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1. TAJEMNICA ŚWIATŁA – CHRZEST JEZUSA W JORDANIE 
Jan Chrzciciel nie chciał ochrzcić Chrystusa. Czuł się niegodny. Człowiek nawet najbardziej święty 

nie może pełnić tak wielkich dzieł. A jednak okazuje się, że Bóg sam wybiera swoje narzędzia. 

Nasza misja w Kościele, zadania, które Bóg daje nam do spełnienia, nie są nam dane dlatego, 

że jesteśmy świetni. Powołanie polega na byciu wybranym. Bóg sam wybiera. On sam wie 

dlaczego właśnie takiego kogoś wybrał. Bóg jest naszym światłem, a nie odwrotnie. 

 

 

2. TAJEMNICA ŚWIATŁA – CUD NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ 
Wydaje się, że Chrystus nie interesuje się losem biednych weselników. „Czy to moja lub Twoja 

sprawa niewiasto?” Czy aby na pewno, ich los jest Mu obojętny. To tylko pozory. Robi tak dlatego, 

by nie być traktowanym jak magik. Pyta, czy rzeczywiście mi na Nim zależy, czy chcę za Nim iść. 

Dopiero wtedy, gdy zobaczy naszą wiarę, tak jak zobaczył wiarę Maryi, jest w stanie działać. 

Światło pojawia się, gdy człowiek uwierzy. 

 

 

3. TAJEMNICA ŚWIATŁA – GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I NAWOŁYWANIE 

DO NAWRÓCENIA 
Po co Chrystus dokonuje cudów? Czy uzdrawia dlatego, by wzbudzić sensację, zdobyć rozgłos, 

by Go lubiano? Każdy cud, którego dokonał, ma nam uzmysłowić, kim On tak naprawdę jest. Cuda 

mają sprawić, że w końcu w Niego uwierzymy i nawrócimy się z naszych samolubnych dróg, 

że staniemy się Jego Królestwem. 

 

 

4. TAJEMNICA ŚWIATŁA – PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR 
Jezus ukazuje uczniom swoją Boską chwałę. Dlaczego? Chce ich zaszokować, zmusić 

do posłuszeństwa, zmanipulować wielkością? 

Okazuje się, że Tabor zdarzył się dlatego, by uczniowie mieli siłę przejść przez inną górę – 

Golgotę. By umieli wrócić do Tego, którego opuścili w najtrudniejszym momencie. 

By przypomnieli sobie, kim jest – Bogiem mocy i miłości. Tabor rozświetla ciemność Golgoty. 

 

 

5. TAJEMNICA ŚWIATŁA – USTANOWIENIE EUCHARYSTII 
Kiedy znikają wszelkie światła. Kiedy wydaje się, że Kościół to tylko zbieranina małych i słabych 

ludzi, gdy zawodzi modlitwa, gdy nie widzimy sensu, zostaje jedno jedyne światło, które nigdy nie 

zgaśnie. Kawałek chleba, który jako jedyny tak naprawdę daje życie, podtrzymuje nadzieję, 

rozprasza ciemność, przywraca Kościołowi blask – Eucharystia, ta przedziwna obecność Chrystusa 

w naszej szarej, trudnej codzienności. 
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