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Samotny 

Patrzy przez małe, szklane okienko. Wygląda. Czeka. Może dzisiaj ktoś przyjdzie? Siedzi w 

półmroku. Tylko kilka świec roztacza wokół Niego delikatną poświatę. Z ulicy dobiegają 

odgłosy, próbującego się odradzać życia w epidemii. Szum przejeżdżających samochodów, 

przeplata się z odgłosami deszczu. I jeszcze pomruki burzy, która przemyka gdzieś w oddali. 

O tak, On dobrze zna te wszystkie głosy. Tyle się ich nasłuchał w trakcie swoich czuwań. 

Czasem ktoś zaglądnie, wdepnie na dłużej, zagada. Jednak przeważnie jest Sam. Siedzi w 

pustym kościele, zasłuchany w ćwierkanie ptaków, które o tej porze roku stają się Jego 

wiernymi towarzyszami. Miło się słucha swoich stworzeń, nawet tych najmniejszych. Nikt ich 

przecież nie rozumie tak dobrze jak On. Ale mimo wszystko tęskni, bo żadna, nawet 

najpiękniejsza mowa ptaków, nie zastąpi ludzkiego języka. Słów kierowanych do Niego z 

miłości, z pragnienia i z potrzeby serca. W takiej rozmowie znajduje największe upodobanie. 

Dlatego tak czeka na człowieka.. 

Czasem nie wiadomo, kto kogo adoruje. Czy człowiek Boga, czy też Bóg człowieka? Może 

jest i tak, że te dwa serca spotykają się gdzieś w połowie drogi, w swoich tęsknotach i 

pragnieniach, w czuwaniu i oczekiwaniu na przyjście? Wyglądają się wzajemnie, próbując 

nieudolnie nawiązać rozmowę. Bóg swoją miłością, a człowiek tęsknotą. Czas Adoracji nie jest 

nigdy czasem straconym. To odkrywanie sensu wszystkiego, do czego człowiek został 

stworzony.  

Żyjemy w świecie paradoksów. Nawet w Kościele. W Roku Eucharystii zostaliśmy 

pozbawieni swobodnego dostępu do Mszy, Komunii, Adoracji. Zamiast więcej mamy mniej. 

Tak się przynajmniej wydaje, jeśli przykładamy tylko ludzką miarę. Gdyby jednak na chwilę 

wyciszyć obawy, to może się okazać, że dostaliśmy nieoczekiwany prezent. W Roku 

Eucharystii zostaliśmy poproszeni, o prawdziwe pochylenie się nad tą Tajemnicą, o głęboką 

refleksję, o żywą tęsknotę. O postawienie pytań: po co? Dlaczego? Dla kogo? O zmierzenie się 

ze sobą. Ja i Eucharystia. Ja i Bóg, który czeka. Ile jest w tym wszystkim, mnie, człowieka?  

Można sobie życzyć szczerych odpowiedzi, bez obaw o negatywny bilans. To nie ma 

znaczenia, o ile pomoże nam odkryć głębię, której być może, w nas, od dawna już nie ma? 

Wtedy ten czas, stanie się czasem łaski i odnowy, bo Bóg zawsze, nawet w epidemii, pracuje 

na korzyść człowieka. Pomaga mu dostrzegać sprawy istotne i oddzielać ziarna od plewy.  

Zamiast ubolewać warto się uśmiechnąć i podziękować Bogu, że nas zaprosił do takiego 

wypłynięcia na głębię. On wciąż w nas wierzy i ma nadzieję, że może tym razem, będzie choć 

trochę mniej samotny niż zwykle.  


