W poniedziałek rano – wyruszam
ku świętości w codzienności! (28)

Mistyczne Ciało Chrystusa
- Odpowiedzialność
Nawiązując do myśli z ostatniego impulsu:
„Widziałeś brata swego,
a zatem widziałeś Chrystusa...”
- Pragniemy iść dalej.
Pragniemy lepiej i głębiej zrozumieć, co znaczy
konkretnie, że widzieć brata, siostrę, to znaczy
widzieć Chrystusa?...
„Utwierdzimy się w tym jeszcze bardziej, jeśli pójdziemy do szkoły św.
Pawła i pozwolimy, by nas wprowadził w zrozumienie jego ulubionego
porównania o Głowie i członkach.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem.
Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno
Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy tez zostaliśmy
napojeni jednym Duchem. (…) Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i
poszczególnymi [Jego] członkami. (1 Kor 12, 12-13. 27).
Głową Mistycznego Ciała Chrystusa jest sam Bóg-Człowiek. I podobnie jak
głowa posiada uprzywilejowane stanowisko w ciele, i jest jego jednoczącym
punktem centralnym oraz żywym źródłem siły dla całego człowieka, tak musi być
postrzegane stanowisko i działalność Chrystusa w Jego Kościele. Jest On bowiem
pierworodnym przed wszelkim stworzeniem i najdoskonalszym pierwowzorem
wszystkich cnót. W Nim, „w Chrystusie Jezusie”, stanowimy jedno przed Ojcem.
On też ustawicznie udziela życiodajnego pokarmu członkom swego Mistycznego
Ciała, przede wszystkim przez sakramenty święte.
Każdy żywy organizm musi posiadać duszę1. Duszą Kościoła jest Duch Święty.
W modlitwie arcykapłańskiej Zbawiciel modli się: Nie tylko za nimi proszę, ale
i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili
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Każdy żyjący organizm posiada pierwiastek życiowy, który w języku filozoficznym nazywamy duszą.

jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by
świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. J 17, 20-21.
Więzią jednoczącą pomiędzy Ojcem a Synem jest Duch Święty. To samo zadanie
spełnia On też w Kościele: jest jego duszą. Czym dusza jest dla ciała w porządku
przyrodzonym, tym jest Duch Święty dla Mistycznego Ciała Chrystusa. Dlatego
też w Credo podczas Mszy św., wyznajemy, że wierzymy: Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem – i w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela.
Członkami Mistycznego Ciała Chrystusa jesteśmy my, ochrzczeni.
Bardzo jasno mówi do św. Paweł. Wszyscy bowiem w jednym Duchu
zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
(1 Kor 12,13).

Wszystkie członki stanowią jedną całość, wszystko wszystkim jest wspólne.
Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie
gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie
członki. (1 Kor 12, 26) Bogactwo jednego członka przysparza pożytku całemu ciału
i odwrotnie: członek chory i bezużyteczny szkodzi wszystkim innym.
Myśl ta ukazuje nam nieprzebraną głębię wzajemnej odpowiedzialności
za siebie nawzajem.” (Por. Św. ż. c. str. 77 i dalsze)
Czyż nie jest cudownym nasz świat wiary?
Jak wielką godnością i zaufaniem obdarza nas Dobry Bóg! – czego często
sami dobrze nie rozumiemy i tak mało doceniamy...
Jak wielka wdzięczność i odpowiedzialność może i powinna wypełniać
nasze serca z faktu iż przez Chrzest święty stanowimy Mistyczne Ciało
Chrystusa! Chrystus w nas żyje i przez nas chce być obecny w świecie.
Jakie oblicze Chrystusa ukazuję moim
bliźnim przez swoje gesty, postawy, słowa,
zachowanie? Na ile pamiętam o żyjącym
Bogu we mnie, w moich bliźnich?...
Te pytania i refleksje tak pięknie
pasują do uroczystości Wszystkich Świętych.
Skorzystajmy dobrze z tego zaproszenia.
Zjednoczona z Wami na drodze
do świętości w życiu codziennym
– s. M. Elwira.
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