
 

 

 

 
Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: “Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć 
prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości.” Dzisiaj te słowa (świętego 
Ignacego z Loyoli) wracają do mnie szczególnie mocno i chciałam Wam o nich 
przypomnieć.  
Bo to nieprawda, że do Boga prowadzi tylko jedna droga. W Kościele jest miejsce dla 
wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Nie ma jednego wzorca dobrego życia. Nie ma 
jednego sposobu przeżywania swojej wiary i relacji z Bogiem. Chociaż owszem - jest 
jedna droga: Jezus. Droga, prawda i życie. 
W Kościele jest dla Ciebie miejsce, jeśli odmawiasz różaniec i jeśli za nim nie przepadasz. 
Jest dla Ciebie miejsce, jeśli nosisz spódnicę, ale również, jeśli wolisz spodnie. 
Jest miejsce, jeśli czytasz Tygodnik Powszechny, jest również, gdy słuchasz Radia 
Maryja. 
Dla wszystkich starczy miejsca. 
Jest dla Ciebie miejsce, jeśli przyjmujesz Komunię do ust. Jest miejsce, gdy przyjmujesz ją 
na stojąco. 
Jest dla Ciebie miejsce, jeśli inspirujesz się objawieniami i słuchasz nagrań przeróżnych 
rekolekcjonistów. Jest dla Ciebie miejsce, jeśli tego nie robisz. 
Jest dla Ciebie miejsce, jeśli jesteś wierząca, wątpiąca albo poszukująca. 
Jest dla Ciebie miejsce jeśli się wkurzasz na Episkopat, jest dla Ciebie miejsce jeśli 
wkurzają Cię ci, których wkurza Episkopat. 
Dla wszystkich starczy miejsca. 
Jest dla Ciebie miejsce, gdy wydaje Ci się, że do niczego się nie nadajesz, jest też dla 
Ciebie miejsce, gdy wydaje Ci się, że wszystko wiesz najlepiej (bo pokory On też uczy w 
Kościele). 
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Jest dla Ciebie miejsce, jeśli jesteś zimna, gorąca, ale też letnia. Tak, jest dla Ciebie 
miejsce. Żebyś mogła się ogrzać, odszukać w sobie to, co ważne, odzyskać siły. 
Jest miejsce jeśli się buntujesz, jest i wtedy, gdy siedzisz w pierwszej ławce. 
Dla wszystkich starczy miejsca. 
Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba i w Bożym sercu. Mury 
stawiamy tylko my. Ono zostało kiedyś otwarte - dla wszystkich. 

 

 

Chrześcijańska mama, 6 listopada 2020 

https://www.facebook.com/chrzescijanskamama/

