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Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Wielki Post – wyjdŸ z grobu grzechu!

W NUMERZE

„£azarzu, wyjdŸ z grobu!”(J 11,43) – to wo³anie Jezusa stoi
u pocz¹tku wyj¹tkowego cudu –
wskrzeszenia zmar³ego, który ju¿ cztery dni le¿a³ w skalnej pieczarze. Ale
grób £azarza mo¿e te¿ mieæ znaczenie symboliczne. Grób mo¿e oznaczaæ jak¹œ sytuacjê lub okolicznoœæ,
w której cz³owiek jest ograniczony
w swojej wolnoœci i zdolnoœci podejmowania decyzji. „Cz³owieku wyjdŸ
z grobu” – to mo¿e byæ wo³anie Jezusa do ka¿dego
z nas, abyœmy
opuœcili te miejsca
i sytuacje, w których nasze ¿ycie
duchowe zamar³o
i ogranicza siê jedynie do zdawkowych, ma³ostkowych podrygiwañ,
oznaczaj¹cych zagubienie duszy.
Wielki Post jest
czasem powstawania z grobów. „Oto
otwieram wasze
groby i wydobywam was z grobów” (Ez 37,12) –
mówi Pan Bóg. Kiedy cz³owiek jest
z³o¿ony w grobie?
Wtedy, gdy jego
dusza jest spêtana
na³ogami i po¿¹daniami, tak, ¿e nie
potrafi normalnie i logicznie myœleæ
i podejmowaæ decyzji. To jest ¿ycie
tylko „wed³ug cia³a”, przed którym
przestrzega Aposto³ Pawe³ (Rz 8,8).
Takim „grobem” dla cz³owieka mo¿e byæ
na³óg (zniewolenie, choroba) alkoholizmu. Cz³owiek, który jest ju¿ w dalekim
stadium tego na³ogu nie potrafi myœleæ
o niczym innym, jak alkohol. Jego jedynym pragnieniem jest zdobyæ alkohol i napiæ siê. To jest tylko „jakby
¿ycie”, a nie prawdziwe ¿ycie, to jest
niemal¿e pogrzebanie siebie ¿ywcem.

Ka¿dy czyn jest zdeterminowany przez
to pragnienie, nie liczy siê wiara, mi³oœæ, rodzina, praca – najwa¿niejsze jest
nape³niæ swój organizm toksyczn¹ substancj¹. Dlatego alkoholicy postêpuj¹
nielogicznie, je¿d¿¹ pijani samochodem,
uruchamiaj¹ maszyny pod wp³ywem alkoholu, chodz¹ nawet do spowiedzi po
alkoholu, bo inaczej ju¿ nie potrafi¹
funkcjonowaæ.
Innym „grobem” cz³owieka jest popadniêcie w na³óg nieczystoœci sek-

sualnej. Cz³owiek nim ogarniêty pragnie przede wszystkim zaspokojenia
popêdu seksualnego. Szuka tylko
sposobnoœci, ¿eby to uczyniæ; nie
wstydzi siê niczego, szuka przygodnych kontaktów, odwiedza podejrzane miejsca lub ci¹gle siedzi w bagnie
internetowych doznañ. Nie liczy siê
wtedy wiernoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ,
wstyd, przyzwoitoœæ, Bo¿e przykazanie. Grób po¿¹dliwoœci cielesnej jest
wykopany bardzo g³êboko i jak¿e trudno siê z niego wydobyæ.
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Kolejny „grób”, w jaki mo¿e wpaœæ
cz³owiek, to grób niewiary i obojêtnoœci na sprawy Bo¿e. To dó³, w którym
spoczywa siê pocz¹tkowo dosyæ wygodnie, bo nic ciê nie ogranicza, mo¿esz przekraczaæ bariery, nie ma ¿adnych tabu, ¿adnego wstydu i lêku.
Wszystko ci wolno, „carpe diem”, u¿ywaj œwiata. Ale w takim grobie nie ma
œwiat³a, które oœwieca przysz³oœæ. Nie
ma g³êbszego sensu, wszystkie wysi³ki id¹ na marne, bo bogactwa zabraæ
siê nie da na drugi
œwiat. Cz³owiek
w tym grobie jest
pozornie szczêœliwy, ale koniec tego
szczêœcia przybli¿a
siê nieuchronnie.
„Cz³owieku,
wyjdŸ z grobu” –
mówi do nas Pan.
Jaki „grób” zniewala moje cia³o? Jaki
„grób” niszczy
moj¹ duszê? Mo¿e
¿aden z tych wymienionych, najgorszych, ale przecie¿ s¹ te¿ inne
„groby”: ma³ostkowoœæ, zawiœæ,
pycha. S¹ takie
pu³apki, jak bezdusznoœæ, gniew,
brak przebaczenia,
lenistwo. Kto
mo¿e nas wydobyæ z tego grobu? Tylko Chrystus. On
ma moc czynienia cudów i pokonywania w nas wszelkich ograniczeñ. Dzieje
siê to w g³êbi serca, gdy pêka powierzchowna skorupa i ³aska Bo¿a dotyka
g³êbokich pok³adów naszego „ja”. W cichej spowiedzi, ale szczerej do bólu, mo¿e
siê dokonaæ akt „wyjœcia z grobu” na
powierzchniê i odbudowa nowego
¿ycia. Czy chcê tego? Jeœli tak, to i we
mnie dokona siê zmartwychwstanie.
Ks. Tomasz Grzywna
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Modlitwa o dobre prze¿ywanie
misji parafialnych
na 4. Niedzielê Wielkiego Postu – 26.03.2017.
Ju¿ w najbli¿sz¹ sobotê wieczorn¹
Msz¹ œwiêt¹ rozpoczniemy misje parafialne. Przyjad¹ ksiê¿a misjonarze:
Janusz Krygowski i Janusz Marsza³ek. Bêd¹ nas prowadziæ drogami ku
duchowej odnowie. Pan Bóg polecaj¹c Samuelowi namaœciæ Dawida na
króla, mówi do niego: „Nie zwa¿aj ani
na jego wygl¹d, ani na wysoki wzrost,
gdy¿ nie wybra³em go, nie tak bowiem
cz³owiek widzi, jak widzi Bóg, bo cz³owiek patrzy na to, co widoczne dla
oczu, Pan natomiast patrzy na serce”.
Panie, zadajemy sobie pytanie: jakimi jesteœmy? Jakimi byæ chcemy? Œw.
Pawe³ w dzisiejszym swoim Liœcie do
Efezjan (5,8-14) wypomina swoim adresatom, a w koñcu i nam samym, niezbyt chlubn¹ przesz³oœæ, ¿e „byliœmy
ciemnoœci¹”, czyli mówi¹c bardziej zrozumia³e, grzesznikami. Na przysz³oœæ
daje nam wspania³e rady: „teraz jesteœcie œwiat³oœci¹ w Panu; postêpujcie
jak dzieci œwiat³oœci. Owocem bowiem
œwiat³oœci jest wszelka prawoœæ i sprawiedliwoœæ, i prawda. Badajcie, co jest
mi³e Panu. I nie miejcie udzia³u w bezowocnych czynach ciemnoœci, a raczej
piêtnuj¹c, nawracajcie tamtych. O tym
bowiem, co siê u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówiæ”.
Pozwólmy prowadziæ siê Panu,
ws³uchajmy siê w s³owa g³oszone
przez naszych ksiê¿y misjonarzy, pozwólmy, aby nas prowadzili „po w³aœciwych œcie¿kach”, aby jak najczêœciej zasiadaæ do sto³u Pañskiego
i karmiæ siê Najœwiêtszym Cia³em. Wyrzuæmy z serca, z sumienia, wszystkie
grzechy, które nas niepokoj¹. Odwa¿my siê przed Panem wyznaæ nasze
grzechy, oczyœciæ sumienia, odmieniæ
swoje ¿ycie, aby by³o bardziej uporz¹dkowane. Pomó¿ nam, Panie, iœæ za
Tob¹, który dziœ mówisz do nas: „Ja
jestem œwiat³oœci¹ œwiata, kto idzie za
Mn¹, bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia”. Amen.
Modlitwa o dobre prze¿ywanie misji
parafialnych,
poniedzia³ek, 27 marca 2017.
Dzisiejsze czytania mszalne mówi¹
nam o nowym porz¹dku, jaki zapanuje

na œwiecie, podobnym do o¿ywania
w naszym klimacie przyrody na wiosnê. Zapowiadaj¹ „radoœæ i wesele”.
Stanie siê to w chwili, kiedy Bóg dokona zbawienia. Wtedy to nastanie
nowa era, nowy porz¹dek i ³ad zapocz¹tkowany tym zbawczym dzia³aniem.
W tym nowym ³adzie w pewnym sensie udzia³ braæ bêd¹ nawet zjawiska
przyrody. To bêdzie okazj¹ do wesela
i radoœci. Radoœæ, to „d³ugie ¿ycie,
bezpieczne mieszkanie, korzystanie
z owoców w³asnej pracy, wys³uchanie
mod³ów przez Boga i pe³nia pokoju –
to wyraz szczególnych dowodów
opieki Bo¿ej, (…) to jakby powrót do
czasów rajskich”1.
Panie, jak¿e to b³ogos³awione
chwile! Któ¿ z nas nie chcia³by prze¿ywaæ takich chwil w swoim ¿yciu.
Któ¿ z nas nie chcia³by prze¿ywaæ
„wesela” i „radoœci” z ka¿dego, dobrze prze¿ytego dnia, pod Twoj¹, Panie, opiek¹. Aby doznaæ tych g³êbokich prze¿yæ, trzeba tak¿e samemu
w³o¿yæ wiele trudu. Trzeba uporz¹dkowaæ swoje serce – sumienie, niczym
ogród na wiosnê. Trzeba uprz¹tn¹æ
pozosta³oœci duchowej zimy, zmarzliny grzechów, tego wszystkiego, co
niepokoi sumienia. Wpierw trzeba
bêdzie zadaæ sobie pytanie: czy moje
sumienie jest dobrze ukszta³towane?
Czy ono jest wra¿liwe na g³os Bo¿y,
na s³owo samego Boga? Czy tego s³owa nie zag³uszam, czy ono nie pada
na tward¹, zaskorupia³¹ glebê serca,
a mo¿e miêdzy ciernie nieuporz¹dkowanych namiêtnoœci? Dziêkujê Ci,
Panie, za to, ¿e w czasie misji bêdzie
mo¿liwoœæ przygl¹dniêcia siê glebie
w³asnego serca – sumienia. Mo¿e
bêdzie to gleba urodzajna, ¿yzna,
a wtedy bêdzie radoœæ i wesele.
Panie, pomó¿ mi uporz¹dkowaæ
ogród mojego serca. Pomó¿ mi budowaæ dom na skale Twoich przykazañ,
w którym Ty zamieszkasz wraz ze mn¹.
Spraw, aby winnica mojego serca przez
misje jakie bêdê prze¿ywa³, przynios³a
oczekiwane owoce.
„Pok³adam nadziejê w Panu, i w Jego s³owie, u Pana jest bowiem ³aska
i obfite odkupienie. Amen.

Modlitwa o owocne prze¿ywanie misji parafialnych
Wtorek, 28.03.2017 r.
Prorok Ezechiel w swojej wizji,
o której us³yszeliœmy w dzisiejszym
czytaniu, mówi nam o wodzie, która
w obfitoœci wyp³ywa³a z ró¿nych stron
œwi¹tyni. O wodzie, znajduj¹cej siê
w sadzawce jerozolimskiej, mówi nam
dzisiejsza Ewangelia. Œwiadczy to
o tym, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu cz³owieka odgrywa woda. Dziêki wodzie rodzi siê i utrzymuje ¿ycie, ale jednoczeœnie jest to niszcz¹cy ¿ywio³, przed
którym trudno jest siê ochroniæ.
Woda ma tak¿e inne znaczenie.
W Wielk¹ Sobotê œwiêcimy wodê, aby
nabra³a mocy uœwiêcania. To obraz
duchowego odrodzenia, który ma po³o¿yæ kres naszym wystêpkom, grzechom, a daæ pocz¹tek cnotom. Woda
œwiêcona oznacza wyzwolenie z niewoli grzechów. Kap³an wstawiaj¹c
w tym dniu pascha³ do wody, modli
siê: „Prosimy Ciê, Panie, niech przez
Twojego Syna zst¹pi na tê wodê moc
Ducha Œwiêtego, aby wszyscy przez
grzech pogrzebani razem z Chrystusem w œmierci, z Nim te¿ powstali do
nowego ¿ycia”. Woda gasi pragnienie, obmywa z brudu.
Panie, spraw, abym w czasie misji,
obmy³ duszê ze swoich grzechów, aby
moc Ducha Œwiêtego zst¹pi³a na mnie
i umocni³a na drodze ¿ycia chrzeœcijañskiego. Przypomnê sobie, ¿e w czasie chrztu rodzice i chrzestni, w moim
imieniu wyrzekli siê grzechu i „wszystkiego, co prowadzi do z³a”, aby mnie
grzech nie opanowa³. Wyrzek³em siê
te¿ „szatana, który jest g³ównym
sprawc¹ grzechu”. Zobowi¹za³em siê
tak¿e do rozwijania, umacniania i wyznawania œwiêtej wiary. Czy mogê powiedzieæ o sobie, ¿e jestem cz³owiekiem wiary? Czy dajê dobry przyk³ad
¿ycia chrzeœcijañskiego? Czy nie wstydzê siê wyznawaæ swoj¹ wiarê? Jak
jest z moimi praktykami religijnymi?
Na te pytania, pomó¿ mi, Panie,
odpowiedzieæ w czasie misji. Oczyœæ
mnie z grzechów i umocnij na drodze
wiary. Proszê Ciê z ca³ego serca. Amen.
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Modlitwa o dobre i owocne prze¿ywanie misji parafialnych
Œroda, 29.03.2017
Dzieñ po dniu nadchodzi czas misji
parafialnych. To jest coœ wiêcej jak zwyk³e rekolekcje. Zaczniemy od rozwa¿ania:
„¯ywe jest s³owo Bo¿e i skuteczne”. Jednoczeœnie uœwiadamiamy sobie, jak wiele zale¿y od nas. To zale¿y od naszej wra¿liwoœci na s³owo Bo¿e, jego akceptacji,
nas³uchiwania z przejêciem, bez lekcewa¿enia, ale z wiar¹ i pokor¹. Nadchodzi czas
³aski Pana, czas, kiedy Pan przyjdzie z pomoc¹ ka¿demu z nas. Tê pomoc œwiadczy³ bêdzie w rozœwietlaniu dusz naszych,
wejrzeniu w ich g³êbiê.
Panie, Ty do nas bêdziesz kierowa³ wezwanie: „WyjdŸcie na wolnoœæ!” (Iz 49,8-15). O jak¹ wolnoœæ
bêdzie nam chodziæ; ku jakiej wolnoœci mamy zd¹¿aæ? Mamy zd¹¿aæ do
wolnoœci sumienia, do jego oczyszczenia z grzechów, które przecie¿ zniewalaj¹. Cz³owiek grzeszny nigdy nie jest
wolny. Cz³owiek grzeszny jest zniewolony. Znamy choæby siedem grzechów
g³ównych. Grzech jest zes³aniem na
wygnanie, z dala ojcowskiego domu,
jest zerwaniem przyjaŸni z Bogiem.
Czas misji, to czas naprawiania zerwanych wiêzi, czas powrotu do domu
Ojca, a wtedy panowaæ bêdzie radoœæ
i wesele. Bêdziemy mogli siê cieszyæ,
bo „Pan jest ³askawy, pe³en mi³osierdzia” (Ps 145(144). Ju¿ dziœ wyœpiewujemy hymn pochwalny na czeœæ
Twojego, Panie, mi³osierdzia.
„Pan jest ³agodny i mi³osierny, nieskory
do gniewu i bardzo ³askawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego mi³osierdzie nad
wszystkim, co stworzy³”. Jak¿e krzepi¹ce
s¹ te s³owa: „Pan podtrzymuje wszystkich,
którzy upadaj¹, i podnosi wszystkich zgnêbionych… Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywaj¹, wszystkich wzywaj¹cych
Go szczerze”.
Panie, pomó¿ mi, abym w czasie
tych misji odnowi³ siê wewnêtrznie,
abym móg³ odczuæ bliskoœæ Twoj¹,
³agodnoœæ i mi³osierdzie.
Modlitwa o dobre i owocne prze¿ywanie misji parafialnych
Czwartek,30.03.2017
Dziœ us³yszeliœmy wo³anie: „Przebacz, o Panie, swojemu ludowi”

(Ps resp. 106). Tak jak kiedyœ naród
wybrany sprzeniewierzy³ siê Najwy¿szemu Bogu, tak i dziœ tkwi w nas pokusa i tendencja do sprzeniewierzenia
siê Bogu. Dobry i mi³osierny Pan stale zwraca siê do nas:
„Nawróæcie siê! Odst¹pcie od
wszystkich waszych grzechów, aby
wam ju¿ wiêcej nie by³y sposobnoœci¹
do przewiny. Odrzuæcie od siebie
wszystkie grzechy, które pope³nialiœcie przeciwko Mnie, i uczyñcie sobie
nowe serce i nowego ducha. (…) Zatem nawróæcie siê…” (Ez 18,30b-32).
Panie, modlê siê gor¹co, aby to
Twoje, pe³ne troski wo³anie, dosz³o do
mnie. Œw. Maksym Wyznawca pisze,
„i¿ nie ma nic tak drogiego Panu i odpowiadaj¹cego mi³oœci jak to, ¿e ludzie nawracaj¹ siê do Niego powodowani prawdziw¹ pokut¹”. Spraw, Panie,
abym siê nie opiera³.
Wejrzyj, Panie, równie¿ na tych
z nas, naszych parafian, którzy pogubili siê w ¿yciu, którzy pob³¹dzili, zeszli na z³e drogi, którzy s¹ poranieni
duchowo, a nie dostrzegaj¹ swej nieprawoœci. Otwórz ich oczy, oœwieæ
umys³, zaproœ do siebie, aby uporz¹dkowali swoje ¿ycie. Niech wróc¹ na
drogi prawoœci. Ty sam, Panie, powiedzia³eœ, ¿e „nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy siê Ÿle maj¹”. Wejrzyj
na wszystkich synów marnotrawnych,
aby wrócili do domu Ojca, w Jego kochaj¹ce ramiona.
Panie, Ty nikim nie gardzisz, ale
wszystkich zapraszasz do siebie:
„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obci¹¿eni jesteœcie, a Ja
was pokrzepiê”. Czy znajdzie siê ktoœ
taki, kto odmówi³by czy odrzuci³ takie
zaproszenie, aby przyjœæ na misje
i oczyœciæ swoje sumienie?
„Bo¿e, Ty nagradzasz sprawiedliwych, a pokutuj¹cym grzesznikom
udzielasz przebaczenia, wys³uchaj nasze b³agania i udziel nam odpuszczenia grzechów, które wyznajemy. Przez
naszego Pana…”.

Taka jest niekiedy buntownicza natura cz³owieka. Doskonale to wspó³gra
z fragmentem dzisiejszego czytania
z Ksiêgi M¹droœci: jest „nam niewygodny: sprzeciwia siê naszym sprawom, zarzuca nam ³amanie prawa, wypomina
nam b³êdy naszych obyczajów”. Mylne s¹ drogi ludzkie. Bywa, ¿e przychodzi otrzeŸwienie, co ukazuje autor natchniony: „Tak pomyœleli i pob³¹dzili, bo
w³asna z³oœæ ich zaœlepi³a. Nie pojêli tajemnic Bo¿ych, nie spodziewali siê nagrody za prawoœæ”. Zawsze jest nadzieja na nawrócenie, bo „Pan zawsze jest
bliski dla skruszonych w sercu”. To Pan
„ocala upad³ych na duchu; Pan odkupi
dusze s³ug swoich, nie zazna kary, kto
siê doñ ucieka”.
Dziêkujê Ci, Panie, za Twoje nieogarnione mi³osierdzie, za Twoj¹ pe³n¹
wyrozumia³oœci mi³oœæ przebaczaj¹c¹,
za Twoje s³owa, które „s¹ duchem i ¿yciem; Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego”. Pan stale wyci¹ga do mnie swoj¹
pomocn¹ d³oñ. Trzeba tylko mojej
odpowiedzi, oby zawsze pozytywnej.
Czas misji parafialnych, to godzina
spotkania z Panem mi³osiernym, przebaczaj¹cym, pe³nym wyrozumia³oœci,
ale jednoczeœnie te¿ i wymagaj¹cym.
Panie, dodaj odwagi g³ównie
wszystkim wahaj¹cym siê, opornym,
wszystkim, którzy mo¿e od wielu lat
nie byli u spowiedzi, mówi¹c mylnie,
¿e nie maj¹ siê z czego spowiadaæ.
A Pismo Œwiête mówi: „Je¿eli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy, i nie ma w nas
prawdy”. Pamiêtajmy w naszych modlitwach o tych z naszych parafian,
a sami stañmy w prawdzie wobec mi³osiernego Pana. Amen.

Ks. Andrzej Skiba

Modlitwa o dobre i owocne prze¿ywanie misji parafialnych
Pi¹tek, 31.03.2017
Bywa niejednokrotnie, ¿e cz³owiek
burzy siê przeciwko Panu Bogu, Jego
przykazaniom czy nauce Koœcio³a.

1

Komentarz do Biblii Poznañskiej,
Iz 65,17-21.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 13 (708) 2 kwietnia 2017 r.

5

Mêka Pañska w obrazach
Cz. IV. Jezus poraniony i poni¿ony
Gromadzimy siê ju¿ po raz czwarty
na rozwa¿aniu Gorzkich ¯ali. Tym razem przeniesiemy siê na dziedziniec
pa³acu Pi³ata, aby spojrzeæ na poranionego Jezusa. Pi³at nie by³ przekonany o winie Zbawiciela, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e chcia³o ocaliæ od
œmierci. Poniewa¿ w³adze ¿ydowskie
i t³um nie zgadza³y siê na to, Pi³at,
chc¹c zyskaæ na czasie, skazuje Go na
biczowanie. „Wówczas Pi³at wzi¹³
Jezusa i kaza³ Go ubiczowaæ” (J 19,1).

rzony Jezus zosta³ wystawiony na
poœmiewisko dla ludu.
3. Obraz
Tak¹ scenê wystawienia Jezusa
na poœmiewisko dla t³umu czêsto
przedstawiali malarze. Jednym z najpiêkniejszych przestawieñ Chrystusa cierpi¹cego jest maleñki obraz
(30 x 21 cm) Antonello da Messiny
z roku oko³o 1475 pt. „Chrystus

ciowy i sugestywny przedstawi³ na
nim cierpi¹cego Zbawiciela.
Postaæ Chrystusa w koronie cierniowej zajmuje prawie ca³¹ p³aszczyznê malowid³a. Jedynie z lewej strony
w oddali mo¿emy dostrzec kolumnê,
czyli s³up, do którego by³ przywi¹zany w czasie biczowania. Œwiat³o skierowane jest z lewej strony obrazu,
a prawa czêœæ twarzy (dla Jezusa jest
to lewa strona) ukryta jest nieco w cie-

1. Biczowanie
Biczowanie by³o bardzo okrutnym
i bolesnym sposobem wymierzania
kary. Skazañca przywi¹zywano za przeguby rak do niskiego szerokiego pnia
lub kamiennej kolumny, co zmusza³o
go do sk³onu i wygiêcia grzbietu. Prawodawstwo ¿ydowskie przewidywa³o nie wiêcej ni¿ 40 uderzeñ, bo wiêcej
zagra¿a³o ¿yciu bitego cz³owieka. Jednak ¿o³nierze rzymscy nie przejmowali
siê przepisami ¿ydowskimi i wymierzali
tyle razów, na ile mieli ochotê. Prawdopodobnie w czasie biczowania Jezusa by³o dwóch oprawców, którzy
uderzali na zmianê. Bicz u¿ywany do
takich egzekucji mia³ trzy skórzane rzemienie, zakoñczone o³owianymi kulkami lub ¿elaznymi ciê¿arkami. Cia³o skazañca po kilku razach pokrywa³o siê
siñcami, a potem, gdy skóra pêka³a,
zamiast cia³a robi³a siê miazga. Przypomina siê w tym miejscu zapowiedŸ
psalmu prorockiego: „Poorali mój
grzbiet oracze, wy¿³obili na nim grube bruzdy…” (Ps 129,3).
2. Cierniem ukrzy¿owanie i wystawienie na poœmiewisko
¯o³nierzom rzymskiego legionu nie
wystarczy³o to zmaltretowanie Jezusa. Po biczowaniu ¿o³nierze namiestnika zabrali Go ze sob¹ do pretorium.
Rozebrali Go z szat i narzucili na niego
p³aszcz szkar³atny. Uplót³szy wieniec
z ciernia, w³o¿yli Mu na g³owê, a do
prawej rêki dali Mu trzcinê. Potem
przyklêkali przed Nim i szydzili z Niego, mówi¹c: „Witaj królu ¿ydowski.
Przy tym pluli na Niego, brali trzcinê i bili Go po g³owie”. (Mt 27,27-30).
Potem pobity, sponiewierany, upoko-

Antonello da Messyna, Jezus przy s³upie, ok. 1475 r.
przy s³upie” w zbiorach paryskiego Luwru. Ten ma³o mo¿e znany, ale
wielce utalentowany artysta rodem
z Sycylii, w sposób bardzo uczu-

niu. Oblicze Chrystusa, mimo widocznych znaków mêki, jest pe³ne dostojeñstwa i powagi. Odchylona nieco
g³owa i spojrzenie skierowane w górê
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œwiadcz¹ o g³êbokim uduchowieniu
Zbawiciela, który wie, ¿e Jego cierpienie jest konieczne. Otwarte lekko usta,
krople krwi na twarzy i szyi, sznur z wielkim wêz³em œwiadcz¹ jednak o wielkim
okrucieñstwie oprawców i natê¿eniu
cierpienia Skazañca. Na d³ugich, potarganych w³osach widnieje korona cierniowa sporz¹dzona z kolczastych ³odyg
jakiejœ roœliny, która dostarcza dodatkowych udrêk. Bardzo przemawiaj¹ce s¹
tak¿e ³zy, sp³ywaj¹ce po policzkach Jezusa oraz krople krwi, rozrzucone po
ca³ym Obliczu Zbawiciela.
Pocz¹tkowo dostrzega³em na obliczu Pana dwie ³zy po lewej stronie,
czyli poni¿ej prawego oka Jezusa. Ale
w koñcu zauwa¿y³em i trzeci¹, ukryt¹
z drugiej strony, nieco w cieniu, który
rozpoœciera siê za nosem. Zosta³y one
namalowane bardzo starannie, sprawiaj¹ nawet wra¿enie, ¿e to nie obraz,
lecz rzeczywistoœæ. I uœwiadamiaj¹
nam, ¿e cierpienie Chrystusa to nie
jakiœ trick, sztuczka, jakiej u¿ywa siê
nieraz w filmach. To prawdziwy ból,
przeszywaj¹cy cia³o a¿ do szpiku koœci, docieraj¹cy do dna œwiadomoœci,
do istoty duszy. W takich sytuacjach
nie mo¿na siê nawet ³ez wstydziæ. Te
³zy to znak bólu fizycznego Jezusa, ale
tak¿e bólu jego duszy, która czuje
w tym momencie jeszcze bardziej, jak
okrutny mo¿e byæ cz³owiek.
4. Nasze grzechy - zmys³owoœæ
Biczowanie i cierniem ukoronowanie to straszne mêki, które musia³ cierpieæ nasz Zbawiciel. Wielu œwiêtych
i teologów uwa¿a³o, ¿e biczowanie
przyjête przez Jezusa jest zadoœæuczynieniem za grzech zmys³owoœci cia³a.
Tak pisa³ wielki œw. Bernard, ale te¿
inni pisarze katoliccy, np. Mauriac.
Myœlê, ¿e warto dziœ, rozwa¿aj¹c Mêkê
Pañsk¹, zwróciæ swoje myœli ku temu
przewinieniu. Dosyæ rzadko mówi siê
dziœ o grzechach nieczystoœci, choæ
plaga tego grzechu rozlewa siê wszêdzie wokó³ nas. Nie jest modnie mówiæ o tym, albowiem œwiat tego grzechu nie uznaje, uwa¿aj¹c, ¿e wszystko
mo¿na robiæ bez ograniczeñ, jeœli jest
to przyjemne. Ogromne wyuzdanie
wylewa siê z mediów, z reklam, z Internetu. Jeœli œwiat ma coœ do zarzucenia
duchownym w tej dziedzinie, to z luboœci¹ siê to rozg³asza, ukazuj¹c nie
jako przejaw ludzkiej s³aboœci, tylko
jako dowód na to, ¿e w czystoœci cia³a

nie mo¿na wytrzymaæ. Œwiat szydzi, ¿e
jeœli wszyscy grzesz¹, to nieczystoœæ,
spe³nianie po¿¹dañ cia³a jest dobre
i powinno byæ dozwolone i pochwalone przez wszystkich. Tymczasem Jezus mówi: „B³ogos³awieni czystego
serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ
bêd¹” (Mt 5,8). A w innym miejscu:
„Ktokolwiek patrzy po¿¹dliwie na
kobietê, ju¿ dopuszcza siê cudzo³óstwa…”. ( Mt 5,28). Czy wiêc rzeczywiœcie wszystko wolno? Czy mo¿e daæ
coœ cz³owiek za swoj¹ duszê?
Dziedzina zmys³owoœci jest jedn¹
z najtrudniejszych do opanowania.. To
wrogowie wiary przekonuj¹, ¿e nie da
siê ¿yæ w czystoœci, ¿e wszyscy, którzy
j¹ zachowuj¹, tylko udaj¹, albo s¹ nawet osobami skrzywionymi psychicznie.
Tymczasem jest to trudne, ale nie znaczy, ¿e jest niemo¿liwe, aby po¿¹dliwoœæ
opanowaæ. Patrz¹c na cierpienie Jezusa
uœwiadamiamy sobie, ¿e aby byæ czystego serca, trzeba przede wszystkim
wielkiej czujnoœci, kontroli nad tym, co
ogl¹damy, co czytamy, czym siê karmimy. Jeœli ktoœ karmi siê brudem, to ten
brud go przeniknie i bêdzie nim w³ada³.
Przy okazji skrzywdzi nie tylko siebie,
ale i wiele innych osób. Patrz¹c na poranionego Jezusa, przepraszajmy za
wszystkie grzechy pope³nione ze wzglêdu na nasz¹ zmys³owoœæ.
5. Nasze grzechy - pycha
Cierniem koronowanie jest z kolei
opisywane w mistyce chrzeœcijañskiej
jako kara za ludzk¹ pychê. Korona to
symbol pychy i zepsucia w³adzy – Jezus ma niby-koronê, przez co jest poni¿any jako Król doznaj¹cy wzgardy.
Pycha to jeden z grzechów g³ównych, nieraz siê mówi, ¿e nieprzypadkowo jest pierwsza na liœcie. Pycha to
zbytnie wpatrzenie w siebie i w swoj¹
osobê, co z kolei czêsto przeradza siê
w egoizm. Cz³owiek pyszny uwa¿a nierzadko, ¿e jest najwa¿niejszy na œwiecie, ¿e wszyscy musz¹ mu siê k³aniaæ
i oddawaæ ho³dy jego wyj¹tkowoœci.
Cz³owiek pyszny lubi poni¿aæ innych,
gardziæ nimi, poniewieraæ; z kolei jest
bardzo spolegliwy wobec wa¿niejszych od siebie, niezale¿nie od ich
wartoœci moralnych. Lubi schlebiaæ
prze³o¿onym, tak¿e tym zepsutym wewnêtrznie, aby wkraœæ siê w ich ³aski i
móc potem ich naœladowaæ w z³u.
Pyszny nie dostrzega potrzebuj¹cych
pomocy, gardzi nimi jako s³abszymi od

siebie, nieraz chcia³by ich unicestwiæ,
aby nie psuli komfortu jego ¿ycia.
Cz³owiek pyszny lubi otaczaæ siê dworem klakierów, którzy przyklaskuj¹ ka¿dej jego decyzji, szczególnie tym w¹tpliwym moralnie. Cz³owiek pyszny nie
docenia wartoœci wiary, uwa¿aj¹c j¹ za
domenê ludzi s³abych. Jeœli nawet wierzy w Boga, to raczej wyznaje jego
karykaturê; raczej unika modlitwy, bo
to œrodek dla s³abych, a on jest w swoim mniemaniu mocny. Wydaje mu siê,
¿e Bóg, jeœli jest, przyklaskuje ka¿dej
jego decyzji, bo on sam jest najwa¿niejszym ze wszystkich ludzi.
Pan Jezus natomiast kocha i prowadzi ludzi pokornych. Sam taki by³,
o czym œwiadczy, nawet to, ¿e nie urodzi³ siê na dworze królewskim, ale
w ubogiej rodzinie. Nie wstydzi³ siê
swego ziemskiego pochodzenia i nie
unika³ pracy. Gdy naucza³, nie ho³ubi³
ludzi bogatych i wa¿nych, ale wszystkich chcia³ przygarn¹æ do siebie. To,
¿e przyj¹³ mêkê i hañbê krzy¿a te¿
œwiadczy o Jego boskiej pokorze, która przerasta nawet nasze wyobra¿enia.
6. Modlitwa
Jezu, jak Ty bardzo cierpisz! Dla
mnie przyj¹³eœ to ciê¿kie biczowanie,
ukoronowanie cierniem na poœmiewisko, odzianie w purpurê, policzkowanie, przekleñstwa, wyzwiska, a wszystko po to, aby mnie zbawiæ. Nie
wystarczy³a sama œmieræ, ale musia³eœ
jeszcze znieœæ to cierpienie i poni¿enie,
aby przekonaæ mnie o swojej mi³oœci.
Bo mi³oœæ jest „cierpliwa i ³askawa”,
„mi³oœæ wszystko przetrzyma”.
Mimo tej hañby, Jezu, nie utraci³eœ
nic z boskiej godnoœci. Cierpisz, bo tak
trzeba, ale nie musisz siê wstydziæ niczego, bo nie pope³ni³eœ ¿adnej winy.
Tylko gawiedŸ uwa¿a, ¿e jesteœ nikim,
natomiast Ty sam wiesz, ¿e jesteœ Kimœ
najwiêkszym. Moim Panem i Zbawicielem, Bogiem samym. Od tej chwili ka¿dy, kto cierpi niewinnie nawet najwiêksze poni¿enie, nie traci nic ze swej
godnoœci, ale jest ona uniesiona do
najwy¿szego poziomu œwiêtoœci.
Jezu przepraszam Ciê za wszystkie
moje grzechy, szczególnie te pope³nione w dziedzinie nieczystoœci i pychy.
Przygarnij mnie do siebie i przebacz mi
moj¹ s³aboœæ. Chcê odt¹d iœæ za Tob¹,
s³u¿yæ Ci, naœladowaæ Ciê w mi³oœci.
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Dzieñ ¯ycia
Msza œwiêta i procesja przez miasto
Fot. Ks. £ukasz Piróg i ks. Tomasz Grzywna
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Wakacyjne wêdrówki

Echternach – w krainie manuskryptów i œw. Wilibrorda

sylwetka koœcio³a opackiego w Echternach (styl
budynek opactwa benedyktyñskiego, obecnie
romañski, odbudowana w XX w.)
w piwnicach Muzeum Opactwa
Jednym z miast o najciekawszej cesji”, organizowanych nieprzerwa- Wspó³pracowa³ wtedy w misjach
historii w Luksemburgu jest po³o¿o- nie od kilkuset lat.
z Wilfriedem – Bonifacym, póŸniejne nad graniczn¹ rzek¹ Sure – EchZacznijmy jednak od œw. Wilibrorternach. Rozwinê³o siê ono w miej- da. Postaæ ta jest w Polsce zupe³nie
scu, w którym ewangelizowa³ na nieznana, ale œwiêty ten cieszy³ siê
prze³omie VII i VIII wieku œw. Wili- przez lata wielk¹ czci¹ na terenie Lukbrord. By³ to w œredniowieczu oœro- semburga i Holandii, jako ewangelizadek religijny i duchowy o znaczeniu tor i aposto³ tych terenów. Wilibrord
urodzi³ siê na terenie dzisiejszej Anglii oko³o 658 roku. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tereny Anglii i Irlandii by³y
ju¿ w tym czasie dawno schrystianizowane i promieniowa³y gorliwoœci¹ chrzeœcijañsk¹ na ca³¹ Europê. Wilibrord ju¿ w m³odoœci
wst¹pi³ do zakonu benedyktyñskiego i formowa³ siê najpierw w Anglii, a potem w Irlandii jako uczeñ
œw. Egberta. Wkrótce zosta³ wys³any na misje do Europy, do pogañrelikwiarz ze szcz¹tkami œw.
skich Fryzów, którzy zamieszkiwali
Wilibrorda w krypcie koœcio³a
pó³nocn¹ czêœæ obecnej Holandii. karta z kodeksu przedstawiaj¹ca
Jako swoj¹ g³ówn¹ siedzibê wybra³ uzdrowienie niewidomego
europejskim. Opactwo benedyktyñ- miasto Utrecht, które sta³o siê kolebk¹
skie w Echternach specjalizowa³o siê wiary dla tych terenów. W tym czasie szym aposto³em Germanów. Wilibrord
w pisaniu i iluminacji ksi¹g liturgicz- wspó³pracowa³ z ksiêciem frankijskim by³ cz³owiekiem wielkiej prostoty, ale
nych. Po wielu wiekach Echternach Pepinem z Heristalu. Wilibrord piel- te¿ nieogarnionej energii, która popyjest to ma³e miasteczko z góruj¹cymi grzymowa³ te¿ do Rzymu, gdzie od pa- cha³a go do podejmowania kolejnych
nad nim wie¿ami koœcio³a opackie- pie¿a uzyska³ paliusz biskupi i zada- wyzwañ. Pod koniec ¿ycia coraz wiêgo, w którym zachowa³ siê specy- nie dalszej ewangelizacji. Z Utrechtu cej czasu spêdza³ w Echternach, gdzie
ficzny klimat. S³ynie ono z opactwa wyrusza³ dalej, m. in. w okolii muzeum oraz tzw. „tañcz¹cych pro- ce Echternach, gdzie na darowanym przez Irminê
z Oeren ziemiach za³o¿y³ klasztor benedyktyñski. By³a to pierwsza na ziemiach
kontynentalnej Europy wspólnota, wywodz¹ca siê z anglosaskiej tradycji. Odt¹d
Wilibrord czêsto tu
przebywa³ i podejmowa³ st¹d dalsze wyprawy misyjne. W krainie
widok œredniowiecznego skryptorium –
Fryzów nieomal nie cuda Jezusa – karta „Z³otego Kodeksu
poniós³
œmierci. z Echternach”
karta kodeksu
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replika oprawy „Z³otego Kodeksu”
te¿ zmar³ w opinii œwiêtoœci w 739 roku.
Jego grób sta³ siê miejscem pielgrzymkowym dla czcicieli tego patrona
i mieszkañców pobliskich krain.
Pierwszy koœció³ i klasztor w Echternach zbudowa³ jeszcze œw. Wilibrord.
Wkrótce miejsce to sta³o siê najwa¿niejszym w Europie centrum pisania
i iluminacji manuskryptów. Wykonano
tu m. in. s³ynny „Ewangeliarz z Trewiru” (pocz. VIII w.). Przechowywano tu
tak¿e tzw. „Ewangeliarz z Echternach”,
który wykonany zosta³ prawdopodobnie w Anglii, ale zosta³ podarowany œw.
Wilibrordowi. Opactwo by³ te¿ miejscem edukacji artystycznej i rolniczej,
kszta³ci³ siê tu m. in. Koloman, syn Karola M³ota, króla Franków.
Dzieje opactwa by³y skomplikowane, na jakiœ czas benedyktynów zast¹pili kanonicy œwieccy (847 r.), a nastêpnie wrócili benedyktyni (973 r.). W 1017
roku koœció³ i klasztor strawi³ po¿ar; odbudowano go w stylu romañskim.
Opactwo przesz³o reformê w duchu kluniackim za opata Humberta po 1028
roku. Wkrótce opactwo sta³o siê po raz
drugi (pierwsza œwietnoœæ VIII w., druga XI wiek) wa¿nym centrum kultury,
miejscem nauki iluminacji rêkopisów .
Powsta³y tu w XI w. „Z³oty Kodeks
z Echternach” i „Ksiêga Perykop”.
Upadek opactwa nast¹pi³ dopiero
w XVIII wieku. Po przy³¹czeniu tego
terenu do Francji, w „duchu” rewolucji francuskiej zosta³o ono zsekulary-

mapa misji irlandzkich i anglosaskich w Europie
zowane. Mnisi uciekli do Erfurtu, za- sana na listê niematerialnego dziedzicbieraj¹c najcenniejsze manuskrypty. twa UNESCO.
Budynek opactwa sta³ siê fabryk¹ ceCo pozostaje w pamiêci po zwieramiki, a koœció³ popada³ w ruinê. dzeniu miasteczka Echternach? Na
W 1861 roku koœció³ zosta³ odkupio- pewno sylwetka opactwa, postaæ œw.
ny przez mieszczan i sta³ siê siedzib¹ Wilibrorda i podziw dla sztuki ilumiparafii. W czasie II wojny œwiatowej nacji manuskryptów. Obecny koœció³
zosta³ on ca³kowicie zniszczony, a po- opacki prezentuje siê okazale, ale potem odbudowany w duchu stylu ro- wsta³ dopiero w XX wieku, jako replimañskiego. Jedynym autentycznym ka. Zwiedziliœmy go wiêc dosyæ pomiejscem z dawnych czasów jest kryp- bie¿nie, aby wiêcej czasu poœwieciæ
ta z relikwiami œw. Wilibrorda. Obec- Muzeum Opactwa (Musee de l’Abnie w budynku klasztoru jest zlokali- baye). A w muzeum jest co ogl¹daæ –
zowane bardzo ciekawe muzeum, historia misji anglosaskich w Europie,
ukazuj¹ce dzieje klasztoru oraz tajem- liczne obrazy i rzeŸby œw. Wilibrorda,
nice iluminacji manuskryptów.
celtyckie krzy¿e i faksymile, czyli reJeszcze jednym ciekawym obrzê- produkcje, wielu ksi¹g liturgicznych
dem zwi¹zanym z Echternach jest tzw. zwi¹zanych z Echternach. Te najwa¿„tañcz¹ca procesja”. Co najmniej od niejsze to „Ewangeliarz z Echternach”,
XV wieku istnieje zwyczaj procesji do który przyby³ tu z Anglii, a nastêpnie
grobu patrona, która ma miejsce we zosta³ zagarniêty przez rewolucjê i bêwtorek po Zielonych Œwiêtach. Wi¹¿e d¹cy obecnie w posiadaniu Biblioteki
siê ona z faktem epidemii byd³a w 1347 Francuskiej w Pary¿u i XI-wieczny
r., charakteryzuj¹cej siê nieopanowa- „Z³oty Kodeks”, uchroniony przez
nymi drgawkami cia³a, a ludnoœæ uzna- mnichów w czasie rewolucji, kilkakrot³a, ¿e dziêki naœladowaniu tych ru- nie sprzedawany, który sta³ siê w³achów mo¿e zyskaæ wiêksze snoœci¹ Germanisches Museum w Nowstawiennictwo u Patrona Miasta. rymberdze. W muzeum w Echternach
Modlitwy zosta³y wys³uchane, jest te¿ prezentowany na monitorach
a dziêkczynienie przerodzi³o siê w co- film ze scenami z tañcz¹cej procesji.
roczne obchody, zwi¹zane z „tañcz¹- Obejrzenie z bliska reprintów kart kocym” przemieszczaniem siê po mieœcie, deksów i ich cennych opraw jest piêkw kierunku koœcio³a. Ka¿dego roku ob- nym prze¿yciem, buduj¹cym podziw
rzêd gromadzi kilkanaœcie tysiêcy wobec pracy mnichów z opactwa.
osób, a tañcz¹cych jest oko³o 8 tysiêcy. W 2010 r. procesja ta zosta³a wpiKs. Tomasz Grzywna

rzeŸby œw. Wilibrorda w muzeum
„tañcz¹ca procesja” (wikipedia)
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Lectio Divina (£k 12,35-40)
Niech bêd¹ przepasane biodra
wasze i zapalone pochodnie. A wy
[b¹dŸcie] podobni do ludzi oczekuj¹cych swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyæ,
gdy nadejdzie i zako³acze. Szczêœliwi
owi s³udzy, których pan zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie. Zaprawdê
powiadam wam; Przepasze siê i ka¿e
im zasi¹œæ do sto³u, a obchodz¹c, bêdzie im us³ugiwa³. Czy o drugiej, czy o
trzeciej stra¿y przyjdzie, szczêœliwi oni,
gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie,
¿e gdyby gospodarz wiedzia³, o której
godzinie przyjœæ ma z³odziej, nie pozwoli³by w³amaæ siê do swojego domu.
Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿ o godzinie, której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie. (£k 12,35-40)
Lectio (czytanie i zrozumienie Pisma)
LuŸne szaty noszone by³y podczas
odpoczynku czy posi³ku. Natomiast
przed prac¹, podró¿¹ czy pos³ugiwaniem nale¿a³o przepasaæ siê w biodrach,
aby mieæ swobodê podczas chodzenia
i wykonywania czynnoœci. Przepasane biodra i zapalone lampy to podtrzymywanie pe³nej gotowoœci na spotkanie z Panem. Œwiat³o to oœwieca te¿
innych i tym samym ukazuje im drogê.
Oczekiwanie wi¹¿e siê z czuwaniem i nas³uchiwaniem odg³osów przypominaj¹cych nadejœcie Pana oraz poczuciem
dobrze wype³nionego zleconego zadania jakie pozostawi³ nam Pan do wykonania. Nale¿y byæ skupionym, nie tyle
na ¿yciu doczesnym, ale przede wszystkim na przygotowaniu na przyjœcie
Pana. Autentycznie czuwaj¹cy s³uga,
zawsze rozpozna nadchodz¹cego
Pana. Werset 37 jasno ilustruje szczêœcie i sposób, w jaki zostan¹ nagrodzeni ci, którzy pozostaj¹ Mu wierni. Szczêœliwy s³uga to ten, który czuwa, zgodnie
z przypowieœci¹ ca³y czas, bez kalkulacji o, której „stra¿y” pojawi siê Pan. Byæ
gotowym to nie byæ przygotowanym
na dan¹ chwilê, lecz ci¹g³e, wierne wype³nianie zadania powierzonego przez
Pana, w sta³ym czuwaniu i oczekiwaniu na Jego przyjœcie. Autor podkreœla
¿e nale¿y byæ nieustannie duchowo

gotowym na ponowne przyjœcie Syna
Cz³owieczego.
Meditatio (spojrzenie i przemyœlenie
siebie w œwietle s³owa Bo¿ego)
Przepasane biodra nawi¹zuj¹ do
przewi¹zania szaty, jak uczyni³ to Jezus
podczas ostatniej wieczerzy J,13/4nn.
Do tego te¿ aby podj¹æ nasze obowi¹zki, wzi¹æ siê do pracy, pos³uguj¹c na
rzecz wszystkich potrzebuj¹cych, przez
ewangelizacjê lub w ka¿dy inny mo¿liwy sposób. Przypasanie to przyobleczenie siê w Chrystusa i gotowoœæ na
spotkanie z Nim. Zapalone pochodnie
symbolizuj¹ stan œwiadomego oczekiwania na Zbawiciela. S³uga trzymaj¹cy
zapalon¹ pochodniê, to ten, który dok³adnie wie dok¹d zmierza, który trwa
w przyjaŸni z Bogiem. Przeciwieñstwem
jest zgaszona pochodnia, symbolizuj¹ca zlekcewa¿enie swego ¿ycia, Bo¿ych
obietnic i tym samym wielk¹ lekkomyœlnoœæ. Czuwanie nie jest jak¹œ chwil¹,
lecz podstawowym wymiarem ¿ycia
ka¿dego chrzeœcijanina i ma udzielaæ siê
innym. Czuwaæ to trwaæ w Chrystusie,
przebywaæ z Nim, ale te¿ jeszcze Go
oczekiwaæ. Pan Jezus szczêœcie ³¹czy
z postaw¹ czuwania, tych których zastanie czuwaj¹cych gdy nadejdzie, nazywa ich szczêœliwymi. <Przepasze siê
i ka¿e im zasi¹œæ do sto³u>, widzimy tutaj wizualizacjê wymiaru chrzeœcijañskiego czuwania. To ju¿ siê wydarzy³o,
jest rzeczywistoœci¹ podczas ostatniej
wieczerzy. Jezus przepasuj¹c siê us³uguje uczniom, umywa im nogi. Eucharystia jest spotkaniem z Chrystusem.
On przychodzi do nas. Czuwanie wype³nia siê w duchu spotkania z Chrystusem i przyjêcia pos³ugi, któr¹ nam
daje. Ewangelia przypomina nam, ¿e my
sami z siebie nic nie mo¿emy Bogu daæ,
ale to On dzia³a w nas i nam daje. Musimy byæ gotowi na to spotkanie, kiedy
Jezus powtórnie wróci na ziemiê. Stan
mojego serca musi byæ ci¹gle kontrolowany, aby wiedzieæ czego pragnê, czy
chcê byæ odpowiednio przygotowany do wype³niania celów wytyczonych przez Jezusa. Gotowym staje siê
przez wype³nianie powierzonego zada-

nia przez Pana w oczekiwaniu na Jego
przyjœcie. Postêpowaæ wed³ug zamys³u Bo¿ego a nie swojego ludzkiego to
znaczy zachowywaæ przykazania. Takie oczekiwanie upodabnia nas do s³ug
szczêœliwych, dla których ponowne
przyjœcie Chrystusa sta³o siê jedynym
celem w ¿yciu. Lepiej jest ¿e nie znamy
dnia ani godziny Jego przyjœcia, gdy¿
wiedza ta prawdopodobnie zniewoli³a
by nas i odebra³a by nam wolnoœæ,
a wol¹ Pana Jezusa jest abyœmy oczekiwali na wype³nienie Jego obietnic
œwiadomie, jako ludzie wolni.
Oratio(zwrócenie siê do Boga)
Panie Jezu pomimo mojej niewiernoœci ju¿ pozwoli³eœ mi usi¹œæ do sto³u
i us³ugujesz mi w Sakramentach Œwiêtych. Przez chrzest powo³a³eœ mnie do
nowego ¿ycia. Dajesz mi mo¿liwoœæ
oczyszczania z grzechów w Sakramencie Pokuty. Przychodzisz do mnie
w Najœwiêtszym Sakramencie dzia³aj¹c
i zmieniaj¹c mnie stopniowo. Spraw Panie proszê abym zawsze by³ gotowy,
biodra moje przepasane a pochodnia
zapalona. Dziêkujê Ci za to wszystko
Panie Jezu. AMEN.
Contemplatio (czas bycia sam na
sam z Bogiem)
Podczas ostatniej wieczerzy Panie
Jezu ustanowi³eœ Eucharystiê, now¹
Paschê, która jest bezpoœrednim spotkaniem z Tob¹. Przez autentyczn¹ gotowoœæ i oczekiwanie kaza³eœ zasi¹œæ
ca³ej ludzkoœci za sto³em.Od tej chwili
w Eucharystii przychodzisz do mnie
i do ka¿dego cz³owieka, który pragnie
korzystaæ z tej wielkiej ³aski i uczestniczyæ w prawdziwej wieczerzy paschalnej. Odda³eœ ¿ycie za ka¿dego cz³owieka z bezinteresownej mi³oœci do niego.
Nic bardziej wartoœciowego i wspanialszego nie mog³o mnie spotkaæ ni¿ to co
bezinteresownie otrzymujê od Ciebie.
Potrzeba jedynie czuwaæ i byæ gotowym w oczekiwaniu na Paschê do Zmartwychwstania Wiecznego. Uwielbiam
Ciê za to wszystko Panie Jezu. AMEN.
Wies³aw Czopor -Grupa Biblijna
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Program misji parafialnych
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5 Niedziela Wielkiego Postu – (02.04.2017)
Og³oszenia duszpasterskie
1. Rozpoczê³y siê i trwaj¹ misje parafialne. Ka¿dy móg³ zabraæ dla siebie
i ca³ej rodziny program tych misji. Witamy serdecznie naszych ksiê¿y misjonarzy; ks. Janusza Krygowskiego
z Komañczy i ks. Janusza Marsza³ka
z Nozdrzca. Na trud g³oszenia s³owa
Bo¿ego ¿yczymy im mocy i œwiat³a
Ducha Œwiêtego, aby owocnie mogli
przeprowadziæ te misje. Wszystkich
serdecznie zapraszamy na uczestnictwo w tych¿e misjach. Czyni¹ to tak¿e
Ksiê¿a Misjonarze.
2. W ubieg³¹ niedzielê kolejny zapraszaliœmy na misje. Powtarzamy to zaproszenie: Z ca³ego serca prosimy, aby
te misje by³y przez ka¿dego z nas g³êboko prze¿ywane, abyœmy nie opusz-

czali nauk, o ile tylko mo¿emy na nie
przybyæ. Spraw duszy nie mo¿na lekcewa¿yæ, bo chodzi tu o wieczne zbawienie. Niech to bêdzie tak¿e œwiadectwo naszej wiary. Ka¿dy dzieñ ma
odpowiedni temat, jak to widnieje
w programie. PrzeœledŸmy dok³adnie
ten program dzieñ po dniu i skorzystajmy z niego, abyœmy mogli owocnie prze¿yæ te misje.
3. Jak w ka¿d¹ niedzielê Wielkiego Postu, tak i dziœ przypominamy, ¿e Gorzkie ¯ale w dniu dzisiejszym rozpoczniemy o godzinie
17.00. W czasie tego nabo¿eñstwa
zbieramy ofiary na kwiaty do Bo¿ego Grobu. Wszystkim Ofiarodawcom z serca dziêkujemy.

4. Na pi¹tek, na godzinê 8.00, 17.15
oraz po Mszy œwiêtej wieczornej, zapraszamy na nabo¿eñstwo Drogi krzy¿owej. O godzinie 19.00 Droga krzy¿owa w Stró¿ach i P³owcach.
5. Dyrektor Szko³y Podstawowej
Nr 8 im. Królowej Zofii, ul. Jana III
Sobieskiego 5 w Sanoku, informuje,
¿e zapisy uczniów do klas pierwszych, czwartych i siódmych na rok
szkolny 2017/2018 trwaj¹ od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017.
6. Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr
2 w Sanoku og³asza zapisy dzieci do
klasy I na rok szkolny 2017/2018. Informacje o zapisach i wymaganej dokumentacji znajduj¹ siê na stronie internetowej szko³y.

Intencje w tygodniu
Od 3. do 9.04.2017 r.
Poniedzia³ek – 3.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Alfreda (f) Gadomska int. od
rodziny Sobolewskich
7.30 + Maria Weso³y
9.00 + Edward Drwiêga int. od Katarzyny Szczepek
18.00 1. + Bronis³aw Kornecki int. od
Józefa i Zdzis³awa Wajda
2. + Feliksa (f) Ogrodnik 2 r. œm.
3. + Ryszard i Micha³ Soko³owscy
i + Maria
Wtorek – 4.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Alfreda (f) Gadomska int. od
rodziny z ul. Konopnickiej
7.30 + Eugeniusz Fejkiel int. od Hodowców Go³êbi Pocztowych Okrêg
Rzeszów
9.00 o nawrócenie i b³. Bo¿e dla Witolda i Jana
18.00 1. + Jan Sternik 14 r. œm.
2. + Bronis³aw Kornecki int. od Piotra
Oleniacza z rodzin¹
3. + Józefa (f) Ba³ka 12 r. œm. i jej m¹¿
Miko³aj
Œroda – 5.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Alfreda (f) Gadomska int. od
rodziny z ul. Konopnickiej

7.30 + Jerzy Kobylañski int. od pracowników firmy DEF
9.00
18.00 1. + + Bronis³aw Kornecki int.
od Paw³a Oleniacza z rodzin¹
2. + Jadwiga 22 r. œm. i Micha³ 14 r. œm.
oraz Marian Jakubowscy
3 + Zbigniew Lisowski
Czwartek – 6.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 + Eugeniusz Fejkiel int. od Hodowców Go³êbi Pocztowych Oddzia³ Brzozów
7.30 + Andrzej Nabywaniec 2 r. œm.
9.00
18.00 1. + Karol
2. + Bronis³aw Kornecki int. od Grzegorza Oleniacza
3. + Wanda Rycyk int. od s¹siadów
z ul. S³owackiego blok nr 18
Pi¹tek – 7.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
7.00 za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
7.30 1. + Jerzy Kobylañski int. od osoby z Humnisk
2. + ks. Adam Sudo³ 97 r. urodzin
9.00
18.00 1. + Bronis³aw Kornecki int. od wspó³pracowników z firmy Buksan - Bukowski
2. + Eugeniusz Fejkiel int. od Hodow-

ców Go³êbi Oddzia³ Sanok
3. + Henryk i Stefan Kubiak
Sobota – 8.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (pocz. greg.)
7.00 + Krystyna B³aszczak 3 r. œm.
7.30 + Iwona D¹browska 1 r. œm.
9.00 o b³. Bo¿e dla Julii w 1. r. urodzin
i o zdrowie dla dziadzia Marka w 50 r.
urodzin
18.00 1. + Bronis³aw Kornecki int. od wspó³pracowników z firmy Buksan - Bukowski
2. + Rudolf
3. dziêkczynna za 60 lat ¿ycia Marka
z proœb¹ o Bo¿e b³ogos³awieñstwo dla
niego i jego rodziny
Niedziela Palmowa – 9.04
6.30 + Mieczys³aw Indyk (greg.)
8.00 za parafian
9.30 + Bronis³aw Kornecki int. od
wspó³pracowników z firmy Buksan Bukowski
11.00 + Katarzyna Kamiñska 5 r. œm.
12.30 dziêkczynno – b³agalna w 80 r.
urodzin Celiny
16.00 + Edward Drwiêga
18.00 + Zofia, Franciszek, Wac³aw
Kurkarewicz
Stró¿e: + Kazimiera Kocaj 2 r. œm.
P³owce: + Helena i Ludwik Kobiela
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