Ablu jest głosem wznoszącym się do
Stwórcy. W absolutnie jedyny sposób woła do Boga
Krew Chrystusa: Z waszego, odziedziczonego po
przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni
nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale
drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1P 1,18-19). Tylko Krew Chrystusa mogła to zmienić i przeobrazić człowieka
z bałwochwalcy w czciciela!

Historia kultu
Tajemnica Krwi Chrystusa jest ściśle związana
z tajemnicą Krzyża i Eucharystii.
W starożytnym Kościele kult Krwi Chrystusa
wyrażał się w hymnach chrystologicznych śpiewanych podczas zebrań liturgicznych chrześcijan. Miał
głównie charakter duchowy i publiczną formę przybierał w ofierze Mszy, podczas obrzędu Komunii
świętej, którą opisuje Cyryl Jerozolimski w Katechezie o Mszy świętej.
Wyraźne ślady kształtowania się kultu Krwi
Chrystusa odnajdujemy u Klemensa Rzymskiego

(I w.), który w I Liście do Kościoła w Koryncie zachęca: Zwróćmy nasze oczy na krew Chrystusa i rozważmy, jak bardzo jest ona droga Jego Ojcu: wylana
za nasze zbawienie, przyniosła całemu światu łaskę
nawrócenia. Przebiegnijmy myślą wszystkie pokolenia, a przekonamy się, że w każdym, jednym po drugim dawał Pan okazje do pokuty tym, którzy chcieli
powrócić do Niego. Świadectwo daje Ignacy Antiocheński (pocz. II w.) w Liście do Kościoła w Filadelfii oraz w Liście do Kościoła w Smyrnie, w którym
wyznaje wiarę, że zostaliśmy umocnieni w miłości
przez Krew Chrystusową oraz uznaje, że tylko dzięki
owocom Jego krzyża, dzięki Jego męce po Bożemu
błogosławionej, jesteśmy, kim jesteśmy. Jako "sztandar Kościoła" przedstawiają Krew Chrystusa Justyn
i Orygenes, zachęcając do czci i miłości na wzór
żołnierzy wobec własnej chorągwi.
Grzegorz z Nazjanzu (IV w.) uczył prawdziwej
pobożności do Krwi Chrystusa, wyrażającej się
w naśladowaniu cnót Pana, szczególnie w pokornym
przyjmowaniu własnego cierpienia. Dla Jana Chryzostoma (IV w.) kult Krwi Chrystusa był uzasadniony
z faktu jej boskości. Dostrzegał w niej widzialne
narzędzie naszego zbawienia, cenę odkupienia, środek pojednania. Widząc w niej przyczynę naszego
życia, w swych pismach pouczał: Ta Krew godnie
przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza... Ta Krew przelana cały świat obmywa... To jest ta cena świata; to
jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił... Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze
zbawienie zaniedbywać będziemy? (Homilia do św.
Jana XLVI). Także św. Augustyn podkreślał, że
Krew Chrystusa jest wyrazem miłości Chrystusa do
ludzi, zachęcając do obchodu specjalnego święta ku
jej czci.
Ze względu na Krew Chrystusa czczone były
także narzędzia męki Pańskiej i relikwie drzewa
krzyża świętego. Hieronim w Liście do Eustiochium
(nr 9) mówi o kolumnie biczowania: Pokazywano
podtrzymujący portyk kościoła filar, zbroczony krwią
Pana, do którego, jak mówią, przywiązano Pana
i biczowano, aby pielgrzymi oddawali jej cześć.
Grzegorz z Tours wspomina natomiast o tunice.
Nabożeństwa do Krwi Chrystusa zaczęły się
kształtować po upadku cesarstwa rzymskiego. Powstawały liczne hymny i sekwencje dla celów liturgicznych lub przeznaczonych do śpiewania podczas
misteriów. Wśród nich na uwagę zasługują XIIwieczne lauda Ave caput cruentum przypisywane św.
Bonawenturze lub św. Bernardowi z Clairvaux. Nabożeństwem do Krwi Chrystusa, związanym z Jego
człowieczeństwem, przeniknięte są pisma i żywoty
wspomnianych świętych oraz Gertrudy Wielkiej,
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Henryka Suzo, Katarzyny ze Sieny, Matyldy, Anieli
z Foligno.
Na rozwój tego kultu miały wpływ cudowne
krwawienia wizerunków Jezusa ukrzyżowanego: np.
krucyfiksu w Bejrucie, skąd cudowną krew rozdzielano do wielu kościołów. Krwawiły także konsekrowane Hostie w Ferrarze (1171 r.), gdzie w momencie
przełamania konsekrowanej Hostii wytrysnęła z Niej
tak obficie krew, że skropiła marmurową kryptę w
tyle ołtarza, a sama Hostia przemieniła się w Ciało.
W Bolsenie w 1263 r. niemiecki kapłan Piotr z Pragi,
wątpiący w Realną Obecność Chrystusa w Eucharystii, wypowiadał słowa konsekracji, gdy krople krwi
zaczęły spływać z Hostii, spadając na jego ręce i korporał.
Najsławniejsze relikwie Krwi Chrystusa przechowywane są w Mantui (cząstka tej relikwii znajduje się w Częstochowie w Sanktuarium Krwi Chrystusa), w Wenecji, Ferrarze, Sarzanie, Brugii, Fécamp.
Często nad tymi miejscami opiekę sprawują członkowie różnych towarzystw, bractw, stowarzyszeń
powstałych dla czci i chwały Najdroższej Krwi. Znana wśród nich jest modlitwa przekazana ze starożytności, a nazywana - Siedem Przelań.
Średniowieczna legenda o Graalu, który w tradycji chrześcijańskiej występował jako cyborium i kielich wraz z pateną i świętą włócznią (żołnierz rzymski miał przebić bok Ukrzyżowanego), także wycisnęła swój ślad w krzewieniu kultu. W okresie odrodzenia osłabł kult Krwi Chrystusa w pobożności ludowej, który jednak gorliwie szerzyła Maria Magdalena de Pazzi i Jan z Avili. XVII i XVIII w. wraz z
rozpowszechnionym wśród duchowieństwa jansenizmem przyczynił się do upadku kultu Krwi Chrystusa, który pod pretekstem ludzkiej niegodności oddalał
wiernych od sakramentów, w tym także od tajemnicy
Krwi Chrystusa ukrytej w Eucharystii. Odrodzenie
przyszło w XIX w. dzięki gorliwemu propagatorowi
kultu - Kasperowi del Bufalo, założycielowi Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tajemnicy Krwi Chrystusa, ponieważ był przekonany, że: Niegdyś atakowano jedynie
poszczególne prawdy wiary. W naszych czasach ten
bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw
naszemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów
odnowić chwałę krzyża naszego Zbawiciela. Uzyskał
w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie liturgiczne
święta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach
swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.
Papież Pius IX dekretem Redempti sumus (1849)
rozszerzył obchód święta na cały Kościół, a papież
Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu
zachęcał papież Jan XXIII w Liście apostolskim Inde
a primis o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa

(1960 r.), na który powołuje się Jan Paweł II podczas
swoich katechez.

Zbierać Krew Chrystusa
Miesiąc
lipiec,
zgodnie z ludową
tradycją, poświęcony
jest
kontemplacji
Najświętszej
Krwi
Chrystusa. Czcimy tę
tajemnicę, jednocząc
się z Chrystusem w
Komunii
świętej,
rozważając momenty
przelania Krwi przez
Chrystusa, zawarte w
liturgii,
w Piśmie
Świętym czy w świadectwie
męczenników.
W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze),
jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w
sposób duchowy pod krzyżem Jezusa i zbierać Krew
Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran. Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej
ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej
obecności Krwi Jezusa. Nędza otaczającego świata
wypływająca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne:
Wybaw nas! do Chrystusa, słowami Litanii do Jego
Krwi. W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w
moc Przenajświętszej Krwi, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego i stawać się: "mocą wyznawców", "zdrojem miłosierdzia", "nadzieją pokutujących", "pociechą płaczących", "ostoją zagrożonych", "otuchą umierających".
W podejmowanej walce duchowej musi nam
przyświecać zwycięska prawda o zbawieniu, wyrażona w kazaniu papieża Leona Wielkiego (V w.):
Krwią swoją świętą ugasił Chrystus ów "miecz płomienny", co nam wzbraniał dostępu do krainy życia
(...). Przed odrodzonymi utracona ojczyzna stoi na
nowo otworem, o ile kto nie przetnie sobie sam tej
drogi, którą nawet łotr potrafił otworzyć wiarą swoją! (...) Gorączkowe życie doczesne, pełne na przemian cierpień i radości, nie powinno nas tak dalece
pochłaniać, iżbyśmy nie dążyli całym sercem do
upodobnienia się naszemu Zbawicielowi (Mowa
66,3-4).
Jadwiga Zięba
http://am.jezuici.pl/kult/kult_009.htm
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List apostolski “Inde a Primus“
Jana XXIII
(fragment)
Zaiste nieskończoną jest moc Krwi Chrystusa Boga
i Człowieka oraz niepojęta również miłość, która
skłoniła Go do przelania tejże Przenajdroższej Krwi.
Wylał On Ją już dnia ósmego po narodzeniu, kiedy
został obrzezany; później przelał Ją obficiej, gdy
w ogrodzie Getsemani „będąc w ucisku, dłużej się
modli” (Łk 22, 43), gdy ubiczowany i cierniem ukoronowany został, gdy na Górę Kalwarii kroczył,
gdzie też do krzyża przybity został. Wylał tę Krew
Przenajdroższą, gdy wreszcie głęboką raną bok Jego
otworzono, jako symbol tej samej Boskiej Krwi, która we wszystkich Sakramentach świętych na wiernych spływa. Jakżeż tedy stosowną jest rzeczą,
owszem nawet najwyższym obowiązkiem wszystkich
wiernych, by tę Krew, którą są odkupieni, naprawdę
z głęboką czcią adorowali i wdzięcznymi uczuciami
miłości otaczali.
Wielce tedy odpowiednią i zbawienną rzeczą jest
oddawanie czci Boskiej Kielichowi z Krwią Nowego
i Wiecznego Przymierza, szczególnie wtedy, kiedy
ten kielich, podczas Mszy świętej, podniesiony jest w
górę oraz w czasie przyjmowania tej Krwi w Komunii świętej, bo ta Krew przecież nierozdzielnie złączona jest z Jego Ciałem. Wtedy złączeni z kapłanem
celebransem wierni mogą z całą szczerością w duszy
powtarzać te słowa, które on wypowiada w chwili
przyjmowania Komunii świętej: „Przyjmę kielich
zbawienia i wzywać będę Imienia Pańskiego...”
„Krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny. Amen”. W ten
sposób wierni, ilekroć tylko godnie do Komunii
świętej przystępować będą, otrzymają obfitsze owoce
odkupienia, zmartwychwstania i życia wiecznego,
jakie ofiarowana Krew Chrystusowa „przez Ducha
Świętego” (Hebr 9, 14) przysparza całemu rodzajowi
ludzkiemu. A posileni Ciałem i Krwią Chrystusa,
staną się oni uczestnikami tej Boskiej mocy, która
zrodziła całe szeregi męczenników. Ta moc sprawi,
że wierni Chrystusowi łatwiej będą znosić trudy życia codziennego a nawet, gdy zajdzie tego potrzeba,
złożą swe życie w ofierze, w obronie cnoty chrześcijańskiej i sprawy Królestwa Bożego. Tym żarem
miłości zapaleni, powtarzać będą za św. Janem Chryzostomem te słowa, które on, miłością owiany,
w swych pismach pozostawił: „Od tego stołu odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom,

rozpamiętując, kto to jest naszą Głowa i jak wielką
miłość nam okazał... Ta Krew godnie przyjęta, czarta
odstrasza, aniołów do nas
przywołuje, samego Pana
aniołów sprowadza... Ta
Krew przelana cały świat
obmywa... To jest ta cena
świata; to jest cena, za którą
Chrystus
Pan
Kościół
kupił... To rozważanie nasze
namiętności
uśmierza...
Dokąd że tedy będziemy do
rzeczy
doczesnych
przywiązani? Kiedyż się
obudzimy? Jak długo troskę
o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy? Rozpamiętujmy tedy te dobra, których nam Pan udzielić
raczył, bądźmy Mu za to wdzięczni, chwałę Mu oddający nie tylko przez samą wiarę, ale przez uczynki”
(Homilia do św. Jana XLVI: Migne PG L1X, 260 261).
Oby ci wszyscy, którzy imieniem chrześcijanina
przyozdobieni zostali, często ducha swego tym wezwaniem ojcowskim pierwszego papieża karmili:
„Żyjcie w bojaźni w czasie przebywania waszego,
wiedząc, że nieskazitelnym złotem albo srebrem zostaliście odkupieni, lecz cenną Krwią Chrystusa, jako
niezmazanego i niepokalanego Baranka” (1 Piotr 17 19). Oby też dali chętny posłuch Apostołowi narodów tak mówiącemu: „...nabyci jesteście za wysoka
cenę. Chwalcie tedy i noście Boga w ciele waszym”
(1 Kor 6, 20).
Jeżeli wierni pójdą za tym wezwaniem i to uskutecznią, na pewno ich obyczaje będą uczciwsze
i godniejsze tak dalece, że dla innych staną się wzorem a szczególnie dokonają tego, że Kościół Chrystusowy, bogatszy w cnotliwych wiernych, przyniesie
na tej ziemi wiele pożytku dla całego rodzaju ludzkiego. A jeżeli ludzie pójdą za wezwaniem łaski Pana
Boga, „który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni”
(1 Tym 2, 4), ponieważ wszystkich pragnął odkupić
Krwią Jednorodzonego Syna Swego i wszystkich do
jednego Ciała Mistycznego, którego Głową jest
Chrystus, jako członki wzywa, jakimiż silnymi węzłami braterskiej miłości poszczególni ludzie, ludy
i narody wzajemnie się połączą i jakimże błogim
pokojem cały świat zakwitnie, godny naprawdę Boga
i tej ludzkiej natury, która na obraz. i podobieństwo
Boga Swego stworzoną jest (cfr. Rodz 1, 26).
Św. Paweł Apostoł tymi słowami zawezwał do rozważania tej godności chrześcijan, którzy wywodzili
się z Żydów i skłonni byli do zachowywania przepisów Starego Zakonu, chociaż był on tylko subtelną
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figurą i obrazem Nowego Przymierza: „Ale przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego,
niebieskiego Jeruzalem i do chóru wielu tysięcy
Aniołów, do kościoła pierworodnego, którzy zapisani
są w niebie i do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych i doskonałych, do Jezusa Pośrednika Nowego Testamentu i do pokropienia
Krwią, wołającą głośniej niż krew Abla” (Hebr 12,
22 -24).
Pełni ufności, Czcigodni Bracia, że ta nasza ojcowska
zachęta, w sposób, jaki sami za stosowny osądzicie,
będzie udostępniona duchowieństwu i ludowi chrześcijańskiemu Wam powierzonemu, oraz chętnie
i z największą gorliwością wprowadzona w życie,
jako zadatek darów niebieskich, jako wyraz naszej
ojcowskiej życzliwości, udzielamy z całego serca
Apostolskiego Błogosławieństwa tak wam samym,
Czcigodni Bracia, jak i trzodzie Waszej trosce powierzonej a szczególnie tym wszystkim, którzy naszym
życzeniom odpowiedzą z pobożnym i gorliwym zapałem.

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
Kyrie, elejson, Chryste elejson,
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca
Przedwiecznego - wybaw nas!
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu
spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej
korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz
i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierajacych,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc
naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci
najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
- przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
- wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy
świata,
- zmiłuj się nad nami!
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.
Módlmy sie. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego
ustanowił Odkupicielem Świata i Krwią
Jego dał się przebłagać, daj nam prosimy,
godnie czcić zapłatę naszego zbawienia
i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż
Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Przyjmijcie i pijcie Krew Chrystusa. (…) Niech wam się nie zdaje, że nic nie
znaczycie, pijcie cenę, za którą zostaliście odkupieni.
Św. Augustyn
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Krew Chrystusa
Osoba, którą bardzo szanuję za jej prawość
i obiektywizm, zwierzyła mi się w zaufaniu: „Próbuję
być buddystką. Chrześcijaństwo, jakby tu powiedzieć,
obraża moje poczucie dobrego smaku. Za dużo w nim
krwi. Jezus cały oblany krwią na pewno poruszał
dusze barbarzyńców. Mnie taki obraz przeraża. Wolę
buddyzm. Wydaje mi się, że jest to religia bardziej
kulturalna”.
Byłam tak zaszokowana, że nie zdobyłam się nawet
na pytanie, czy sądzi, że również we mnie jest dusza
barbarzyńska.

twierdzeń i domysłów, jakie wygłoszono i wciąż się
głosi na temat Pana Jezusa. Samorzutnie nasuwa się
pytanie: Dlaczego ludzie, którzy nie zamierzają przyjąć Jezusa w wierze, wkładają tyle swojej inteligencji
i energii, a niekiedy i złej woli (np. wypowiadając
absolutnie bezzasadne naukowo twierdzenia o sfałszowaniu pierwotnego tekstu Ewangelii), byleby
tylko jakoś sobie wyjaśnić Jego niepowtarzalny fenomen? Pytanie wydaje mi się retoryczne, ale tak czy
inaczej warto nad nim pomyśleć samemu.
Przejdźmy do Pani listu. Zastanawiam się, co by Pani
powiedziała, gdyby znajoma zwierzyła się mniej
więcej tak: „Kiedy porównuję Buddę i Jezusa, muszę
powiedzieć, że postać Jezusa bez porównania bardziej mnie przekonuje i fascynuje. Najbardziej przemawia do mnie Jego krew. Bardziej mi odpowiada
taki nauczyciel religijny, który udowodnił swoją duchową wielkość również w dniu największej niedoli,
a nie tylko w dniach zwyczajnych”.

Spróbujmy się
przypatrzyć
paru
innym
wypowiedziom
na temat Pana
Jezusa, których
nigdy by nie
sformułował
człowiek
prawdziwie w Niego wierzący. „Gdyby Jezus żył
dzisiaj, nie zakazywałby tak twardo rozwodów, bo
On kochał ludzi i umiał zrozumieć ich słabości” –
usiłują usprawiedliwić swoją córkę rodzice dziewczyny, która rozbiła cudze małżeństwo. I trudno im
wytłumaczyć, że gdyby naprawdę wierzyli w Jezusa,
to Jego naukę przyjmowaliby jako słowo Boże, a nie
jako zwyczajną ludzką mądrość, podległą uwarunkowaniom swojej epoki.

Sama Pani widzi, że takie podejście również byłoby
podejściem niewiary. Przecież wiara to nie jest towar,
który człowiek sobie wybiera na takim targowisku,
gdzie różne religie składają swoje oferty i gdzie
można sobie wybrać system religijny, który najbardziej mi się podoba. Nie zamierzam się tu wypowiadać na temat innych religii, na temat chrześcijaństwa
jedno wiem na pewno: że chrześcijaninem jestem
dopiero wtedy, kiedy moją wiarą rozpoznałem
w Jezusie Syna Bożego i Zbawiciela wszystkich ludzi, i kiedy ogarnia mnie dziękczynienie za tak niepojętą miłość Boga do ludzi.

Człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa nie będzie
się też pasjonował falsyfikatami o rzekomym pobieraniu nauk przez młodego Jezusa u mędrców egipskich albo hinduskich. Bo taki człowiek wie od samego Jezusa, skąd pochodzi Jego mądrość: „Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Tego, który
Mnie posłał. (...) Ja nic od siebie nie czynię, ale to
mówię, czego Mnie Ojciec nauczył” (J 8,26.28). Kto
bierze Ewangelię na serio, do głowy mu nie przyjdzie, żeby dzieło Ojca Przedwiecznego przypisywać
nauczycielom hinduskim.

Owszem, przypatrując się różnym ludzkim drogom
do chrześcijaństwa, można się spotkać z ludźmi, którzy w pewnym momencie życia postanawiają sobie
być wierzącymi chrześcijanami. Jednak nawet jeśli to
już jest prawdziwa wiara (bo jeden tylko Bóg zna do
końca serce człowieka), na pewno jest to wiara, której daleko do dojrzałości. Wiara dojrzała zacznie się
w takim człowieku dopiero wówczas, kiedy odnajdzie on w Jezusie Kogoś Żyjącego, kto konkretnie
i z boskim autorytetem naucza, obdarza, wysłuchuje,
kocha.

Tylko w niewierze można się mądrzyć, że czego
innego Jezus chciał, a co innego z tego wyszło; formułować tezy o sfałszowaniu pierwotnego tekstu
Ewangelii przez Kościół; dopatrywać się w Jezusie
społecznego marzyciela; uznawać Ewangelie, ale
oburzać się na listy Apostoła Pawła itd., itd. W każdym razie wydaje się to bardzo znamienne, że w całej
ludzkiej historii nie znajdziemy takiej osoby, na której temat sformułowano by przynajmniej jedną dziesiątą tak różnych i wzajemnie ze sobą sprzecznych

Jeśli naprawdę wierzę w Jezusa, pragnę Go na co
dzień przyjmować takim, jakim On się nam dał. Toteż zgrozą napawa mnie sama myśl, że mógłbym
sobie Jego obraz kształtować według moich upodobań. Ja po prostu wierzę, że cały Jezus – z każdym
Jego słowem, czynem i zachowaniem – jest cudownym darem dla człowieka, toteż pragnę Go przyjąć
dokładnie takim, jakim On jest naprawdę. Chcę Go
przyjąć jak najpełniej i bezwarunkowo! Jeśli zaś coś
w Jego nauce lub postępowaniu budzi we mnie opór,
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staram się uważniej wsłuchać w to, co sądzi na ten
temat Kościół, a zarazem uprzytamniam sobie, że to
ja noszę w sobie jakieś ciemności, które utrudniają
mi otwierać się na całą prawdę Bożą. Dlatego proszę
Jezusa, żeby pomógł mi te ciemności z siebie usuwać.
Wyjaśniwszy, co to znaczy wierzyć w Jezusa, spróbuję sobie wyobrazić, jak rozmawiałbym z Pani znajomą na temat Jego krwi. Zapewne najpierw poprosiłbym ją o to, żeby przez pięć minut zechciała posłuchać tego, co mi na temat krwi Jezusa podpowiada
moja wiara. Otóż w ciągu tych pięciu minut najpierw
przyznałbym jej rację, że widok kogoś przybitego do
krzyża to naprawdę coś okropnego. Gdyby komuś
z nas przyszło być świadkiem czyjegoś ukrzyżowania, z pewnością przez wiele nocy prześladowałyby
nas senne koszmary, a szok takiego przeżycia pozostawiłby w nas zapewne ślady nieusuwalne. Otóż
Jezus Syn Boży dobrowolnie przyjął na siebie tę
potworną kaźń. Skłonić Go do tego mogły tylko powody najwyższej wagi. Wolno nam zastanowić się,
jakie to były powody.
Cała ta okropna strona ukrzyżowania skupia w sobie
niby w soczewce destrukcyjną i nieludzką moc grzechu. Bo to my sami, swoimi grzechami, stworzyliśmy
taki świat, w którym dosłownie każda niegodziwość
stała się możliwa. Na Kalwarii okazało się, że zdolni
jesteśmy nawet ukrzyżować kogoś nieskazitelnie
sprawiedliwego. Gorzej jeszcze: ukrzyżowaliśmy Go
właśnie za to, że był przepełniony miłością
i bezinteresownie obdarzał prawdą i dobrem!
Toteż krew Chrystusa nieustannie powinna nas przestrzegać i powstrzymywać przed tym, żebyśmy swoimi grzechami nie pogłębiali nieludzkości naszego
świata. Bo przecież jest to świat Boży, może i powinna panować w nim wzajemna miłość. Ta nieludzkość grzechu, przed którą przestrzegać nas powinna
krew Chrystusa, dotyczy również sytuacji, kiedy ja
nie czynię dobra, które powinienem czynić – wystarczy sobie przypomnieć scenę Sądu Ostatecznego
z 25. rozdziału Ewangelii Mateusza.
Przede wszystkim jednak dwie rzeczy powiedziałbym Pani znajomej. Najpierw spróbowałbym wskazać na niezgłębione bogactwo tej prawdy, że – przypomnijmy sobie podstawowe sformułowania Pisma
Świętego na ten temat – „przez krew Chrystusa zostaliśmy usprawiedliwieni” (Rz 5,9), „w Nim mamy
odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów” (Ef 1,7), Bóg „wprowadza pokój przez krew
Jego krzyża” (Kol 1,20), „krew Chrystusa oczyszcza
nasze sumienia z martwych uczynków, abyśmy służyć mogli Bogu żywemu” (Hbr 9,14). Sformułowań

takich można w Piśmie Świętym znaleźć więcej;
przypomnijmy jeszcze chociaż dwa zdania z Apokalipsy. Otóż Chrystus „nabył Bogu swoją krwią
ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu”
(5,9), a polega to na tym, że jeśli będziemy Mu powierzać całych siebie, otrzymamy zdolność „zwyciężać dzięki krwi Baranka” (12,11).
Co znaczą wszystkie te
sformułowania?
Nie
mielibyśmy szans nawet
domyślać się wspaniałej
prawdy zawartej w tych
zdaniach, gdybyśmy nie
zauważyli miłości, jaką
wypełniona była ofiara
Chrystusa
Pana
na
krzyżu.
Bo
Jego
ukrzyżowanie stanowi tylko zewnętrzną stronę tego,
co się stało na Kalwarii. Chodzi o coś więcej jeszcze
niż o to, że On dobrowolnie zgodził się wejść w tę
najgłębiej nieludzką sytuację, jaka na tej ziemi została ukształtowana przez ludzkie grzechy (warto sobie
uprzytomnić, że Jego męka była potworna we
wszystkich możliwych wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, duchowym). Ukrzyżowany
Chrystus uczynił coś, co zawsze będzie się nam wydawało niemożliwe, a przecież uczynił to naprawdę:
On przez tę swoją potworną mękę przeszedł w niezmąconej i dosłownie całoosobowej miłości do swojego Przedwiecznego Ojca i do nas ludzi, którzyśmy
przecież byli winni tego wszystkiego, co Go spotkało.
Istota ofiary Chrystusa Pana polega na tym, że jeden
z nas, w najskrajniej niekorzystnych warunkach, nie
tylko zachował miłość, ale zachował ją całą! Z samego dna nieludzkiego świata wzniosła się do Przedwiecznego Ojca kryształowo czysta miłość Syna
Człowieczego! Szatan nie znalazł w Nim nawet małej
cząstki, która nie byłaby tą miłością wypełniona! Ale
miłość, jaka została zrealizowana na Kalwarii, była
nie tylko kryształowo czysta, lecz i niewyobrażalnie
wielka: Człowiek Jezus Chrystus jest bowiem naprawdę Synem Bożym.
Zatem jesteśmy odkupieni! Teraz każdy, kto zechce
iść przez swoje życie w jedności z Chrystusem, może
dokonywać tego, do czego sam z siebie, jako grzesznik, byłby niezdolny: Przez każdą sytuację życiową,
również w nieszczęściu lub w prześladowaniach,
mogę przejść w miłości do Boga i bliźnich. Byleby
tylko nie zabrakło mi pokory i bylebym całe zaufanie
pokładał w Chrystusie.
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Krew Chrystusa Pana, która nie tylko została przelana, ale została przelana w miłości, stanowi jakby
streszczenie tego przewspaniałego daru, że jesteśmy
odkupieni. Nasz świat – wszędzie tam, gdzie naprawdę zaprosimy Chrystusa – znów staje się miejscem, w którym króluje miłość i w którym dojrzewamy do życia wiecznego. Wiara w Chrystusa byłaby bowiem czymś próżnym i jałowym, gdybyśmy
zapominali o Jego Zmartwychwstaniu, przez które
otworzył On nam wszystkim drogę do życia wiecznego.
Druga rzecz, którą powiedziałbym Pani znajomej,
wydaje się jeszcze wspanialsza. Chociaż jest to
prawda wyraźnie sformułowana już w Piśmie Świętym, ja osobiście zauważyłem ją po raz pierwszy
dzięki Dzienniczkowi Siostry Faustyny. Wpatrując
się w obraz Pana Jezusa Miłosiernego, Siostra Faustyna napisała kiedyś: „Te dwa promienie oznaczają
Krew i Wodę. Blady promień oznacza wodę, która
usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza
Krew, która jest życiem dusz”.
To naprawdę jest coś oszałamiającego: Krew Chrystusa Pana jest życiem dusz! Kiedy św. Tomasz Moore został ścięty za swoją wierność Chrystusowi, jego
krew – chociaż bezcenny dowód jego miłości do
Chrystusa – wsiąkła w ziemię. Z krwią Chrystusa
Pana jest inaczej. Chrystus Pan umarł i zmartwychwstał, ale zarazem my, Jego Kościół, naprawdę jesteśmy Jego żywym Ciałem (por. Rz 12,4-8; 1 Kor

12,12-36). Zatem jako Ciało Chrystusa jesteśmy
ożywiani Jego Krwią!
Właśnie po to, żeby się odnawiać w swoim Panu
i Zbawcy, Kościół codziennie sprawuje świętą Eucharystię i powtarza słowa Pana: "Bierzcie i jedzcie:
To jest Ciało moje... To jest kielich Krwi mojej".
Jeśli trwamy w łasce uświęcającej, wolno nam wierzyć, że w naszych żyłach – jakoś bardzo realnie,
choć, rzecz jasna, w sposób nie podlegający badaniom fizjologów – płynie krew Chrystusa!
Również w tym aspekcie wolno nam spojrzeć na
nasze Boże synostwo: ożywia nas przecież krew
Chrystusa, Syna Bożego! „Teraz w Chrystusie Jezusie -- pisze Apostoł Paweł (Ef 2,13) – wy, którzy
niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez
krew Chrystusa”.
W wizji Siostry Faustyny krew zmartwychwstałego
Chrystusa stała się jakby ogarniającym nas światłem
Bożego miłosierdzia. Dość podobnie czuł to 1900 lat
temu św. Ignacy z Antiochii. Około roku 108, już po
wyroku skazującym go na śmierć męczeńską, tak oto
napisał: „Nie znajduję przyjemności w pokarmie
zniszczalnym ani w rozkoszach tego życia. Chcę
Chleba Bożego, którym jest Ciało Jezusa Chrystusa
z rodu Dawida. A jako napoju chcę Krwi Jego, która
jest miłością niezniszczalną” (List do Rzymian 7,3).
O. Jacek Salij OP
http://mateusz.pl/ksiazki/js-npp/js-npp_10.htm

Pójdźcie, ukochani, pijcie moją Krew! Jest ona Krwią Nowego
Przymierza (Mt 26, 28). Pijcie Kielich płomienia, pijcie Krew, co zapala wszystkich pijących. Oto Kielich, dzięki któremu doznał pociechy pierwszy Adam. Oto Krew, która zastąpiła krew ofiarnych
zwierząt na ziemi. Oto Kielich, w którym kryje się ogień, jaki wzięła w drodze Tamar (Rdz 38, 14). Oto Krew, co uświęca ciało i duszę
w boski sposób. (…) Oto Krew, co przywraca jedność i pokój między
niebem a ziemią. Oto Kielich, w którym kryje się sąd i miłosierdzie,
śmierć i życie. Oto Krew, dla której Bóg przyjdzie i zażąda krwi
swych ukochanych, co ją wylali. Bierzcie i pijcie z tego Kielicha,
abyście zapomnieli o cierpieniach! Upijcie się nim i posiądźcie siłę,
byście wobec prześladowców stali nieustraszeni! Pijcie z niego i
napełniajcie całe stworzenie gorliwością! Jego siłą będziecie
deptać węże, jego przyjmowaniem śmierć zwyciężycie.
Cyryllonas (IV w.)
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Krew Chrystusa oczyszcza nas

Moi Drodzy, krew się polała już na samym początku,
kiedy Kain zabił Abla, i leje się do dzisiaj w każdym
momencie we wszystkich zakątkach ziemi. Pan Bóg
poucza nas wyraźnie, że jest to krew, która do Niego
dociera, przemawia, którą On słyszy. Co więcej,
mówi, że ta krew głośno woła.
Od samego początku pojawia się też inna krew, która
usiłuje być ze strony człowieka jakąś ekspiacją, szukaniem zadośćuczynienia. Krew tę w dzisiejszej liturgii wyraża najpierw baranek, którego zabijają
Izraelici i malują jego krwią odrzwia, aby ta krew ich
chroniła. Wiemy, że krew zwierzęcia niczego nie
może uczynić. Wiemy doskonale, że jest ona – jak
i krew wielu innych zabitych zwierząt ofiarnych –
jedynie zapowiedzią krwi, która rzeczywiście coś
może. Jest zapowiedzią krwi Chrystusa. Tę krew
zapowiada sam Jezus. Słyszeliśmy o tym w dzisiejszych czytaniach: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę”. Krew pochodząca z ludzkiego
grzechu i krew wytoczona przez Syna Bożego; krew
ludzka głośno wołająca z ziemi do Boga i Krew Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego, wołająca głośniej niż wszelka przelana ludzka krew.
Klemens Rzymski – na samym początku istnienia
Kościoła, na przełomie pierwszego i drugiego wieku
– mówi tak: „Spójrzmy na krew Chrystusa. Przekonajmy się jak jest drogocenna dla Jego Ojca. Przelana
dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu
łaskę skruchy”. Właśnie w tym momencie, jak w każdej Eucharystii, stajemy wobec Krwi Chrystusa. Stajemy w sposób szczególny, bo to jest właśnie dzień,
w którym Pan Jezus zapowiedział drogocenną moc
swojej Krwi, która woła z tej ziemi w sposób jedyny,
szczególny i ten głos bardzo się Bogu Ojcu podoba.
Wobec tej Krwi stajemy my, ludzie, którzy mówimy
– jakie mamy możliwości: przecież ledwo potrafimy

związać koniec z końcem? Żyjemy może na garnuszku rodziców. Prawie na nic sobie nie możemy pozwolić. Nie stać nas na godne mieszkanie. Boimy się,
że możemy stracić pracę. Wokół sami nieprzyjaźni
ludzie. Nie mamy poza tym sił, żeby podołać temu
wszystkiemu, co na nas czeka. W dodatku straciłem
kogoś, kto był mi bardzo bliski, albo nie widzę nikogo, komu mógłbym powierzyć swoje życie. Nie mamy żadnych perspektyw. Te słowa też są słyszane
i one docierają do Boga. Z tymi wszystkimi słowami
trzeba nam stanąć w sposób głęboki i uczciwy wobec
Krwi Chrystusowej, która jest tak drogocenna. Po co
tu dzisiaj przyszliśmy? Po co tu jesteśmy? Jesteśmy
po to, żeby odrobić zadanie, które zlecił nam Klemens Rzymski. Jesteśmy po to, abyśmy się przekonali, jak ta Krew jest drogocenna.
Modlimy się w litanii, że jest to Krew, która w Eucharystii poi i oczyszcza duszę. Tej Krwi przysługuje
na pierwszym miejscu rola oczyszczająca. Dlatego tu
jesteśmy na Eucharystii; dlatego przychodzimy
w każdą niedzielę. Ta Krew ma nas oczyszczać.
Z czego? Z tych wszystkich naszych słów, z których
zionie pesymizm, beznadzieja, brak wiary i ufności
w Boga, który oddaje za nas swoje życie, aby karmić
nas swoją drogocenną i wszystko mogącą Krwią.
Ta Krew jest przede wszystkim po to, aby oczyszczać
nasze myśli, z których bierze się niewłaściwe podejście do życia, charakteryzujące się zupełnym brakiem
korzystania z mocy, jaką daje wiara. Ta beznadzieja
bardzo często prowadzi nas do grzechów. Krew
Chrystusa oczyszcza przede wszystkim z grzechów.
Jesteśmy świadomi, że oczyszczenia z grzechów,
zwłaszcza ciężkich, mocą Krwi Chrystusa, doznajemy w sakramencie pokuty. Ale oczyszczenia z naszych powszednich win zawsze dostępujemy przez
udział we Mszy świętej, przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu. Jest to Krew mająca niezwykłą moc
nad naszym życiem, które jest życiem grzeszników,
które się nieustannie brudzi, ale nie jest to żaden
powód do smutku. Nie jest to powód do zniechęcenia, do rozpaczy.
Święty Ambroży mówi tak: „Jeśli za każdym razem
Krew wylewa się na odpuszczenie grzechów, powinienem zawsze Ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę,
powinienem mieć zawsze lekarstwo”. Kapitalna
perspektywa, jaką dostrzegł ten Ojciec Kościoła.
„Ponieważ ciągle grzeszę, powinienem mieć ciągle
lekarstwo”. Przecież tak postępujemy w życiu ze
wszystkim naszymi sprawami: wtedy, kiedy jesteśmy
chorzy, kiedy brakuje nam chleba, napoju, czy ubioru, kiedy przychodzi nam po raz nie wiadomo który
sprzątać mieszkanie. Tymczasem w najważniejszej
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dziedzinie naszego życia zwykliśmy postępować
inaczej. Zaniedbujemy w sposób niedopuszczalny
drogocenną Chrystusową Krew, która ma moc
oczyszczać nasze życie. Ona jest zapłatą naszego
zbawienia, bez niej nie ma oczyszczenia i przebaczenia.
Krew Chrystusowa nie
tylko oczyszcza. Krew
Chrystusowa – jak pięknie jest powiedziane w
litanii – poi nas. Poić się,
to znaczy przyjmować
to, co jest do życia najbardziej potrzebne. Tak
się dzieje w sposób naturalny: nie potrafimy żyć
bez napoju, bo on jest
dla nas czymś najbardziej
elementarnym.
Krew Chrystusowa nas poi. Tak jak z napoju płynie
moc podtrzymująca fizyczne życie człowieka, tak
z Krwi Chrystusowej płynie moc podtrzymująca
życie, którym Chrystus się z nami podzielił. Właśnie
wtedy, kiedy się za nas wydał i kiedy przez sakrament chrztu świętego włączył nas w nowe, przedziwne, a przecież niezwykle realne, Boże życie. To życie
domaga się nieustannego podtrzymywania. Domaga
się tego, żeby było pojone, żeby miało moc przeciwstawiania się temu wszystkiemu, co przynoszą życiowe przypadki.
W Litanii do Krwi Chrystusa modlimy się o to, aby ta
krew była wybawieniem. Aby była ostoją dla tych
wszystkich, którzy są zagrożeni. By była ochłodą dla
pracujących, pociechą dla płaczących, otuchą dla
umierających. To są wszystko poszczególne elementy mocy, jaką uzyskujemy od Chrystusa, kiedy podchodzimy do Jego Krwi w sposób całkowicie zgodny
z Jego zamysłem, traktując ją jako napój. Świat jest
dzisiaj przepełniony poszukiwaniem cudownych
eliksirów. Od dwóch tysięcy lat na ziemi jest jeden
zbawienny i błogosławiony eliksir – Krew Chrystusowa, która daje człowiekowi wszystko, co jest mu
potrzebne. Paradoksalnie jest to napój najbardziej na
świecie zlekceważony! Ten napój jest męstwem męczenników, mocą wyznawców. Ten napój rodzi
dziewice. Litania jest krótka, wymienia tylko kilka
sytuacji, w których w życiu człowieka działa Chrystusowa krew. Ale ona działa przecież w każdej przestrzeni ludzkiego życia. Tak jak krew w naszym organizmie dociera do wszystkich komórek i ożywia je,
tak samo działa Chrystusowa krew. Ona nas nie tylko
oczyszcza i poi.

nym. Chrześcijanin staje się pięknym, kiedy staje się
podobnym do Chrystusa, kiedy przyjmuje Jego miłość. A miłość Chrystusowa polega właśnie na tym,
że On oddał za nas swoje życie. Miłość, którą nam
Chrystus daje, jest tą samą, jaką On został umiłowany przez Ojca. Właśnie tę miłość nam przekazuje.
Mówi wyraźnie: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w mojej miłości. To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.” Te słowa najlepiej oddają myśl o pięknie ludzkiego życia, które ma być już nie tylko na obraz
i podobieństwo Boże, jak to było przy stworzeniu, ale
ma być podobieństwem do tego prawdziwego obrazu
Ojca, jakim jest Jednorodzony Syn Boży, Jezus
Chrystus. Nic dziwnego, że w Litanii do Krwi Najdroższej jest również wezwanie: „pokoju i słodyczy
serc naszych”. Krew Jezusa oczyszcza, poi, daje
piękno. Słodko jest przebywać z człowiekiem, który
się poddał temu błogosławionemu oddziaływaniu
Chrystusowej Krwi, który jest cały czas otwarty na
transfuzję z serca Bożego do swego serca.
Moi Drodzy, właśnie dlatego tu jesteśmy dzisiaj
z całym swoim życiem, które charakteryzuje taki czy
inny styl bycia, bardzo często nie dający żadnych
szans Chrystusowej Krwi, aby nas oczyszczała, poiła
czy czyniła pięknymi, podobnymi do Syna Bożego.
Bardzo sobie to postawmy przed oczy i rozważajmy.
Litania do Krwi Najdroższej kończy się modlitwą:
„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego
Syna swojego ustanowiłeś Odkupicielem świata
i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy,
godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej
doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie”.
Godnie czcić zapłatę naszego zbawienia – Chrystusową Krew – to ją doceniać i odpowiednio z niej
korzystać.
ks. Kazimierz Skwierawski
http://adam-czlowiek.blogspot.com/2012/07/krewchrystusa-oczyszcza-nas.html

Krew Chrystusowa czyni nas pięknymi. To jest fundamentalne zadanie chrześcijanina – stać się pięk-
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Katecheza chrzcielna św. Jana
Chryzostoma,
biskupa
(Katecheza 3, 13-19)
Moc krwi Chrystusowej
Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? Trzeba się cofnąć do jej prawzoru i wspomnieć jej typ opisany na
kartach Starego Testamentu.
Mojżesz poleca: „Zabijcie baranka i jego krwią pokropcie próg i odrzwia waszych domów”. Co mówisz, Mojżeszu? Czyż krew nierozumnego zwierzęcia może ocalić człowieka, istotę rozumną? Owszem,
może, lecz nie dlatego, że jest to krew, ale dlatego, że
jest ona obrazem krwi Zbawiciela. Dlatego też obecnie prędzej ucieka nieprzyjaciel, gdy ujrzy już nie
odrzwia skropione krwią, która była tylko obrazem,
lecz rozjaśnione krwią prawdy usta wiernych –
odrzwia świątyni poświęconej Chrystusowi.
Chcesz poznać jeszcze inną moc tej krwi? Przypatrzmy się, skąd zaczęła płynąć - i z jakiego wytrysnęła źródła. Wypłynęła ona z samego krzyża i wzięła
początek z boku Zbawiciela. Czytamy bowiem
w Ewangelii, że po śmierci Jezusa, gdy On jeszcze
wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy zbliżył się,
włócznią przebił Mu bok, i natychmiast wypłynęła
krew i wo-

da. Woda była obrazem chrztu, a krew Eucharystii.
Żołnierz więc przebił Mu bok i otworzył wejście do
świątyni, a ja tam znalazłem cudowny skarb, i cieszę
się ze wspaniałych bogactw. To więc się stało z Barankiem: Żydzi Go zabili, a ja zebrałem owoc ofiary.
„Z przebitego boku wypłynęła krew i woda”. Nie
chcę, abyś, słuchaczu, przechodził obojętnie wobec
tak wielkich tajemnic, zostaje bowiem jeszcze inny
i tajemny sens. Powiedziałem już, że woda i krew są
obrazem chrztu i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój początek Kościół „przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym”, to
znaczy przez chrzest i Eucharystię, które wywodzą
się z boku Zbawiciela. Kościół więc powstał z boku
Chrystusa, podobnie jak z boku Adama wyszła jego
małżonka, Ewa.
Dlatego świadczy o tym św. Paweł, kiedy mówi:
„Jesteśmy z Jego ciała i z Jego kości” - a ma on tu na
myśli bok Chrystusa. Albowiem jak z boku Adama
Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze
swego boku wodę i krew, z których utworzył Kościół. I tak jak Bóg wyprowadził Ewę z głęboko
uśpionego Adama, tak też Chrystus po śmierci dał
nam wodę i krew.
Widzicie więc, jak Chrystus połączył się z oblubienicą, widzicie, jakim żywi nas pokarmem. Dzięki temu
samemu pokarmowi rodzimy się i żywimy. Jak matka powodowana naturalną miłością do dziecka, spieszy, by je nakarmić własnym mlekiem i krwią, tak
Chrystus poi swoją krwią tych, których odrodził.
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Historia i znaczenie rytu dolewania wody do
kielicha z winem
(fragment)
W Liturgii eucharystycznej celebrans dokonuje rytu
wlania oprócz wina również odrobiny wody do kielicha. Jakie ma znaczenie ten trwający kilka sekund
ryt? W artykule zostanie ukazane zarówno historyczne spojrzenie na genezę i znaczenie, jak również
zaproponuje się możliwe interpretacje rytu, z zachętą
do duszpasterskiego wykorzystania kryjącego się w
tym rycie teologicznego znaczenia. Nie wolno zlekceważyć tego pięknego zwyczaju, przy którym kapłan wypowiada tak bogatą w treść formułę przewidzianą przez Mszał Rzymski: „Przez to misterium
wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”.

Historia rytu
Ze świadectw, które zachowały się do naszych czasów, na uwagę zasługuje najstarsze świadectwo potwierdzające istnienie tego rytu już w drugim wieku!
W swojej apologii pisze św. Justyn (zm. ok. 165):
„...przynoszą przełożonemu „braci” chleb i kielich
napełniony wodą zmieszaną z winem (...) Gdy zaś już
przełożony odprawił obrzęd eucharystyczny i cały
lud mu przytaknął, wtedy tzw. „diakoni” rozdzielają
między obecnych chleb, nad którym odprawiano
modły dziękczynne, oraz wino i wodę (...) Pokarm
ów nazywamy Eucharystią, może go spożywać jedynie ten, kto wierzy w prawdziwość naszej nauki (...)
W naszym bowiem przekonaniu nie jest to zwyczajny
chleb i napój, lecz utrzymujemy zgodnie z tym, czego nas nauczono, że jak niegdyś Zbawiciel nasz,
Jezus Chrystus, wcielony Logos Boży, przybrał swą
mocą dla naszego zbawienia ciało i krew, tak teraz
znów tenże Logos, zesłany na skutek modlitwy,
przemienia (...) pokarm odżywiający nasze ciało
i krew w ciało i krew samego wcielonego Jezusa”
[1].
Czy zwyczaj łączenia wody z winem miał od początku znaczenie teologiczne, czy może wynikał z ogólnie przyjętych zachowań? Na przykład „dla Jana
Chryzostoma picie wina bez wody jest synonimem
pijaństwa” [2]. Kościół od początku używał mieszaniny wina i wody, ale dlatego, że — uważa ksiądz
Maciej Zachara — „była to w starożytności powszechna praktyka, gdyż wytwarzane wówczas wino
było gęstsze i mocniejsze niż obecnie. Z czasem
zwyczaj dodawania wody do wina nabrał znaczenia
symbolicznego” [3]. Również ks. Bogusław Nadolski

sugeruje, że „sposób używania wina w liturgii odzwierciedlał życie codzienne” [4]. Wydaje się jednak,
że bez względu na pierwszy chronologicznie motyw
dolewania wody do wina, szybko ryt ten potencjalnie
płodny w symbolikę chrześcijańską nabrał głębszego
znaczenia.
A może już dla żydów celebrujących Paschę, w czasie której pito wino zmieszane z wodą, miał zwyczaj
ten znaczenie symboliczne? W każdym razie wydaje
się prawdopodobne, że Jezus również używał wina
zmieszanego z wodą, nawet jeśli nie sam ją dolewał,
bo czynił to ktoś inny przygotowujący wieczerzę:
„Jest to powszechna wiara, nie potwierdzona przez
ewangelie, że Pan Jezus na ostatniej wieczerzy do
wina dolał wody, zwłaszcza, że Żydzi zwykli byli to
samo czynić za przykładem Greków” [5]. Na potwierdzenie takiej możliwości abp Nowowiejski
przywołuje fragment Księgi Machabejskiej, z którego
według niego można wnioskować, że i Żydzi do wina
przed jego użyciem dolewali nieco wody: „Szkodliwe jest bowiem picie samego wina, a tak samo również wody, natomiast wino zmieszane z wodą jest
miłe i sprawia wielką przyjemność” (2Mch 15,40).
Oczywiście nie dowodzi ten cytat, że praktyka taka
była powszechna, wskazuje jedynie na prawdopodobieństwo użycia mieszaniny w czasie Ostatniej Wieczerzy. Michael Kunzler za Jungmannem jest zdania,
że „dodanie odrobiny wody, które się wywodzi
z praktyki greckiej, a nie żydowskiej, musiało być
rozpowszechnione także w Palestynie już za czasów
Jezusa [6].
Być może sam ryt — na co mogłyby wskazywać
powyższe słowa św. Justyna — razem z przekonaniem o pokarmie przemienionym w ciało i krew
Zbawiciela zostały przekazane przez poprzednie pokolenie chrześcijan już jako coś istotnego. Na pewno
w trzecim wieku ryt miał już znaczenie teologiczne
— stał się symbolem nierozerwalności Chrystusa
i wierzących. Biskup Kartaginy, Cyprian (zm. 258),
w swoim sławnym liście nazwanym przez potomnych pierwszą rozprawą o Eucharystii, argumentował
w następujący sposób:
„Ponieważ Jezus Chrystus niósł nas wszystkich
i grzechy nasze nosił, dlatego widzimy, że woda
oznacza lud, wino zaś krew Chrystusa. Gdy więc
w kielichu wino z wodą jest zmieszane, to lud staje
się jedno z Chrystusem i rzesza wiernych jednoczy
się i łączy z Tym, w którego uwierzyła. To zjednoczenie i złączenie wody i wina w kielichu Pana przez
zmieszanie tak się dokonuje, że owej mieszaniny już
nie można od siebie oddzielić. Dlatego też nic nie
zdoła Kościoła, tj. będącego w Kościele ludu, jeśli
wiernie i mocno trzyma się tego, w co uwierzył,
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odłączyć od Chrystusa; będzie się go stale trzymać
i jego miłość będzie nierozerwalna. Nie można więc
przy święceniu kielicha Pana ofiarowywać tylko
samą wodę, ani też samo wino. Jeśli bowiem ktoś
ofiarowuje samo wino, to krew Chrystusa pozostaje
bez nas, jeżeli zaś ofiarowuje się samą tylko wodę, to
lud jest bez Chrystusa. Skoro zaś oba się zmiesza
i przez to wzajemnie się złączy, dopełnia się duchowa i niebiańska tajemnica. Dlatego kielich Pana nie
jest ani wodą ani samym winem, lecz jedno z drugim
należy zmieszać” [7]. (…)
Jeden z dokumentów Soboru we Florencji (14391445) nawiązuje do rytu dolewania wody do wina;
w prezentacji nauki o Eucharystii powiadają autorzy,
że: „Materią sakramentu jest chleb pszenny i wino
gronowe, z którym przed konsekracją należy zmieszać odrobinę wody. Wodę zaś dodaje się dlatego, że
według świadectw Ojców i Doktorów Kościoła (...)
wierzymy, iż sam Pan ustanowił ten sakrament, posługując się winem zmieszanym z wodą” [15].
W dalszej części Ojcowie Soborowi argumentują, że
ryt dolewania wody do wina odpowiada Męce Pańskiej oraz powołują się na świadectwa papieży. Aleksander I, piąty po świętym Piotrze, miał powiedzieć,
że „należy przynosić na ofiarę tylko chleb i wino
zmieszane z wodą. Nie wolno bowiem ofiarować
w kielichu Pańskim ani samego wina, ani samej wody, lecz jedno z drugim zmieszane, gdyż (...) jedno
i drugie, to jest krew i woda, wypłynęły z boku Chrystusa (por. J 19,34)” [16]. Jeśli by rzeczywiście papież ten wypowiedział takie słowa, byłoby to świadectwo starsze niż wyżej wspomniane Justynowe,
bowiem był Aleksander papieżem w latach:
105(107?) — 115(116?). Z kolei św. Juliusz I (papież
w latach: 337-352) według Ojców Soboru we Florencji mówił ponoć, że „przez wodę rozumiemy lud,
a przez wino ukazywana jest krew Chrystusa. Tak
więc kiedy w kielichu miesza się wino z wodą, lud
jednoczy się z Chrystusem i rzesza wiernych łączy
się i zespala z Tym, w którego wierzy” [17]. Byłoby
to przekonanie młodsze od Cyprianowego. Autorzy
bulli dodają do wypowiedzi wspomnianych papieży
uwagę, że ryt taki odpowiada „symbolice skutku tego
sakramentu, którym jest zjednoczenie chrześcijańskiego ludu z Chrystusem. Woda bowiem oznacza
lud według słów Apokalipsy: »Wody liczne, ludy
liczne« (por Ap 17,15)” [18].
Również Sobór Trydencki poruszył sprawę dolewania wody do wina, zbierając wcześniejsze interpretacje: „Kościół polecił kapłanom, aby dolewali wody
do kielicha (...), bądź dlatego, że — jak wierzymy —
Chrystus Pan tak postąpił, bądź z tej racji, że z Jego
boku razem z krwią wypłynęła i woda (por. J 19,34).

To misterium przypomina owo zmieszanie. A ponieważ w Apokalipsie św. Jana wody oznaczają ludy
(por. Ap 17,1), to zmieszanie wyobraża złączenie
ludu wiernego z Głową, którą jest Chrystus” (…)

Znaczenie rytu
Ukazana perspektywa historyczna dowodzi, że ryt
dolewania wody do wina ma bogatą historię, w czasie
której Kościół przypisywał niebagatelne znaczenie
rytowi, a także tłumaczył jego zaistnienie na różne
sposoby. Wydaje się, że i dziś ta obfita symbolika
zachowuje swoją nośność. W tej części przedstawione zostanie znaczenie rytu.
Złączenie dwu natur w Osobie Chrystusa
Dolanie wody do wina stanowi „znak połączenia
natur boskiej i ludzkiej we wcieleniu Syna Bożego”
[21]. Obrazuje więc podstawowe prawdy chrześcijaństwa, które wykuwały się w pierwszych wiekach
w czasie wielkich chrystologicznych sporów. Oto
Dobra Nowina dla uczestników Eucharystii: Bóg stał
się człowiekiem, jednym z nas, a Jego natura ludzka
łączy się z Boską w Osobie Chrystusa. Jako Bóg
i człowiek mógł Chrystus stać się naszym odkupieniem.
„Święta wymiana”
Przebóstwienie to jedna z teorii odkupienia, jaka
pojawiła się na przestrzeni wieków. Ojcowie Kościoła utrzymywali, że dzięki Chrystusowi chrześcijanie
przez chrzest i wiarę zjednoczeni z Jego śmiercią
i zmartwychwstaniem są powołani do uczestniczenia
w istocie Syna Bożego. (…) Kluczowe dla teologii
przebóstwienia okazało się sformułowanie św. Atanazego: „Stał się człowiekiem, po to byśmy zostali
przebóstwieni, objawił się w ciele, ażebyśmy doszli
do poznania niewidzialnego Ojca; znosił zuchwałość
od ludzi, po to byśmy odziedziczyli nieśmiertelność”
[23]. (…) Według Atanazego celem Wcielenia było
przywrócenie człowiekowi obrazu Bożego utraconego przez grzech. „Powtarzał w swoich traktatach:
»On stał się człowiekiem, ażeby przebóstwić nas
w sobie« (...) Dzięki temu na nowo możemy stać się
»synami Bożymi przez łaskę«” [25]. Nie zostaje naruszona różnica między Bogiem-Stwórcą a człowiekiem-stworzeniem, nie ma tu mowy o ubóstwieniu,
którym byłoby dążenie do bycia równym Bogu
w Jego istocie. Chodzi o przywrócenie pierwotnego
obrazu Bożego, który został zatarty przez grzech,
oraz o wyniesienie człowieka do poziomu podobieństwa do Chrystusa. „Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim
stali uczestnikami Boskiej natury” (2P 1,4).
(…) Ryt dolewania wody do wina w swojej symbolice i towarzyszącej modlitwie odwołuje się do tej
przedziwnej wymiany. Woda oznaczać będzie ludzką
naturę, która zostanie przebóstwiona. (…) „«Jeśli
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dobrze przyjęliście Ciało Pańskie, to staliście się tym,
co do serc swoich przyjęliście, tzn. Chrystusem».
A zatem, «nie tylko staliśmy się chrześcijanami, lecz
Chrystusem»” (św. Augustyn) [32].
Włączenie wierzących w Chrystusa
W jaki sposób dokonuje się włączenie człowieka
w Chrystusa w czasie Eucharystii, symbolizowane
w rycie dolania wody do wina? Eucharystyczna obecność „nie jest czymś zamkniętym w sobie, lecz jest
mocą, która sięga ku nam, chce nas przyjąć i wprowadzić w siebie (...) w przypadku zwykłego posiłku
jest tak, że człowiek staje się po nim silniejszy.
Przyjmuje pokarm, który staje się częścią jego własnej substancji. Pokarm przemienia się w człowieka
i buduje jego cielesną egzystencję. Natomiast we
wspólnocie z Chrystusem jest odwrotnie: On jest
centrum, On jest istotą. Kiedy prawdziwie przyjmujemy Komunię św., oznacza to, że jesteśmy wyjęci
z nas samych, wtopieni w Niego, stajemy się jednym
z Nim i przez Niego oraz ze wspólnotą braci” [33].
To wspaniała perspektywa, która zmienia powszechny sposób patrzenia z „Boga w moim wnętrzu” na
„mnie w Bogu”, „mnie razem z innymi w Bogu”, bo
przecież wszyscy „stajemy się uczestnikami Bożej
zażyłości” (SC 8). „Od momentu zmartwychwstania
Chrystus nie jest sam, lecz — jak mówią Ojcowie
Kościoła — zawsze »caput et corpus«: Głową i Ciałem, otwartym dla nas wszystkich” [34]. A zatem —
kontynuuje Ojciec Święty powołując się na biskupa
Hippony — „możemy kontemplować tajemnicze
działanie Boga, w którym mieści się głęboka jedność
pomiędzy nami i Panem Jezusem: «Nie jest Chrystus
w ten sposób głową, iżby nie był w ciele, lecz cały

jest Chrystus i głową i ciałem»” (SC 36).(…)
Z boku Chrystusa rodzi się Kościół i sakramenty
Woda i wino w kielichu według wcześniej przywoływanych interpretacji odwołują się do scen Ewangelii, które opisują Mękę Pana. Okazuje się, że „na
określenie przebitego boku Jezusowego Jan stosuje
dokładnie takie słowo, jakie zostało użyte w historii
stworzenia, ściślej w opisie stworzenia Ewy, które
zazwyczaj tłumaczymy jako: »żebro« z boku Adama.
Jan zwraca tym samym uwagę na fakt, że Jezus jest
nowym Adamem, który zstępuje w czeluści nocy
śmierci i w niej otwiera początek nowej ludzkości
(...) Z ofiary śmierci Jezusa płyną Krew i woda, Eucharystia i chrzest jako źródło nowej wspólnoty”
[38]. Ten związek między stworzeniem pierwszej
niewiasty a zrodzeniem Kościoła-Oblubienicy Pana
rozważali już Ojcowie Kościoła. „Spojrzenie kontemplacyjne «na Tego, którego przebili» (J 19, 37),
doprowadza nas do rozważenia przyczynowego
związku pomiędzy ofiarą Chrystusa, Eucharystią
i Kościołem. Kościół w rzeczywistości «żyje Eucharystią». W niej ofiara zbawcza Chrystusa staje się
obecna i dlatego należy nade wszystko rozpoznać, że
«istnieje związek przyczynowy pomiędzy Eucharystią a samym początkiem Kościoła»” (SC 14). Poprzedni papież1 wyraził to słowami: „Kościół żyje
dzięki Eucharystii” (EE 1).
Sławomir Zatwardnicki
cały artykuł dostępny pod tym linkiem:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/sz_woda20
14.html

1

Jan Paweł II, tekst był publikowany za pontyfikatu Benedykta XVI – przyp. red.
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Modlitwa o ochronę przed złem przez drogocenną Krew Jezusa Chrystusa
Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana,
Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to,
Aby odkupić mnie i moją rodzinę,
Aby uwolnić nas od szatana, grzechu i wszelkich zniewoleń.
Panie Jezu z głęboką wiarą w Ciebie proszę,
Aby Twoja Krew okryła to miejsce,
Każdy kąt mojego domu, wszystkie pojazdy, którymi się poruszam ja i moi
bliscy,
I wszelaką własność, którą Ty nam dałeś.
Panie Jezu, obmyj swoją drogocenna Krwią mnie samego i moją rodzinę
Niech okryje nas od stóp do głów.
Proszę o całkowitą ochronę życia mojego i mojej rodziny.
Panie Jezu, zachowaj nas dziś od złego,
Od grzechu pokus, ataków i utrapień ze strony szatana,
Od lęku przed ciemnościami i przed ludźmi,
Od chorób, zwątpienia, złości, nieszczęść
I wszystkiego, co nie należy do Twojego Królestwa.
Napełnij nas, Panie Jezu swoim Duchem św. i obdarz darami:
Mądrości, poznania, wiary, rozumu i rozeznania,
Tak abyśmy żyli dziś w Twojej chwale.
Wypełniając wszystko to, co dobre.
Chwała Ci Jezu! Dziękuję Ci Jezu! Kocham Cię Jezu! Uwielbiam Cię Jezu!

Znowu samo Słowo i Życie nasze rzekło do nas:
To jest Krew za was wylana na zgładzenie grzechów (Mt 26, 27n).
Wypiliśmy, najmilsi, Krew świętą i nieśmiertelną,
Wypiliśmy Krew, najmilsi, która wypłynęła z boku Chrystusa,
Która leczy każdą chorobę i uwalnia każdą duszę,
Wypiliśmy Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni, uznani i oświeceni.
Hymn (IV w.)

Warto zajrzeć:
•
•
•

Nowa odsłona strony Sióstr od Aniołów: www.siostryodaniolow.pl
Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie: www.sanktuarium.cpps.pl
Nowy portal ewangelizacyjny: www.chcejezusa.pl
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