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PIELGRZYMKA ODKRYWANIEM DARU KOMUNII  

«Całe życie chrześcijańskie jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego
bezwarunkową miłość do każdego człowieka, a zwłaszcza do 'syna marnotrawnego' (por. Łk
15, 11-32), odkrywamy na nowo każdego dnia. To pielgrzymowanie angażuje wnętrze osoby,
rozszerza się na wspólnotę wierzących, aby ostatecznie ogarnąć całą ludzkość» ([List
apostolski Terti
o millennio adveniente
] n. 49).

    

W rzeczywistości to, co chrześcijanin pewnego dnia będzie przeżywał w pełni, jest już w pewien
sposób antycypowane dzisiaj. Pascha Pana stanowi bowiem początek życia w przyszłym
świecie […].

    

Życie chrześcijańskie jest w ostateczności dorastaniem do tajemnicy wiecznej Paschy. Wymaga
więc stałego wpatrywania się w cel, w rzeczywistości ostateczne, ale jednocześnie
zaangażowania się w rzeczywistości «przedostateczne»: pomiędzy nimi a eschatologicznym
celem nie ma sprzeczności, a wręcz przeciwnie — wiąże je wzajemnie ubogacający związek.
Nawet jeśli podkreślamy zawsze prymat Wieczności, nie przeszkadza to, byśmy w świetle
Bożym przeżywali właściwie rzeczywistości doczesne (por. KKK, 1048-1049) […].

    

Okres letni, a zwłaszcza sierpień jest czasem pielgrzymowania. W Polsce to okres wielkich
pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę, do Kalwarii i innych miejsc.
Wszystkie te pielgrzymki, w których uczestniczy wielu młodych, mówią o tym, że nasze ludzkie
życie na ziemi jest pielgrzymowaniem. Jest pielgrzymowaniem do domu Ojca. Ostatnie, w
poprzednich tygodniach prowadzone rozważania, przybliżały nam ten dom Ojca, mówiły o życiu
wiecznym. Dzisiejsze rozważanie mówi o tym, jak się pielgrzymuje do tego domu Ojca: z żywą
wiarą, z pragnieniem, żeby tam dojść.

    

Wszystkim, którzy pielgrzymują na ziemi polskiej i wszędzie na całym świecie, życzę tej
świadomości, tej wiary i nadziei, że życie ludzkie na ziemi ma cel. Ten cel jest już poza życiem
doczesnym, jest w domu Ojca, do którego winniśmy dojść wszyscy. I o to się módlmy
pielgrzymując. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
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Jan Paweł II, Życie chrześcijańskie jako droga do pełnej komunii z Bogiem, 
Audiencja generalna 11.08.1999 r.
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