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Jezus nas kocha i uczy nas kochać,
prowokuje nas do miłości

Budować na Chrystusie i z Chrys-
tusem znaczy budować na fundamen-
cie, któremu na imię miłość ukrzyżo-
wana. To budować z Kimś, kto znając
nas lepiej niż my sami siebie, mówi 
do nas: „Drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i ja cię miłuję“ 
(Iz 43, 4). To budować z Kimś, kto
zawsze jest wierny, nawet jeśli my
odmawiamy wierności, bo nie może
zaprzeć się samego siebie. To budować
z Kimś, kto stale pochyla się nad zra-
nionym ludzkim sercem i mówi: „Ja ciebie
nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz“
(J 8, 11). To budować z Kimś, kto 
z wysokości krzyża wyciąga ramiona 
i powtarza przez całą wieczność: „Życie
moje oddaję za ciebie, bo cię kocham, człowieku“. 

Budować na Chrystusie to wreszcie znaczy oprzeć wszystkie swoje
pragnienia, tęsknoty, marzenia, ambicje i plany na Jego woli.
To powiedzieć sobie, swojej rodzinie, przyjaciołom i całemu światu, a nade
wszystko samemu Chrystusowi: „Panie, nie chcę w życiu robić nic przeciw
Tobie, bo Ty wiesz, co jest najlepsze dla mnie. Tylko Ty masz słowa życia
wiecznego“ (por. J 6, 68). 

Moi Przyjaciele, nie lękajcie się postawić na Chrystusa! 
Tęsknijcie za Chrystusem, jako fundamentem życia! 
Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego życia z Nim i dla

Niego! 
Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na miłość ukrzyżowaną

wcielonego Słowa.                                          Benedykt XVI - Kraków 2006
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Katechezy przygotowuje Zespół: Ks. Grzegorz Jankowski (opieka duchowa), Bożena Wojtaszek, 
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Anna Lutostańska, Barbara Tokłowicz.

ŻYCIE DUCHOWE - JEZUS CHRYSTUS
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł II

Nie lękajcie się Chrystusa!
Ważna jest w życiu duchowym osobista łączność

z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. 
W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. 
Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i roz-
ważajcie słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w sakra-

mencie pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie problemy życia
wewnętrznego…

Ten świat, który niekiedy jawi się jako nieposkro-
miony, groźny żywioł, wzburzone morze, jest zarazem

głęboko spragniony Chrystusa, bardzo łaknie Dobrej
Nowiny. Bardzo potrzebuje miłości.

Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei
chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie
wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie

cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się
na ścieżkach waszego życia.

Wiara w Chrystusa i nadzieja, której On jest
mistrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi
odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym
wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem

ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem 
i skutkami grzechu w otaczającym nas świecie… 

Chrystus nam pozwala przetrwać najtrudniejsze
chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się

do Niego o pomoc. „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”
(Mt 14,27). 

Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota
tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od

lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszys-
tkich burz życiowych. 

Nie lękajcie się Chrystusa! 
Zaufajcie Mu do końca! 
On jedyny „ma słowa życia wiecznego”.
Chrystus nie zawodzi.

Jan Paweł II 
VI Pielgrzymka do Polski (1997 r.)
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Iść za Chrystusem ukrzyżowanym 
W Jezusie Chrystusie ukrzyżo-

wanym, złożonym do grobu, a z kolei
zmartwychwstałym, zabłysła czło-
wiekowi raz na zawsze nadzieja życia
wiecznego, nadzieja zmartwychwsta-
nia w Bogu, ku któremu człowiek idzie
poprzez śmierć ciała, dzieląc wraz z ca-
łym stworzeniem widzialnym tę koniecz-
ność, jakiej poddana jest materia. 

(Redemptor hominis - 4 marca 1979 r)

Nie dziwcie się, gdy na swej dro-
dze napotkacie krzyż. Czyż Jezus nie
powiedział swoim uczniom, że ziarno
pszenicy musi paść w ziemię i obum-
rzeć, aby mogło przynieść obfity plon?
Dał tym samym do zrozumienia, że Jego
życie, złożone w darze aż po śmierć, -
owoc. Jak wiecie, po zmartwychwstaniu
Chrystusa śmierć już nigdy nie będzie
miała ostatniego słowa. Miłość jest sil-
niejsza od śmierci. Jezus zgodził się
umrzeć na krzyżu, czyniąc go źródłem
życia i znakiem miłości, nie przez słabość czy upodobanie do cierpienia.
Uczynił to, aby nas zbawić i już teraz dać nam udział w swym Boskim życiu.

(Watykan, 22 luty 2004 r.)

Drodzy Bracia i siostry! Niech nigdy nie zabraknie wam świadomości tej
pocieszającej prawdy. Męka i zmartwychwstanie Chrystusa stanowią
centrum naszej wiary i naszą podporę w nieuniknionych próbach
codzienności. Maryja, Matka Bolesna i cichy świadek radości zmartwych-
wstania niech wam pomoże iść za Chrystusem ukrzyżowanym i odkryć 
w tajemnicy Krzyża pełny sens życia.

(Rzym, 4 kwietnia 2004 r.)  

Jan Paweł II
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W ZNAKU KRZYŻA
Wszechmogący wieczny Boże, 

Ty postanowiłeś dokonać zbawienia
człowieka na drzewie Krzyża, aby skąd

śmierć wzięła początek, 
tam też powstało nowe życie 

(MP: prefacja o Krzyżu świętym).

„Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32).
Jezus zdobywa ludzi na krzyżu, który stanie
się ośrodkiem przyciągania, zbawienia dla
całej ludzkości.

Kto się nie podda Chrystusowi ukrzyżo-
wanemu i nie uwierzy w Niego, nie osiąg-
nie zbawienia. Człowiek został zbawiony 

w błogosławionym znaku krzyża Chrystusowego. W tym znaku jest
chrzczony, bierzmowany, rozgrzeszany. Pierwszy znak, jaki Kościół czyni
nad noworodkiem, i ostatni, jakim umacnia i błogosławi umierającego,
jest to zawsze znak krzyża. Nie jest to znak tylko symboliczny, lecz wielka
rzeczywistość. Życie chrześcijańskie rodzi się z Krzyża, chrześcijanina
zrodził Ukrzyżowany, może więc zbawić się jedynie wtedy, kiedy przywiąże
się do krzyża swojego Pana i położy ufność w zasługach Jego męki.

Lecz wiara w Chrystusa ukrzyżowanego żąda, aby uczynić drugi krok.
Chrześcijanin odkupiony przez Krzyż winien być przekonany, że samo
jego życie musi być naznaczone - nie tylko symbolicznie - krzyżem Pana,
czyli że ma nosić na sobie żywe Jego znamię. „Kto by chciał mi służyć,
niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”,
powiedział Jezus. A On jest na krzyżu. Synoptycy przekazali to samo
upomnienie w słowach równie jasnych: „Kto nie bierze swego krzyża 
i nie idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38). Jeżeli Jezus niósł
krzyż i na krzyżu się ofiarował, to każdy, kto chce być Jego uczniem, nie
może obrać innej drogi. Jest to jedyna droga, która prowadzi do zba-
wienia, bo jedynie ona upodabnia nas do Chrystusa umarłego 
i zmartwychwstałego.

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy - Żyć Bogiem
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