To, co prze¿ywamy to nie sen

Bp Andrzej Czaja: Ten szczególnie trudny dla nas czas jest Bo¿ym dopustem.
- Wczoraj wœród wielu s³ów i informacji mogliœmy us³yszeæ czy przeczytaæ te¿ s³owa jakie
wypowiedzia³ Joachim Loew, trener pi³karskiej reprezentacji Niemiec: „W tych dniach ziemia
broni siê przed cz³owiekiem, który wszystko wie i wszystko mo¿e”. Tak czêsto cz³owiek da³
siê omamiæ logik¹ œwiata, który od czasów Oœwiecenia odrzuci³ Boga, z piedesta³u Go zrzuci³
i sam siebie na piedesta³ wyniós³. Cz³owiek jakby nieraz myœli i postêpuje jakby Bogiem by³:
wszystko wie, wszystko mo¿e powiedzia³ rozpoczynaj¹c kazanie podczas dzisiejszej (19
marca) Mszy œw. biskup opolski Andrzej Czaja.
Msza œw. w uroczystoœæ œw. Józefa sprawowana by³a rano w koœciele œw. Sebastiana to
koœció³ rektorski na terenie parafii katedralnej w Opolu. Mszy przewodniczy³ bp Andrzej
Czaja. Liturgiê transmitowa³a TVP3 Opole.
- Ten szczególnie trudny dla nas czas jest Bo¿ym dopustem, znakiem od Boga nam danym,
byœmy szerzej otworzyli oczy. A œw. Józef sk³ania nas do tego, byœmy spojrzeli oczyma wiary.
On przemawia do nas œwiadectwem ¿ywej wiary: dojrza³ej, mê¿nej. Wyra¿a siê ona w
pos³uszeñstwie Bogu i jednoczeœnie wiernoœci i ufnoœci do Boga mówi³ o patronie dnia
dzisiejszego bp Czaja.
- Boska Opatrznoœæ daje nam w tych trudnych dniach naprawdê wiele do przemyœlenia.
Niew¹tpliwie sk³ania nas do refleksji. Obyœmy w tych dniach obudzili siê, przejrzeli. To, co
prze¿ywamy to nie sen, to bardzo realna sytuacja ¿ycia. Obyœmy pojêli, ¿e to nie my jesteœmy
bogami. Obyœmy w tych dniach zgiêli kolana przed Bogiem. Obyœmy jak œw. Józef w
milczeniu i z ufnoœci¹ przyjêli na nowo Tego, którego Bóg nam da³. Tak jak jemu da³ Jezusa,
tak i nam. B¹dŸmy wiêc tymi, którzy otworz¹ oczy, przyjm¹ bardziej Jezusa do swego serca.
A wtedy bêdziemy bardziej czuli Jego bliskoœæ, obecnoœæ a nade wszystko mi³oœæ, która
sprawia, ¿e cz³owiek ma i pokój w sercu i nadziejê, która zawieœæ nie mo¿e - powiedzia³
biskup opolski.
Za GOŒÆ NIEDZIELNY opolski

