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Przygotowania do najważniejszego spotkania 

– Dzisiejsza Ewangelia według świętego Mateusza rozpoczyna się słowami: „Jezus 
obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił 
Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc 
tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające 
pasterza” (Mt 9,35-36).  

Spotykamy dziś Jezusa, który chce nas leczyć ze wszystkich chorób i słabości. 
Chce dotykać naszej chorej duszy i naszego ciała. On wie o mnie, o nas wszystko. 
Zna moje serce. Jest najlepszym, najbardziej skutecznym lekarzem. Dlatego 
przychodzimy do Kościoła, by spojrzeć Jezusowi w oczy, by powiedzieć Mu, jak 
bardzo potrzebujemy Jego pomocy, jak bardzo za Nim tęsknimy, jak bardzo 
chcemy, by przyszedł, by wszedł do naszego domu, do naszej rodziny, do naszej 
parafii. Dlatego słuchamy, co Pan Bóg do nas mówi. A w tym roku słyszymy o 
Cudzie nad cudami, o tym, co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Wczoraj 
poznaliśmy jej historię. A historia jest długa.  

 Apostołowie byli zdziwieni i zaskoczeni, bo Pan Jezus nigdy w ten sposób nie 
mówił. Nie rozumieli jeszcze, że zapowiadał swoją śmierć, którą musiał ponieść, 
żeby ich i innych ludzi odkupić i uwolnić od zła. Wieczerza paschalna w 
Wieczerniku była ostatnią wieczerzą – tak ją nazywamy. I jednocześnie pierwszą 
Mszą Świętą. Na każdej Mszy Świętej, a więc i teraz, spotykamy Pana Jezusa. Na 
każdej Mszy Świętej dokonuje się ten sam cud co w Wieczerniku dwa tysiące lat 
temu: Pan Jezus chleb i wino przemienia w swoje Ciało i Krew. CUD NAD 
CUDAMI. Na każdej Mszy Świętej dokonuje się ta sama ofiara, która dokonała się 
na krzyżu. Pan Jezus powiedział: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: 
to czyńcie na moją pamiątkę!” (Łk 22,19). Do takiego wydarzenia trzeba się 
przygotować. I dobrze się składa, że o przygotowaniu do najważniejszego 
spotkania rozmawiamy w sobotę, tuż przed niedzielą, najważniejszym dla 
chrześcijan dniem tygodnia. Proponuję na początek posłuchać, jak to wyglądało w 
domu papieża Benedykta XVI. Posłuchajcie: Niedziela zaczynała się już u nas w 
sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo 



popularnej wtedy w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. 
Następnego dnia szliśmy na Mszę św. Mieszkaliśmy blisko Salzburga, więc było u 
nas dużo muzyki – Mozart, Schubert... I kiedy rozpoczynało się „Chwała na 
wysokości...”, to było tak, jakby otwierało się niebo. A potem w domu był 
oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy. Mój brat jest 
świetnym muzykiem. Już jako chłopiec komponował różne utwory dla nas, więc 
śpiewała cała rodzina. Mój tato grał na cytrze i śpiewał. To były niezapomniane 
chwile. Często też potem razem spacerowaliśmy. Mieszkaliśmy blisko lasu, więc 
były bardzo piękne spacery po lesie, różne przygody i gry...  

– Piękny i dobry zwyczaj. Wiem, że w niektórych Waszych domach też taki 
zwyczaj jest. Niektórzy czytają w sobotę niedzielną Ewangelię, niektórzy w 
telewizji, w internecie albo w radiu słuchają komentarzy do niedzielnego słowa 
Bożego. A jeszcze inni siadają w sobotę wieczorem razem z mamą, tatą i 
rodzeństwem i czytają Pismo Święte, a potem rozmawiają, jak je zrozumieli. Jeśli 
takiego zwyczaju w rodzinie nie ma, może warto w Adwencie zacząć?...  

W każdym razie do niedzielnej Mszy Świętej trzeba się przygotować. Dzisiaj nasze 
spotkanie będzie takie bardziej praktyczne, ale myślę, że bardzo potrzebne.  

Po pierwsze, Panu Bogu dajemy najlepszy czas w ciągu dnia. Nie zostawiaj Mszy 
Świętej na koniec, bo może ciocia z wujkiem przyjadą albo babcia z dziadkiem, 
albo deszcz zacznie padać i burza się zerwie, albo już będziesz śmiertelnie zmę- 
czony, bo siedziałeś pół dnia w internecie...  

Po drugie, na spotkanie z Panem Jezusem trzeba się ładnie ubrać. W dresie i 
trampkach chodzimy na boisko. Kiedy wychodzisz z rodzicami do cioci na jakąś 
uroczystość albo kiedy w szkole jest święto, zawsze ubierasz się tak, żeby ładnie 
wyglądać, bo przecież spotykasz tam różnych ludzi. A w kościele, w czasie Mszy 
św., spotykamy Kogoś o wiele ważniejszego. Spotykamy samego Boga.  

Jeśli ktoś przychodzi do kościoła ubrany tak samo jak do gry w piłkę, to znaczy, że 
Pan Bóg jest dla niego tak samo ważny jak piłka, a to jest lekceważenie Boga. Po 
trzecie, na spotkanie z Panem Jezusem wychodzimy wcześniej, żeby spokojnie 
dojść do świątyni. Przecież na umó- wione spotkania nie wypada się spóźniać. Tym 
bardziej na spotkanie z Bogiem.  

Przed wejściem do kościoła, jeśli masz telefon, koniecznie go wyłącz. Jeśli 



odezwie się w czasie Mszy, będzie bardzo przeszkadzał innym! Teraz uwaga, 
chłopcy! Przed wejściem do kościoła zdejmujemy czapkę – o tym trzeba pamiętać.  

Jesteś w kościele. Uklęknij na chwilę i porozmawiaj po cichu z Panem Bogiem. 
Powiedz, jaki był ten tydzień od zeszłej niedzieli, co działo się w szkole, w domu, z 
czym do Niego przy- szedłeś, jakie sprawy chcesz Mu ofiarować, za co dziękować.  

Popatrz na ołtarz nakryty białym obrusem, na krzyż, na zapalone świece i pięknie 
ułożone świeże kwiaty. Jak w domu przed świątecznym obiadem. Bo Msza to 
święto! Najważniejsza chwila w tygodniu!  

Ksiądz też przygotowuje się do Mszy Świętej. Modli się, zastanawia się, co 
powiedzieć w kazaniu, żeby wszyscy zrozumieli słowo Boże. Często szuka 
pomocy w różnych książkach i przychodzi z notatkami, dlatego czasem widzicie, 
że podczas kazania zerka do kartki. To znaczy, że się przygotowywał.  

Ksiądz też zakłada uroczysty strój. Czasem zielony, czasem fioletowy, a czasem 
biały – jak teraz, podczas Rorat. Kolor ornatu nie zależy od humoru księdza albo 
od pogody. Kolor ornatu ma swoje znaczenie.  

Jutro niedziela, spotykamy się na uroczystej Mszy Świętej. Może dzięki Wam 
będzie ten dzień inny niż dotąd.  

 


