III Czwartek Wielkanocy
Tekst Ewangelii ( J 6,44-51): Jezus rzek? im w odpowiedzi: «Nikt nie
mo?e przyj?? do Mnie, je?eli go nie poci?gnie Ojciec, który Mnie
pos?a?; Ja za? wskrzesz? go w dniu ostatecznym. Napisane jest u
Proroków: Oni wszyscy b?d? uczniami Boga. Ka?dy, kto od Ojca
us?ysza? i nauczy? si?, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby
ktokolwiek widzia? Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widzia?
Ojca. Zaprawd?, zaprawd?, powiadam wam: Kto wierzy, ma ?ycie
wieczne. Jam jest chleb ?ycia. Ojcowie wasi jedli mann? na pustyni
i pomarli. To jest chleb, który z nieba zst?puje: kto go spo?ywa, nie
umrze. Ja jestem chlebem ?ywym, który zst?pi? z nieba. Je?li kto
spo?ywa ten chleb, b?dzie ?y? na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje cia?o za ?ycie ?wiata».

«Ja jestem chlebem ?ywym, który zst?pi? z nieba»
Rev. D. Pere MONTAGUT i Piquet
(Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, ?piewamy Panu, od którego pochodzi chwa?a i zwyci?stwo.
Zmartwychwsta?y jawi si? swojemu Ko?cio?owi jako «Jestem, który jestem». To
okre?la Go jako ?ród?o zbawienia: «Ja jestem chlebem ?ywym» (J 6,48). W akcie
dzi?kczynienia, wspólnota zgromadzona wokó? ?yj?cego do?wiadcza Jego mi?o?ci i
przyjmuje nauczanie od Boga jako Ojca. Chrystus nie?miertelny i chwalebny
przypomina nam ponownie, ?e Ojciec jest prawdziwym bohaterem wszystkiego. Ci,
którzy Go s?uchaj? i wierz?, ?yj? w komunii z tym, który od Boga pochodzi i
jedynym, który Go widzia?. W ten sposób, wiara jest pocz?tkiem ?ycia wiecznego.
Jezus jest chlebem ?ywym. Nie jest pokarmem, który my przyswajamy, lecz który
nas przyjmuje do siebie. On wzbudza w nas g?ód Boga i pragnienie s?uchania Jego
S?owa, które jest rado?ci? serca. Eucharystia jest zapowiedzi? niebieskiej chwa?y:
«?amiemy jeden chleb, który jest pokarmem nie?miertelno?ci, lekarstwem
pozwalaj?cym nam nie umiera?, lecz ?y? wiecznie w Jezusie Chrystusie» (?w. Ignacy

Antioche?ski). Komunia z cia?em Chrystusa zmartwychwsta?ego ma nas
przyzwyczai? do tego wszystkiego, co z pochodzi z nieba. Przyzwyczaja nas do
proszenia, otrzymywania i przyjmowania naszej prawdziwej natury, gdy? jeste?my
stworzeni dla Boga i tylko On mo?e w pe?ni zaspokoi? pragnienia naszego ducha.
Jednak, chleb ?ywy nie tylko powala nam ?y? po naszej ?mierci fizycznej, ale jest
nam dany ju? teraz «za ?ycie ?wiata» (J 6,51). Plan Ojca, który nas stworzy? do
?ycia i ?mierci, zwi?zany jest z wiar? i mi?o?ci?. Oczekuje od nas konkretnej,
wolnej i osobistej odpowiedzi na swoj? inicjatyw?. Za ka?dym razem, kiedy
spo?ywamy ten chleb, zag??bmy si? w istot? Mi?o?ci! Ju? nie ?yjemy dla nas
samych. Nie ?yjemy ju? w b??dzie. ?wiat jest nadal pi?kny, bo jest jeszcze kto?, kto
kocha do granic, bo istnieje Ofiara, z której korzystaj? nawet Ci, którzy j? ignoruj?.

