Duch Święty a Maryja
Duch Święty jednoczy nas w miłości
Chrystusa

Formacja 1998
1

Tematy formacyjne dla Polskiej Prowincji MSF na 1998 rok
Duch Święty a Maryja
Duch Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Styczeń
Wspólnota doskonała - Duch Jezusa, Maryi i Józefa - Duch św. Rodziny
Luty
Źródło zakonnej wspólnoty - Duch nadziei pokonujący wątpliwości: „Jakże się to stanie skoro
męża nie znam”
Marzec
Jestem zakonnikiem - Duch umacniający człowieka wewnętrznie: „Przyszedł do Józefa Anioł
[...]”
Kwiecień
Potrzeba zakonnej wspólnoty - Duch przekonujący o grzechu, sprawiedliwości i sądzie
Maj
Wspólnota to troska o innych - Duch przemieniający życie społeczne
Czerwiec
Wspólnota to dzielenie się z innymi - wzajemna komunikacja w Duchu warunkiem wspólnego
wzrastania
Lipiec
Wspólnota to znoszenie cudzych ciężarów - Duch służby braciom: gest podanego kubka
wody
Sierpień
Wspólnota to uległość - charyzmat władzy w służbie braterstwa - władza duchowa
Wrzesień
Wspólnota to służba - władza źródłem jedności
Październik
Wspólnota niedoskonała - charyzmat władzy, która potrafi podjąć decyzję i doprowadzić do
jej realizacji
Listopad
Wspólnota przed Bogiem - wspólnota zakonna wyrazem kościelnej komunii
Grudzień
Życie wspólnotowe na modlitwie - Duch Ojca Założyciela i duch modlitwy braterskiej
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Modlitwa do Matki Bożej o Jezusa w Duchu Świętym
Proszę, Cię, święta Dziewico Maryjo,
wyproś mi łaskę, ażebym otrzymał
Jezusa z tego samego Ducha,
który sprawił, że Ty poczęłaś
i porodziłaś Jezusa.
Niech dusza moja przyjmie Jezusa
przez tego samego Ducha,
który sprawił, że Twoje ciało
poczęło Jezusa.
Niech kocham Jezusa
w tym samym Duchu,
w którym Ty wielbiłaś Go
jako swego Pana
i miłowałaś jako swego Syna.
Św.Ildefons z Toledo

Drodzy Współbracia,
po raz pierwszy w dziejach naszej Polskiej Prowincji MSF ukazują się materiały formacyjne w
zeszytowej formie. Pragniemy, aby były one pomocą w przeżywaniu, wzorem Ojca
Założyciela, duchowości św. Rodziny, która niech prowadzi do wiernego wypełniania
charyzmatu naznaczonego naszej Wspólnocie Zakonnej przez Boga.
Chcemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do powstania tych
materiałów: ks. dr Władysławowi Biedrzyckiemu, pani Magdalenie Drąg z Rzeszowa, kl.
Janowi Tetzlaff, braciom-juniorom Jarosławowi Paczkowskiemu oraz Rafałowi Paja.

Grupa Redakcyjna
(ks. Piotr Pietrzyk, ks. Bogdan Peć, ks. Adam Bajorski)
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Wspólnota doskonała
Duch Jezusa, Maryi i Józefa
Duch Świętej Rodziny

Styczeń 1998
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Styczeń
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja.
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota doskonała - Duch Jezusa, Maryi i Józefa - Duch Świętej Rodziny
Intencja modlitewna
Za Misjonarzy św. Rodziny, którzy pracują w duszpasterstwie
MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(Można ją odmawiać przy innych okazjach)
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
1. Styczeń to w naszych parafiach czas odwiedzin duszpasterskich. Polećmy świętej Rodzinie
duszpasterzy i rodziny naszych wspólnot parafialnych. Niech te wizyty zaowocują w
Kościołach domowych wzrostem wiary i miłości. Prośmy na ten czas o potrzebne siły i
umiejętności dla księży.
2. Czas, kiedy obchodzimy zgromadzeniową Uroczystość Świętej Rodziny (okres między
Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem) nie jest korzystny dla wspólnego pochylenia się nad
tajemnicą Wcielenia Syna Bożego wobec Maryi i Józefa. Dlatego proponujemy styczniowy
Dzień skupienia poświęcić rozważaniu tej tajemnicy.
3. Następującym Współbraciom składamy serdeczne życzenia imieninowe, napełnienia się
duchem św. Rodziny, który wnosi pokój, zachętę do modlitewnego skupienia, chęć nie
eksponowania swoich osiągnięć:
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01. - Ks. Mieczysławowi Steblowi, 05. Ks. Erhardowi Osmańczykowi, 17. Ks. Antoniemu
Zimnemu, 19. Ks. Henrykowi Galganowi i Kl. Mariuszowi Robakowi, 21. Ks. Jarosławowi
Zaradzkiemu, 24. Ks. Franciszkowi Woźnemu, 25. Ks. Pawłowi Świtale, 28. Ks. Tomaszowi
Grabarze

Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
8.11.1905: Ten, kto będzie usiłował robić coś innego niż to, czego chce wola Boża, zawsze
będzie nieszczęśliwy. Szczęście jest tam, gdzie ktoś się znajduje. Jego doskonałość, to żyć w
swym stanie tak, jak chce tego wola Boża.
14.12.1905: Nie uczynicie nigdy nic wielkiego, jeżeli nie macie ideału. W jaki sposób
pomożecie innym wznieść się na szczyt doskonałości, jeśli pozostaniecie leżący na ziemi!
Jakąkolwiek obralibyście drogę, jakikolwiek przyjęlibyście plan do realizacji w przyszłości, a
nie będziecie równocześnie dążyli do doskonałości, wtedy wasze działanie nie będzie niczym
więcej, jak tylko drobną, niewielką zasługą, aby osiągnąć Raj. Jeżeli później byłyby
rozbieżności opinii między wami, stawajcie zawsze po stronie waszego przełożonego. Będzie
to waszą siłą, kiedy będziecie stanowić jedno z nim.
27.12.1905: Moje dzieci, wasza korzyść i wasza szczęśliwość leży w doskonaleniu się. Nie
osiągniecie szczęścia, o ile nie poślubicie ducha św. Rodziny. Jeśli w domu (zakonnym) św.
Rodziny realizujesz się, oznacza to, że naśladujesz ją.
28.12.1905: Szczęśliwa wspólnota zakonna, to taka, w której dostrzec można jedność
poglądów i wysiłków, aby dojść do doskonałości; w której ożywia i zachęca się wzajemnie do
dobra; w której nie ma innych ambicji jak ta, by się prześcigać w szacunku i miłości
braterskiej.
Moje dzieci, nie przestaję zalecać wam jedności i zgodności zapatrywania w tym wszystkim,
co czynicie i w tym wszystkim, co będziecie robić w dalszym ciągu. W ten sposób bez żadnych
cudów staniecie się silnymi i przyczynicie się do rozkwitu dzieła powołań. Ale zapamiętajcie
sobie! Niezgoda jest ruiną wszystkich domów zakonnych.
11.2.1906: Moje dzieci, bądźcie tego pewni, że najwięcej dobra uczynicie dla swoich
wiernych, kiedy we wszystkich swoich kazaniach, pouczeniach, katechezach, w zachętach
skierowanych do nich, prowadzicie ich do nabożeństwa i do naśladowania św. Rodziny z
Nazaretu. Mówiłem o tym często i będę powtarzał bez przerwy. Chciałbym również widzieć
w waszych sercach dobrze umocnione wartości wypływające z tego nabożeństwa.
12.6.1906: Nie zapominajcie moje dzieci, że miłość braterska jest doskonałością duszy,
szczęśliwością czasu i ceną wieczności; posłuszeństwo i ubóstwo skończą się, miłość
pozostanie - manet caritas. Nie zapominajcie, że upór jest straszną córką szatana, który
powiedział w niebie: Non serviam. Dziś, tak jak kiedyś, podpowiada wszystkim, którzy
nadstawiają mu ucha postawę uporu.
24.6.1906: Samo naśladowanie św. Rodziny wystarczyłoby samo, by uleczyć nas ze
wszystkich naszych małostek. Kto nie umie zapanować nad sobą samym i poskromić swych
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upodobań jest słabego charakteru i nie ma z niego żadnego pożytku. Nauczmy się poświęcać
nasze radości dla miłości wobec naszych braci i czynić duchową ofiarę z tego, co cenimy, na
rzecz innych ludzi
Wypisy z adnotacji Ks. Diesburga
Asystenta generalnego
Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
Wspólnota doskonała
Duch Jezusa, Maryi i Józefa - Duch św. Rodziny
„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa”
(Dz 1, 14).
1. Ważność życia wspólnotowego
Nasza droga ku Chrystusowi nie jest przygodą samotną, ale wspólnotową.
„Miłość Chrystus zgromadziła wielką liczbę uczniów, by stanowili jedno, aby jak On i
dzięki Niemu, w Duchu św., mogli poprzez wieki odpowiadać na miłość Ojca, miłując Go
„całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił” (Pwt 6, 5) i miłując bliźniego „jak siebie
samego” (Mt 22, 39). Ci spośród nich, którzy połączyli się we wspólnoty zakonne byli i są aż
po dzień dzisiejszy szczególnie wymownym wyrazem tej wzniosłej i bezgranicznej miłości.
Wspólnoty zakonne są bowiem żywymi znakami prymatu Bożej miłości.” Od takich słów
rozpoczyna się dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego „Congregavit nos in unum Christi amor” - Życie braterskie we wspólnocie
z 2 lutego 1994 roku. Cały dokument poświęcony jest zagadnieniu ważności życia
wspólnotowego w instytutach życia konsekrowanego. Życie wspólnotowe ma wielkie
znaczenie dla ewangelizacji, dla całej działalności apostolskiej. Bowiem celem apostolatu jest
doprowadzenie ludzkości do zjednoczenia z Bogiem i do jedności dzięki Bożej miłości. A życie
w braterskiej wspólnocie jest widocznym wyrazem tej jedności.
Trzeba również już na początku tych rozważań o wspólnocie uświadomić sobie jej
pochodzenie. Wspólnota zakonna jest nie tylko dziełem ludzkim, lecz przede wszystkim
darem Ducha Świętego. Z miłości Bożej rozlanej w sercach przez Ducha wspólnota zakonna
bierze bowiem początek jako prawdziwa rodzina zgromadzona w imię Pana. Nie można więc
zrozumieć wspólnoty zakonnej, jeśli nie przyjmie się prawdy, że jest ona darem Bożym,
tajemnicą zakorzenioną w Trójcy świętej.
2. Wspólnota doskonała
Istnieje wielka, niemal nieskończona, różnorodność wzorców wspólnotowych, gdyż
ludzie w różny sposób mogą żyć razem i odnosić się do siebie. Nawet dwaj obcy sobie ludzie
spotykający się w windzie są w jakimś sensie wspólnotą, chociaż wymieniają między sobą
kilka, niewiele znaczących słów. Grupa ludzi, która pragnie zrealizować wspólny cel mogłaby
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zgodzić się na zamieszkanie w tym samym budynku i utworzenie pewnego rodzaju wspólnoty
bez większej miłości wzajemnej. Mogłaby również zgodzić się na wspólną modlitwę nie
odczuwając przy tym większej potrzeby wspólnoty przed Bogiem.
Jakość każdej wspólnoty można ocenić na podstawie poziomu porozumiewania się jej
członków między sobą. Czy spotykają się tylko ze względu na konwencję społeczną czy dla
prowadzenia rozmowy towarzyskiej?
Chrześcijański model życia we wspólnocie polega na czymś zupełnie innym. Posiada
on dwa wymiary, których na ogół w innych ugrupowaniach brak, mianowicie: miłość i
zaufanie. Członkowie chrześcijańskiej wspólnoty kierują się wypowiedzią św. Pawła:
„Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest
Głową - ku Chrystusowi” (Ef 4, 15).
Członkowie chrześcijańskiej wspólnoty troszczą się jedni o drugich, dzielą się swymi
sprawami, cierpliwie znoszą swoje wady, poddają się jedni drugim i służą sprawie Królestwa
Bożego w sobie i w świecie. „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno” (J 17, 20.21).
Rozważmy w duchu wiary jak „stanowią jedno”, patrząc na wspólnotowe życie Boga
jako na doskonały wzór, wzywający nas do chrześcijańskiej odpowiedzi. Przewyższa on
ogromnie zwyczajne życie wspólne, towarzyski zgiełk czy proste, wspólne zaangażowanie się
celem wykonania jakiejś pracy. Zastanawiając się nad wspólnotą Bożą widzimy trzy Osoby,
które stanowią istotnie jedno tworząc wspólnotę, w której każda Osoba troszczy się o
pozostałe, dzieli się swym życiem, znosi ciężary i poddaje się pozostałym Osobom, ze
względu na wzajemną miłość. Wszystkie Osoby służą także światu.
WZAJEMNA TROSKA Troska wzajemna i miłość Osób Boskich jest nieskończona. Jezus
mówi o miłości Ojca: „Umiłowałeś mnie przed założeniem świata” (J
17, 24). I dalej „Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca” (J 14, 31). Wspólne zaangażowanie
wzywa nas do słuchania siebie nawzajem, do wzajemnego dodawania sobie odwagi i
braterskiego napominania w duchu solidarności wobec tego samego daru.
DZIELENIE SIĘ Z INNYMI Nieskończona troska o innych prowadzi do całkowitego dzielenia
się Osób z innymi. Jezus tak się modlił do swego Ojca: „Otocz
swego Syna chwałą, aby Syn ciebie nią otoczył” (J 17,1). Oraz zapewnia nas o całkowitym
dzieleniu się z innymi w słowach: „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje” (J
17, 10). Jeżeli takie same słowa możemy skierować jeden do drugiego, możemy być pewni,
że osiągnęliśmy wysoki stopień wspólnoty. Jest to bardzo ważne i realne kryterium naszej
troski o innych.
Jezus wziął na siebie cierpienia i grzechy świata, aby go
pojednać z Ojcem. Jezus mówi: „Dlatego miłuje Mnie
Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja
od siebie je oddaję... Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10, 17.18). To wzajemne
branie na siebie ciężarów drugiego jest istotnym elementem chrześcijańskiej wspólnoty.
„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe” (Gal 6,2). I dalej
mówi św. Paweł: „z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w
miłości”(Ef 4,2).
ZNOSZENIE CUDZYCH CIĘŻARÓW
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PODDANIE SIĘ Jezus poddał się absolutnie woli Ojca będąc absolutnie wolnym. „Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15, 10).
Musimy być poddani sobie nawzajem, bo wraz ze współbraćmi tworzymy Ciało Chrystusa i
świątynie Ducha. Komunia we wzajemnym słuchaniu wyraża wolę Boga obecnego we
wspólnocie. Wraz ze współbraćmi starajmy się mieć jedną miłość, jedną duszę, jedno serce.
Każda prawdziwa wspólnota ma za zadanie służyć Kościołowi i światu. Służba ta
powinna znów być ukształtowana na wzór służby, którą Trójca św. spełnia wobec
świata. Przewyższająca wszystko miłość i świętość Boga objawiła się światu przez Jezusa i
uwidacznia się skutecznie przez działanie Ducha św. Dzięki tej ogromnej miłości Boga
otrzymaliśmy możliwość stania się członkami Jego Królestwa.
Wezwanie do braterskiej wspólnoty przyjmijmy jako otwarcie się na wielką
tajemnicę, bo to przez nią właśnie wejdziemy w samą istotę Boga.
SŁUŻBA

CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części - Droga do wspólnoty - poradnik (na stronie
89)? Należy je odczytać lub streścić.]
3. Duch wspólnoty
Jest to ożywcza siła lub postawa łącząca członków, którzy dobrze nawiązali kontakt z
całą grupą. Zastanowimy się nad cechami dobrego ducha wspólnoty oraz sytuacjami, w
których go brakuje.
Duch wspólnoty rodzi się, gdy członków pobudza wspólna koncepcja i z miłością
akceptują wspólne wartości i zadania. Pojawia się poczucie, że uczestniczymy w czymś
wielkim. Rozkwitają też entuzjazm, wzajemne poleganie na sobie i pomoc. Zdrowy duch
wspólnoty daje członkom kolejny wymiar poczucia przynależności. Rozsądna psychologia
społeczna podkreśla, że każdy z członków grupy musi czuć, że akceptuje się jego. Atmosfera
ciepła sprawia, że człowiek czuje się potrzebny i ceniony. Podstawową potrzebą człowieka to
być zaakceptowanym takim, jakim się jest i jakim może się stać. Taki etos wspólnoty rodzi
wszechogarniającą ufność i radość, a każdy z członków w szczerym zainteresowaniu i
serdeczności może się zjednoczyć z innymi.
Do osiągnięcia żywego ducha wspólnoty konieczne są nie tylko założona z góry
wzajemna akceptacja i poczucie jedności. Potrzeba jeszcze jednego: każdy członek obiecuje
obdarzyć sobą innych. To coś więcej niż jedynie przynależność do instytutu czy nawet
posłuszne wykonywanie tego, co wprost nakazuje posłuszeństwo. Pełne zaangażowanie
rodzi się z pełnej konsekracji. E. Gambari opisuje to następująco: „Zakonnik musi tak się
włączyć w instytut, że całe jego życie miesza się z egzystencją innych członków w każdym
aspekcie: duchowym i charyzmatycznym, w apostolstwie, dyscyplinie, ekonomii i służbie.
Życie wspólne jest przede wszystkim stałą wewnętrzną postawą gotowości dzielenia się z
innymi tym, co w nas najlepsze.”
Zatem dobry duch wspólnoty jest owocem takiej grupowej akceptacji
i samo oddania jednostki. Życie wspólne, jak wszystko, co żyje i rośnie, buduje się stopniowo
i daje radość z czasem. Nigdy też nie będzie absolutnie doskonałe: ale będzie coraz
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doskonalsze, gdy wszyscy we wspólnocie będą starali się wypełniać to, co najważniejsze,
akceptować siebie nawzajem i szczodrze dawać siebie innym.
Gdy duch wspólnoty jest bardzo nikły lub go wręcz brakuje, jednostki mogą skupić
serce i umysł na dobru wspólnym, przedkładając je nad własne i wzrastać w powszechnej
miłości. Reguła św. Augustyna wspaniale naucza tej transcendentnej prawdy o śmierci i
zmartwychwstaniu w kontekście życia wspólnego: „Wiedzcie przeto, że o tyle bardziej
postąpicie w doskonałości, o ile więcej dbać będziecie o wspólne dobro niż o własne sprawy,
by pośród wszystkiego, co służy przemijającym potrzebom, górowała miłość, która nie
przemija.”
Zawsze trzeba pamiętać, że cele życia konsekrowanego są identyczne
z miłością: pełne zjednoczenie w miłości z Bogiem, członkami swojej wspólnoty zakonnej i
ludźmi, którym się służy. Warto zauważyć, że do tego samego wniosku prowadzą zalecenia
Vaticanum II, tyczące się odnowy życia zakonnego: zakonnicy muszą przed wszystkim
naśladować Chrystusa jako swą najwyższą Regułę, następnie założyciela jako swą drugą
Regułę, i wreszcie wsłuchiwać się w potrzeby czasów jako źródło trzeciej. Trzy koncentryczne
koła miłości konsekrowanej, świadectwa i służby zawierają w centrum Boga, dalej wspólnotę
i apostolstwo.
WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty.)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do Wspólnoty - poradnik, na stronie 89.
1. Jakie są twoje najgłębsze nadzieje, co do wspólnoty, w której żyjesz? Jakie jest twój ideał
zakonnej wspólnoty?
2. Czy odczuwasz potrzebę wspólnoty? W jaki sposób się to przejawia?
3. Jak czułbyś się, gdybyś pozostałą część życia miał spędzić we wspólnocie,
w której rozmowa obraca się wyłącznie wokół pracy, a nie schodzi nigdy głębiej?

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed
wystawionym NS
Wspólnota doskonała - Duch Jezusa, Maryi i Józefa - Duch św. Rodziny
Modlitwa do Matki Słowa Wcielonego
(Propozycja modlitwy przed rozmyślaniem)
Maryjo, któraś poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego
i która potem w całym swym życiu pozwoliłaś się prowadzić
przez Jego wewnętrzne działanie,
pragniemy Cię kontemplować i naśladować w ciągu tego roku
jako niewiastę posłuszną Duchowi Świętemu.
Jako niewiastę, która milczy i słucha.
Jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham przyjąć wolę Bożą,
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wierząc nadziei wbrew nadziei.
Maryjo, Ty jesteś obrazem ubogich Jahwe,
jaśniejesz jako wzór dla nas wszystkich,
którzy całym sercem powierzamy się Bożym obietnicom.
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego;
Maryjo, Matko Słowa Wcielonego;
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Nazaret
Carlo Carretto
Jezus jest Świętym Boga. Otóż ten Święty Boga urzeczywistnia swoją świętość nie
jakimś nadzwyczajnym sposobem życia, ale życiem wypełnionym w całości zwykłymi
wydarzeniami, pracą, sprawami rodzinnymi i społecznymi, pospolitymi ludzkimi
czynnościami, będącymi udziałem wszystkich ludzi.
Doskonałość Boga wcieliła się w rzeczywistość świata — tworzywo, którym ludzie
prawie zawsze gardzą, a w każdym razie nie szukają go, ze względu na jego zwyczajność i z
tego powodu, że nie wzbudza zainteresowania, gdyż jest czymś tak powszednim dla
większości z nas. [...]
Naśladowanie życia w Nazarecie nie jest czymś małym. Rodzina Jezusa przekonuje o
nieprzebranym bogactwie duchowym, jakie niesie ze sobą ewangeliczne orędzie. Te same
czynności spełniane w Bożym świetle, przekształcają całkowicie życie człowieka, rodziny,
wspólnoty i społeczeństwa. [...]
Jezus w Nazarecie nauczył nas jak uświęcać każdą godzinę codzienności. Każda
bowiem godzina dnia jest ważna i zdolna zawierać w sobie boskie natchnienie, wolę Ojca,
kontemplację modlitewną, jednym słowem: świętość. Wszystkie chwile dnia są święte,
wystarczy tylko przeżywać je tak, jak Jezus nas tego nauczył. [...]
Tę powszechną rzeczywistość powinniśmy uświęcać i nie powinno się sądzić, że jest
się świętym tylko wtedy, gdy złożyło się śluby.
Ta przedziwna mentalność, który za jedyny warunek życia duchowego uznaje godziny
spędzone na pobożnym czytaniu lub na modlitwach i która nie docenia godzin
przeznaczonych na pracę, obcowanie z ludźmi — a więc godzin, których jest tak wiele — jest
przyczyną poważnych wypaczeń, prawdziwych wykoślawień osobowości, w najlepszym
przypadku powodem tworzenia się anemicznych i skarłowaciałych postaw religijnych.
Cały człowiek musi zostać przekształcony przez zbawczą treść Ewangelii; żadna z jej
czynności nie jest tu obojętna; wszystko bowiem może się przyczynić do jego uświęcenia
albo do jego zguby.
Nazaret jest stylem życia człowieka, życia rodziny, całym bogactwem ludzkich spraw.
Jest sposobem przeżywania przez trzydzieści lat, a więc przez długi czas dany do dyspozycji
człowiekowi, tych codziennych spraw ludzkich, które są zdolne wyrobić w nas wiarę, nadzieję
i miłość. [...]
Jeszcze inny aspekt życia w Nazarecie chciałbym poruszyć ze względu na tych, którzy
myślą, że nie można głosić Ewangelii bez pewnego zaplecza, bez środków, bez pieniędzy.
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Jezus był głosicielem boskiego orędzia; był on najwyższą Mądrością, mógł więc
znaleźć lepszy sposób, aby stać się rozumianym przez ludzi i urzeczywistniać Boży plan
zbawienia.
A jednak, co uczynił?
Nie otwierał szpitali, nie zakładał sierocińców; wszedł w lud i przeżywał z nim, jako
pierwszy, treść tego zbawczego orędzia.
Ceopid facare: zaczął działać.
To poprzedzanie nauczania, słów — przykładem, to uciekanie się do „obrazu” wzoru,
by na jego podstawie wytłumaczyć słuchaczom jakąś prawdę, to właśnie był sposób
postępowania Chrystusa, o czym często zapominamy.
W wielu przypadkach katecheza sprowadza się raczej do „słów” niż do „czynów”,
częściej do różnego rodzaju konferencji niż do starań o osobistą świętość.
I w tym tkwi, być może, przyczyna jej marnych wyników, a co gorsza, głębokiego
przygnębienia i rozczarowania chrześcijan.
Nie ma skuteczności działania, bo nie ma życia; nie ma życia, bo nie ma przykładu; a
nie ma dlatego, że puste słowa zajęły miejsce wiary i miłości.
Chcę głosić Ewangelię życiem — powtarzał często Karol de Foucauld
i przekonał się, że najskuteczniejszą formą apostolatu jest żyć po chrześcijańsku. Jest to
ważne szczególnie dzisiaj, kiedy ludzie stali się bardziej wymagający, nie chcą już słuchać
kazań, chcą widzieć przykład życia.
Nazaret, życie w Nazarecie, to — przed działalnością publiczną — długi okres
przygotowania, modlitwy, ofiary; okres milczenia, zażyłego obcowania z Bogiem, samotność,
poznawanie ludzi. Życie w Nazarecie jest życiem w ukryciu, jest tym, co tak bardzo ważne i
konieczne, by móc się zwać chrześcijaninem. Z Nazaretu zawsze wyjdzie apostoł.
Maryja w Nazarecie
(Redemptoris Mater 17)
Po śmierci Heroda, kiedy nastąpił powrót Świętej Rodziny do Nazaretu, rozpoczyna
się długi okres życia ukrytego. Ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od
Pana (por. Łk 1,45), żyje na co dzień treścią tych słów. Na co dzień jest przy Niej Syn, któremu
nadała imię Jezus — więc z pewnością w obcowaniu z Nim posługuje się tym imieniem, które
zresztą nikogo nie mogło dziwić, gdyż od dawna było używane w Izraelu. Jednakże Maryja
wie, że Ten, który nosi imię Jezus został nazwany przez anioła Synem Najwyższego (por. Łk
1,32). Maryja wie, że poczęła Go i wydała na świat nie znając męża, za sprawą Ducha
Świętego. Mocą Najwyższego, która osłoniła Ją (por. Łk 1,35), podobnie jak obłok osłaniał
Bożą obecność w czasach Mojżesza o ojców. Tak więc Maryja wie, że Syn, którego wydała na
świat w sposób dziewiczy — to właśnie owo Święte — Syn Boży, o którym mówił do Niej
anioł.
W ciągu lat ukrytego życia Jezusa w domu nazaretańskim, życie Maryi jest również
ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3,3) przez wiarę. Wiara bowiem — to obcowanie z
tajemnicą Boga. Maryja stale, na co dzień obcuje z niewypowiedzianą tajemnicą Boga, który
stał się człowiekiem, z tajemnicą, która przewyższa wszystko, co zostało objawione w Starym
Przymierzu. Od chwili zwiastowania Dziewica-Matka została wprowadzona w całkowitą
nowość samo objawienia się Boga i stała się świadoma tajemnicy. Jest Ona pierwszą z tych
prostaczków, o których kiedyś Jezus powie: Ojcze... zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11,27).
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Jakże więc Maryja Może znać Syna? Z pewnością nie zna Go tak jak Ojciec — a
przecież jest pierwszą wśród tych, którym Ojciec zechciał objawić (por. Mt 11,26n; 1Kor
2,11). O ile jednak od chwili zwiastowania objawiony Jej został Syn, którego całkowicie zna
tylko Ojciec — Ten, Który go rodzi w odwiecznym dzisiaj (por. Ps 2,7) — to Maryja Matka z tą
prawdą swego Syna obcuje tylko w wierze i przez wiarę! Błogosławiona jest przeto, że
uwierzyła i wierzy na co dzień, wśród wszystkich doświadczeń i przeciwności czasu
dziecięctwa Jezusa, a potem w ciągu lat ukrytego życia w Nazarecie, gdzie Jezus był im
poddany (Łk 2,51): Maryi, a także Józefowi, bo on wobec ludzi zastępował Mu ojca. Dlatego
też Syn Maryi był uważany przez ludzi za syna cieśli (por. Mt 13,55).
Matka tego Syna, pamiętna wszystkich słów zwiastowania i późniejszych wydarzeń,
nosi więc w sobie całkowitą nowość wiary: początek Nowego Przymierza. Jest to początek
Ewangelii, czyli dobrej, radosnej nowiny. Nietrudno jednak dostrzec w nim także swoisty trud
serca, jaki związany jest z ciemną nocą wiary — używając słów św. Jana od Krzyża — jakby z
zasłoną, przez którą wypada przybliżać się do Niewidzialnego i obcować z tajemnicą. W taki
też sposób Maryja przez wiele lat obcuje z tajemnicą swego Syna i idzie na przód w swojej
pielgrzymce wiary, w miarę jak Jezus czynił postępy w mądrości ... i w łasce u Boga i u ludzi
(Łk 2,52). Coraz bardziej ujawniało się oczom ludzi upodobanie, jakie Bóg w Nim znajduje. A
pierwszą z pośród tych ludzi, którym dane było odkryć Chrystusa, była Maryja, która z
Józefem mieszkała w tym samym domu w Nazarecie.
A jednak, kiedy po znalezieniu w świątyni, na pytanie Matki: czemuś nam to uczynił?
Dwunastoletni Jezus odpowiedział: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?, Ewangelista dodaje: Oni jednak (Józef i Maryja) nie zrozumieli tego, co im
powiedział (Łk 2,48-50). Tak więc Jezus miał świadomość, że tylko Ojciec zna Syna (por. Mt
11,27), a nawet Ta, której najpełniej została objawiona tajemnica Jego Boskiego synostwa,
Matka, z tajemnicą tą obcowała tylko przez wiarę. Znajdując się przy boku Syna, pod dachem
jednego domu utrzymując wiernie swe zjednoczenie z Synem … szła naprzód w pielgrzymce
wiary, jak podkreśla Sobór. I tak było również w ciągu publicznego życia Chrystusa (por. Mk
3,21-35), stąd, z dnia na dzień wypełniało się na Maryi błogosławieństwo wypowiedziane
przez Elżbietę przy nawiedzeniu: Błogosławiona, któraś uwierzyła.

Józef w Nazarecie
(fragment homilii Jana Pawła II - Kalisz 04.06.1997)
Kiedy słuchamy Ewangelii, która przypomina nam ucieczkę do Egiptu, przychodzą na
myśl słowa zawarte w liturgicznym przygotowaniu do Mszy św.:
O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga — którego wielu królów chciało
zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli — nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić,
całować, odziewać i strzec!. W tej modlitwie ukazuje się Józef jako opiekun Syna Bożego. W
dalszym ciągu kontynuuje ona następującą prośbę: Boże, który obdarzyłeś nas królewskim
kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z
szacunkiem na swych rękach jednorodzonego Syna Twego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak
i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności
postępowania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało o Krew Twojego Syna i
zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym życiu.
13

Piękna to modlitwa! Odmawiam ją codziennie przed Mszą świętą i na pewno czyni to
wielu kapłanów na świecie. Józef, Oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec Jej Syna, nie
był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wiernych. A przecież jako ojciec i
opiekun Jezusa mógł trzymać Go i nosić na swych rękach, dlatego kapłani zwracają się do
Józefa z gorącą prośbą o to, żeby mogli z taką czcią i z taką miłością sprawować
Eucharystyczną Ofiarę, z jaką on spełniał swoją misję przybranego Syna Bożego. Bardzo
wymowne są te słowa. Te ręce, które dotykają Ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną
wyjednać u św. Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu
okazywał swojemu przybranemu Synowi.

Tajemnica Nazaretu według Karola de Foucauld
1. Rzetelne, głębokie życie ukryte w pokorze, ubóstwie, modlitwie i umartwieniu.
2. Żarliwe, nieustanne pragnienie współpracy z Jezusem w dziele Odkupienia przez modlitwę
i całkowitą ofiarę z siebie z miłości. To nieustannie znajduje swój wyraz w pobożności
eucharystycznej.
3. Czynne okazywanie swej miłości do ludzi przez przyjacielskie obcowanie oraz bardzo
proste i ludzkie stosunki ze wszystkimi, podobnie jak to mogła czynić Święta Rodzina w
Nazarecie.

Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Duch Boży a Pismo święte
Nie z woli ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym
mówili od Boga święci ludzie (2P 1,21; por. 2 Tm 3,16; Dz 1,15-16)
2
Duch Stworzyciel
Ziemia była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch
Boży uniósł się nad wodami (Rdz 1,2).
Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy (Mdr 1,7).
Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi (Ps 104[103],30).
I mnie też stworzył Duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło (Job 33,4; por 2,7).
3
Pan Bóg daje Ducha swojemu ludowi
Mojżesz odparł: Czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał
Pan swego Ducha! (Lb 11,29; por. 1Kor 12,10).

14

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza [...] Ducha mojego chcę
tchnąć w was [...] (Ez 36,26-27).
Według przymierza, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, Duch mój stale
przebywa pośród was; nie lękajcie się! (Ag 2,5).
Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch
Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali (Dz 19,5-6; por. Dz 15,8).
Bóg zaś uwierzytelnił je (zbawienie) cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i
udzieleniem Ducha Świętego według swej woli (Hbr 2,4)

Propozycje nabożeństw
Rozważania różańcowe — „aby byli jedno”
Tajemnice radosne
Zwiastowanie
Zwiastowanie i Wcielenie Słowa Bożego — to największe i niepowtarzalne zjednoczenie Boga
z człowiekiem. Jezus stał się ogniwem łączącym Go z Maryją i z Józefem w Najświętszą
Rodzinę.
Nawiedzenie
Jezus przez Maryję uświęcił rodzinę Zachariasza i Elżbiety oraz zjednoczył ją ze swoją
Najświętszą Rodziną w oczekiwaniu narodzin Zbawcy.
Boże Narodzenie
Historyczne Boże Narodzenie zjednoczyło przy żłóbku Dzieciątka ubogich i bogatych. Tak
winna nas jednoczyć pamiątka tego wspomnienia, a także każdy dzień spędzony na wzór
Najświętszej Rodziny.
Ofiarowania Jezusa
Chrystus przyszedł na świat, aby nas zjednoczyć z Bogiem. Każde zjednoczenie wymaga w
pierwszym rzędzie ofiary z własnego „ja”.
Znalezienie Jezusa
Bez Jezusa nie ma życia, nie ma szczęścia, nie ma podstawy, by istniała nasza wspólnota.
Jezus, tylko Jezus przez swą łaskę może nas trwale wszystkich wzajemnie zjednoczyć.
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DROGA KRZYŻOWA MIŁOŚCI
Wstęp
Na idącego drogą krzyża Zbawiciela pragniemy popatrzeć jak na Boga, który jest
Miłością. A więc jak na Miłość idącą drogą krzyżową, rozważając czy taka miłość, jakiej
przykazanie zostawił nam Jezus Chrystus i która była udziałem Świętej Rodziny jest obecna w
naszej wspólnocie.
Jezus skazany
— Miłość niedoceniona. Świat nie chciał Króla Miłości, nie chciał by miłość rządziła światem.
Czy miłość „rządzi” naszym życiem wspólnotowym?
Jezus bierze krzyż
— Miłość ofiarna. Tylko miłość może się zgodzić na krzyż. Jeśli w życiu wspólnotowym
napotykam krzyż, przyjmę go, bo wszyscy utracimy miłość.
Jezus upada
— Miłość nieobliczalna. Miłość nie liczy się z żadnym ciężarem, chociaż krzyż może okazać się
za wielki. Miłość wspólnoty dźwignie mnie.
Jezus i Matka
— Miłość spotyka miłość. Matka jest symbolem miłości. Matka rozumie miłość. Matka Zakon
mnie nie odrzuci.
Jezus i Szymon Cyrenejczyk
— Miłość uratowana. Miłość rezygnuje z niesienia krzyża po to, by móc być do niego
przybitą. Brat przychodzi mi z pomocą, a potem krzyżuje - przyjmę ten paradoks miłości.
Jezus i Weronika
— Miłość wynagradzająca. Miłość chce tylko dobra i tylko dobro daje. Na tym polega miłość
życia wspólnotowego, miłość życia rodzinnego.
Jezus upada po raz drugi
— Miłość zawiedziona. Z miłością idę za Chrystusem, a inni... nie chcą tego zauważyć. Daję
tyle dobra wspólnocie, tyle czynów... Zostaw to za sobą. Idź na Golgotę.
Jezus i niewiasty
— Miłość w spotkaniu z egoizmem. Miłość nie myśli o sobie, nawet gdy jest ciężko, to tylko
inni roztkliwiają się nad tym, na co patrzą. Czy nie bywa tak we wspólnocie?
Jezus upada po raz trzeci
— Miłość tragiczna. Miłość kocha zawsze. Nie możesz kochać tylko w radości, musisz kochać
w cierpieniu. Wspólnota to radość i ból.
Jezus obnażony
— Miłość człowiecza. Miłość chętnie by się obeszła bez uczucia, bez namiętności, bez ciała.
Łaska buduje na naturze, ale łaska także przemienia.
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Jezus ukrzyżowany
— Miłość świadoma. Nie ślepa miłość, nie przypadkowa. Im większa świadomość w miłości
tym większe cierpienie. Miłość zawsze daje siebie.
Jezus umiera
— Miłość dokładna. Nawet w chwili agonii pamięta o wszystkim i o wszystkich, których
kocha, by zabezpieczyć los ukochanej osoby. Czy nas stać na taką miłość?
Jezus oddany Matce
— Miłość bezgraniczna. Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. Jest
z wami aż do skończenia świata. To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja... Bierzcie i
spożywajcie. Naśladownictwo niemożliwe.
Jezus w grobie
— Miłość pewna. Wiara i Nadzieja przeminą, ale Miłość będzie trwać na wieki. Początkiem
tej miłości miłość nadprzyrodzona w rodzinie zakonnej.
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Źródło zakonnej wspólnoty
Duch nadziei pokonujący wątpliwości
„Jakże się to stanie skoro męża nie
znam”

Luty 1998
18

Luty
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja.
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Źródło zakonnej wspólnoty
Duch nadziei pokonujący wątpliwości: Jakże się to stanie, skoro męża nie znam
Intencja modlitewna
O umocnienie dla Współbraci przeżywających kryzys powołania

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(Można tę modlitwę odmawiać również przy innych okazjach.)
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
1. Być może udałoby się w Wielki Poście podjąć post osobisty w środy i piątki każdego
tygodnia? Jedna z sióstr zakonu kontemplacyjnego zapytana o to, czym dla niej jest post w te
dwa dni tygodnia, odpowiedziała: Jest to modlitwa mojego ciała.
2. Następującym Współbraciom składamy serdeczne życzenia imieninowe nadziei, która
może pokonać wszystkie wątpliwości:
03. Ks. Krystianowie Kampie, 04. Ks. Andrzejowi Żydkowi, 09. Ks. Rajnoldowi Skowronkowi,
20. Ks. Leonowi Bernatowi, 26. Ks. Aleksandrowi Heliosowi, Ks. Mirosławowi
Komorowskiemu, Ks. Mirosławowi Fąsowi, Ks. Mirosławowi Książek
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
10.08.1906: Szacunek jest wszystkim we wspólnocie.
27.07.1906: Im dłużej jesteśmy w domu (zakonnym), tym większe mamy również
zobowiązanie do bycia dobrymi robotnikami w winnicy Pana, uległymi dziećmi św. Rodziny.
28.07.1906: Św. Rodzina ma z pewnością nieskończenie większe znaczenie niż jakikolwiek
inny święty. Proście ją, by dała się poznać wszystkim przez cuda i w ten sposób cierpiące
społeczeństwo zostanie ochronione przed wielkim złem.
16.08.1906: Gdy będziecie mieli ducha św. Rodziny, zauważycie, że jesteście zawsze
wystarczająco bogaci.
23.07.1907: Przyszłość wspólnoty będzie w zachowywaniu poleceń przełożonych i w
zachowaniu regulaminu. Wierzcie mi, nie jest to dla mnie bez znaczenia. Gdy ktoś poświęcił
całą swoją fortunę, wszystkie prace, przykrości i swoje życie dla podobnego dzieła jak to, nie
chce, by wysiłki te były zmarnowane. Jeśli jakieś dzieło upada, to zawsze dzieje się to przez
czyjąś głupotę. Waszą siłą będzie zgodność: ut sint unum: jednomyślność: jedno serce i jedna
dusza. Z tego wszystkiego popłynie wasza siła, jak z duszy wypływają jej moce: inteligencja i
wola. Jedność i zrozumienie w przewodnictwie i nauczaniu, jedność woli w waszych
pragnieniach, waszych dążeniach, w waszych przedsięwzięciach. Jednomyślnie: glorificamus
Patrem omnipotentem. Ojciec niebieski będzie zachwycony, widząc was jednego serca i
jednej duszy. Nie stanie się tak jednak gdyby była wśród was niezgoda. Będzie wtedy jak ze
skrzypcami, które mają porwane struny. Muzyka którą wykonacie nie zachwyci Ojca
niebieskiego.
14.10.1907: Nie istnieje zawód godny pogardy, są tylko ci, którzy wykonują go źle, którzy
czynią go godnym pogardy.
4.11.1907: Nigdy nie będziesz człowiekiem wspólnoty, gdy nie wyrzekniesz się swych
własnych idei.
5.11.1907: Moje dzieci, nie zapominajcie, że miłość braterska jest w domu zakonnym na
pierwszym miejscu; dalej idzie posłuszeństwo. Mając miłość braterską i posłuszeństwo
można stworzyć wspólnotę zakonną.
15.11.1907: Moje dzieci, obojętnie jakbyście postępowały, musicie nauczyć się znosić
krytykę. Jeśli zrobisz trochę więcej niż inni, powiedzą, że jesteś zbyt surowy. Kiedy spojrzysz
na pewne sprawy szerzej, natychmiast powiedzą, że jesteś lekkoduchem. Dzięki Bogu, nie
można powiedzieć o nas, że lekceważymy sobie sprawy. W ostateczności, ze względu na
krytykę, bądźcie raczej surowi niż lekkomyślni.
Wypisy z adnotacji Ks. Diesburga
Asystenta generalnego
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
ŹRÓDŁO ZAKONNEJ WSPÓLNOTY
Nasz ludzki umysł może podziwiać ideał wspólnoty, jaki przedstawił Jezus, objawiając
nam życie trójosobowego Boga. Ludzkie serce może także bardzo pragnąć tego ideału.
Ludzka wola może nawet zdecydować się na naśladowanie go oraz czynić poważne wysiłki w
celu wprowadzenia go w życie. Lecz w oparciu o własne siły i postanowienia człowiek nie
może posunąć się naprzód w urzeczywistnianiu swego zamiaru, przerasta to jego siły. O
pierwszej, chrześcijańskiej wspólnocie, konkretnie o Pawle, Marku i Barnabie, już po śmierci
Chrystusa czytamy: „Doszło do ostrego starcia, tak ze się rozdzielili” /Dz 15,39/. Z powodu
upadku pierwszego człowieka i powtarzających się niepowodzeń w dążeniu do życia pełnią
wiary, nieustannie gnębi nas samolubstwo i opanowują, nawet podświadomie, popędy. To
sprawia, że człowiek jest bezsilny, nie potrafi bez specjalnej pomocy i obecności Boga żyć we
wspólnocie chrześcijańskiej tak, jak on tego wymaga.
WSPÓLNOTA TO WOLNOŚĆ Niemożliwością jest utworzenie chrześcijańskiej wspólnoty
przez ustanowienie odpowiednich praw czy kar dla tych, którzy
je przekraczają. Wykluczałoby to Boży dar wolności, bez którego człowiek nie może w ogóle
osiągnąć dobra. „Wy zatem bracia, powołani zostaliście do wolności” /Ga 5,13/ Przeżycie
chrześcijańskiej wspólnoty powinno być oparte na wolności, na opanowaniu wewnętrznym,
nie zewnętrznym. Skoro ktoś jej nie chce, jest dla niego po prostu nieosiągalna, ponieważ w
gruncie rzeczy jest ćwiczeniem opartym o wolność. Tylko wtedy możemy mówić o
chrześcijańskiej wspólnocie, gdy każdy z jej członków doświadczył nowej siły i nowej
obecności i gdy ustawicznie wzrasta w tym, abyśmy mogli stanowić jedno, jak Bóg stanowi
jedno. Żadne ludzkie wysiłki, ani nawet dobra wola nie mogą sprostać wymaganiom, jakie
stawia chrześcijańskie życie w wspólnocie. A św. Jan pisze: „. . . tym właśnie zwycięstwem,
które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” /1 J 5,4/. W liście do Efezjan widzimy, że wiara jest
źródłem chrześcijańskiej wspólnoty. „Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze „w Pana Jezusa
i o miłości względem wszystkich wspominając was w moich modlitwach” /Ef 1,15. 16/. Św.
Jan wyraził tę myśl w takich słowach: „przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię
Jego Syna, w Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał” /1 J 3,23/.
Jedynie wiara w Jezusa jest źródłem nowej siły i nowej obecności. Tylko
ona umożliwia utworzenie prawdziwie chrześcijańskiej wspólnoty. Nie jest
wykluczone, że znajdzie się we wspólnocie ktoś, kto po jakimś czasie spostrzeże, że nie ma
takiej wiary, jakiej wymaga ten rodzaj życia. Jeżeli ktoś znajdzie się w takiej sytuacji, może
doznać wielkiego wstrząsu. Tam, gdzie jakaś grupa ludzi usiłuje prowadzić życie
chrześcijańskie bez odpowiedniej wiary, może się ono stopniowo przerodzić w lekko
zawoalowaną antypatię poszczególnych osób, chociaż na zewnątrz ich zachowanie będzie
jeszcze znośne. Zanim przystąpimy do chrześcijańskiej wspólnoty lub zdecydujemy się w niej
pozostać musimy pójść za radą św. Pawła: „Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze,
BEZ WIARY
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siebie samych doświadczajcie. Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?
Chyba żeście odrzuceni” /2 Kor 13,51/.
NOWA SIŁA Wiara w Jezusa daje nową siłę, której nam potrzeba, ponieważ dzięki wierze
doświadczamy tego, że Duch Boży - miłość Boża przebywa w nas. „Miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha świętego, który został nam dany” /Rz 5,5/.
Wtedy możemy tak się zjednoczyć, że będziemy podobni do sprawnie funkcjonującego ciała
ludzkiego: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki Ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem, wszyscyśmy
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni /aby stanowić/ jedno ciało: czy to Żydzi, czy
Grecy, czy to niewolnicy czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” /1 Kor
12,12-13/. Duch święty daje i troszczy się o tę jedność, jeśli z Nim współpracujemy. Czytamy
o tym w zachęcie do wspólnoty w Efezie: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi,
jaką jest pokój” /Ef 4,3/, a na innym miejscu znajduje się podobne wezwanie przypominające
nam ponownie rolę, jaką odgrywa siła Ducha świętego w tworzeniu jedności wspólnoty
chrześcijańskiej: „Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc
przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu /. . . / dopełnijcie mojej radości przez to, że
będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i, wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego.
/Flp 2,l. 2/.
Również do nas odnosi się to, co św. Paweł pisał do wspólnoty korynckiej, że tam,
gdzie panuje „zawiść i niezgoda” /1 Kor 3,3/, nie może być ludzi duchowych /1 Kor 3,1/, lecz jak on to określa - „postępujecie tylko po ludzku” /w. 3/. Możemy zatem być pewni, że ludzie
myślący tylko po ziemsku, którzy nie doświadczyli Bożego Ducha świętego, nie mogą
utworzyć chrześcijańskiej wspólnoty.
NOWA OBECNOŚĆ Wiara także darzy nas nową obecnością albo raczej wprowadza nas w
nową obecność - w prawdzie, wspólnotowe życie Boże. Dzięki wierze
posiadamy: „Łaskę Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym” /2
Kor 13,13/.
Jezus przyrzekł to tym, którzy w Niego uwierzą: „W owym dniu poznacie, że Ja jestem
w Ojcu moim, i dar Jedności w Duchu Świętym” /2 Kor 13,13/.
Jezus przyrzekł to tym, którzy w Niego uwierzą: „W owym dniu poznacie, że Ja jestem
w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was” / J 14,20/ w tym celu św. Jan napisał swój pierwszy
list, w którym ogłosił dobrą nowinę Jezusa: „Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli,
abyście i wy mieli współuczestnictwo /tzn.: wspólnotę/ z nami. A mieć z nami
współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” /1J 1,3/.
W ten sposób, jako wspólnota wierzących, możemy docenić słowa św. Pawła
skierowane do nas: „A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście
współobywatelami świętych i domownikami Boga. . . w Nim i wy także wznosicie się we
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha” /Ef 2,19. 22/.
Chociaż debaty na temat natury wspólnoty, zaangażowanie się w grupy dynamiczne
czy wykłady z tej dziedziny mogą służyć nam pomocą, nie zastąpią jednak wspólnoty
zakonnej. Jedynie wiara w Jezusa oraz siła jego Ducha, której doświadczyliśmy, przysposobi
nas do wprowadzenia w czyn słów, które kierujemy do Boga nazywając go naszym Ojcem a
naszych bliźnich siostrą czy bratem. Dopóki nie przekonamy się, że „. . . obecne życie moje
jest życiem wiary w Syna Boże go, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” /Ga
2,20/ pełne przeżycie chrześcijańskiej wspólnoty będzie dla mnie niemożliwe.
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CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części Droga do wspólnoty - przewodnik (na stronie
89)? Należy je odczytać lub streścić]
We wspólnotach zakonnych wiele mówimy o miłości. Inni tak samo wiele mówią nam
o niej. Jest to rzeczą pożyteczną, ale może być w rzeczywistości ucieczką od prawdziwej
miłości. Czytanie książek i pisanie o miłości może tez być jej namiastką. Nawet wyznanie, że
jej nie praktykujemy, może być dla nas czasem także tylko wymówką.
Obecne spotkania są okazją do jej praktykowania. Dyskusję na temat miłości oraz
debaty nad jej znaczeniem nie są celem tych spotkań i nikt nie będzie nam wygłaszał kazań o
miłości. Najgłębsza miłość rozpoczyna się w praktyce wówczas, gdy przyjmuję drugiego
człowieka takim, jakim jest. Wyrazem prawdziwej miłości nie jest chęć zmienienia innych,
litowania się nad nimi, wykorzystania ich, lecz podejście do drugiego człowieka z szacunkiem.
Wszystko inne, poza słuchaniem z szacunkiem, jest tylko pewną formą manipulacji, ponieważ
traktuję wówczas drugiego człowieka jako rzecz, a nie jako osobę.
Jedynie nacechowane szacunkiem słuchanie daje mi sposobność poznania innych,
jakimi są, by pełniej ich zaakceptować. Bóg ukochał nas najpierw, potem przemówił do nas;
dopiero na końcu prosił nas o wzajemną miłość. Oby nasze słuchanie w czasie tych spotkań
przekazało innym naszą miłość. Spójrz do ośmiu zaleceń umieszczonych w zeszycie
wstępnym. Przypomnij sobie, że każdy ma do dyspozycji przy najmniej pięć minut - jeśli
potrzeba, więcej - na dzielenie się z innymi swoim doświadczeniem i życiem uczuciowym.
Pamiętaj, żeby przekazywać swoje własne przeżycia alba uczucia, gdy się nimi dzielisz. To nie
są tematy pod dyskusję.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do wspólnoty - przewodnik na stronie 89.

1.

2.
3.
4.
5.

W jakim tekście Pisma św. Bóg przemówił do ciebie najdobitniej? Czy mógłbyś podzielić
się ze wspólnotą tym, co twoim zdaniem powiedział Bóg do ciebie osobiście poprzez ten
tekst?
Co znaczy dla ciebie fakt, że Bóg zaprosił cię do wspólnoty z Sobą? „Wszystko, co
posiadam jest twoje”.
Czy zawsze w każdej wspólnocie odczuwałeś, że jesteś kochany?, że darzą cię
zaufaniem? Podziel się z nami swoimi przeżyciami.
Czy czujesz się czasem zniechęcony z powodu swojego samolubstwa, chociaż starasz się
kochać we wspólnocie tak jak Chrystus? Czy możesz podać jakieś przykłady?
Czy życie w tej wspólnocie powiększa czy umniejsza w tobie „wolność”, do której zgodnie ze słowami św. Pawła - jesteśmy wezwani? W jaki sposób? Dlaczego?
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6.
7.
8.
9.
10.

Kto w twoim życiu przyczynił się najbardziej do wzrostu twojej wiary w Boga? Czy
mógłbyś powiedzieć wspólnocie coś na ten temat?
Czy styl życia tej wspólnoty pomaga ci do wzrostu we wierze? W jaki sposób? Czy
uważasz, że istnieje jakiś sposób, który mógłby ci bardziej pomóc?
W jaki sposób przeżywasz obecnie „zwycięstwo, które zwycięża świat” przez twoją wiarę
w Jezusa?
Czy odczuwałeś kiedyś znaczny brak wiary? Czy było to w czasie, kiedy należałeś do
chrześcijańskiej wspólnoty?
W jaki sposób przeżywasz „miłość Bożą wlaną w twoje serce przez Ducha Świętego,
którego otrzymałeś”?

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS
Źródło zakonnej wspólnoty - Duch nadziei pokonujący wątpliwości:
„Jakże się to stanie skoro męża nie znam”.
Jakże się to stanie...
Tekst Ewangelii wg św. Łukasza 1, 26 - 38.
Ewangelia Łukasza mówi nam, w jaki sposób Dziewica Maryja weszła
w tajemnicę Chrystusa. Weszła w chwili pozdrowienia anielskiego, oddając siebie Bogu, by
stać się świątynią Wcielenia.
Przyjęła Pana, a wśród wszystkich wizyt poczynionych przez Boga istotom ludzkim, ta
bez wątpienia jest najbardziej tajemnicza, zadziwiająca, najbardziej przysparzająca Mu
chwały: wizytował swoją służebnicę. A Jego służebnica przyjęła Go z wiarą milczącą i pełną
uwielbienia. Jej ciało stało się świątynią i przybytkiem Boga.
Przyjęcie to stało się jednocześnie wyrazem znaczenia Jej daru: oddał się Panu,
pozwoliła się wziąć, posiąść. W ten sposób dokonała się w niej przedziwna przemiana
miłości: Bóg napełnił Maryję, a Maryja przyoblekła w ciało Słowo Boże. Była to wymiana
tajemnicza, która zapoczątkowała historię wcielenia i ogarnęła wszystko oraz wszystkich.
Również nas.
Spotkanie Boga z Maryja przewyższa wszystkie spotkania Boga z człowiekiem,
ponieważ Ona przyjmuje, Ona wierzy, Ona słucha, strzeże, Ona się urzeczywistnia istotnie
Słowem Boga, czyniąc Je Słowem urzeczywistnionym Nią samą. O co za dziw nad dziwy! Co
za blask wszechmocy, chwały, wspaniałości! Co za powołanie, zadanie, odpowiedzialność za
wierność!
Co za ogrom Jej wiary w zawierzeniu Bogu, ze dokona owych wielkich rzeczy, w
przyjęciu roli macierzyństwa nie wyrażonej słowami, nie tyle ze względu na dziewiczość, lecz
również boskość, która Ją osłoniła.
A pokorna Służebnica uwierzyła. Duch, który Ją napełnił pokonał w niej ludzkie
myślenie: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Nie tyle rozumiała, ile uwierzyła, gdyż tajemnice Boże zostają tajemnicami, a im
bardziej są ono wielkie, tym są prawdziwsze. Jednak uwierzyła.
24

Uwierzyła w adoracyjnym milczeniu, w milczeniu posłuszeństwa, w wytrwaniu i
wierności w służbie.
Taka jest Maryja, taka jest nasza Siostra, która nas poucza, a także nasza Matka, która
nam pomaga naśladować siebie, by Pan został przyjęty, by Słowo Wcielone znalazło w
naszym życiu osobistym i wspólnotowym to otwarcie adoracyjne i czynne, którego to Słowa
Maryja stała się godną dla naszej chwały i dla naszego zbawienia.
Imię Tej Matki brzmi Maryja. Jest chwalebne dla Boga i dla Niej: Przybytku
Najwyższego.
Również my Ją wychwalamy i uwielbiamy Jej chwałę, kontemplujemy Jej świętość.
Pozwólmy, by Jej imię i Jej życie nadało żywotność naszemu życiu.

Życie braterskie w miłości
Vita consecrata 42
[...] Wszystkie osoby, przyjmujące postawę ewangelicznych uczniów, zobowiązują się
realizować w życiu nowe przykazanie Chrystusa, miłując się nawzajem, tak jak On nas
umiłował (por. J 13,34). Miłość skłoniła Chrystusa do złożenia daru z siebie i do najwyższej
ofiary Krzyża. Także wśród Jego uczniów nie jest możliwa prawdziwa jedność bez tej
bezwarunkowej, wzajemnej miłości, która wymaga gotowości do ofiarnej służby, zdolności
przyjęcia bliźniego takim, jakim jest, bez osądzania go (por. Mt 7,1-2), umiejętności
przebaczania nawet siedemdziesiąt siedem razy (Mt 18,22). Osoby konsekrowane, które
mocą miłości, rozlanej w sercach przez Ducha Świętego (por Rz 5,5,) stały się jednym duchem
i jednym sercem (por. Dz 4,32), odczuwają wewnętrzną potrzebę oddania wszystkiego
wspólnocie: dóbr materialnych i doświadczeń duchowych, talentów i pomysłów, a także
ideałów apostolskich i posługi miłosierdzia. W życiu wspólnotowym moc Ducha Świętego,
która jest udziałem jednego, przechodzi zarazem na wszystkich. Każdy nie tylko sam korzysta
z własnego daru, ale pomnaża go, udzielając go innym i cieszy się owocami cudzych darów
jak własnymi (św. Bazyli, Reguła większa).
W życiu wspólnotowym musi się też w jakiś sposób wyrażać się fakt, że braterska
komunia nie jest tylko narzędziem służącym określonej misji, ale przede wszystkim
przestrzenią teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności
zmartwychwstałego Pana (por. Mt 18,20). Dzieje się tak dzięki wzajemnej miłości członków
wspólnoty, miłości karmionej Słowem i Eucharystią, oczyszczonej w sakramencie pojednania,
podtrzymywanej przez modlitwę o jedność — szczególny dar Ducha dla tych, którzy uważnie
wsłuchują się w głos Ewangelii. To właśnie On, Duch Święty, wprowadza duszę w komunię z
Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (por. 1J 1,3), komunię, która jest źródłem życia
braterskiego. To Duch prowadzi wspólnoty życia konsekrowanego ku pełni ich misji w służbie
Kościołowi i całej ludzkości, zgodnie z ich własną pierwotną inspiracją.

Wspólnota bratnia
Całe życie zakonne opiera się na Chrystusie i Jego naśladowaniu. Właśnie do tego
usposabiają śluby zakonne. Są one niezmierzoną łaską Bożą, która napełnia dusze zakonne
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miłością, a ta przynagla do naśladowania. To ostatnie wymaga od zakonnika wyrzeczenia.
Ten tylko, kto wyrzeknie się samego siebie, może pójść za Chrystusem.
Prawdziwą świętość osiąga się we wspólnocie, ona jest owocem wspólnoty.
Wiadomo, że jeden człowieka nie potrafi usunąć wielkiej przeszkody. Jeśli zaś zbiorą się
razem, wspólnymi siłami potrafią tego dokonać. I w tym leży cała moc wspólnoty miłości
zakonnej złączeni jedną miłością, dążą do jednego celu. Razem usuwają przeszkody,
wzajemnie się podtrzymują w trudnościach, wzajemnie się napominają, a wszystko w miłości
i przez miłość.
Świętość rodziny zakonnej, jak i poszczególnych członków wzrasta u Stołu Pańskiego.
Ten sam Chrystus wszystkich napełnia Sobą — Miłością. Przynajmniej wtedy wszyscy
stanowią jedno w Nim i jedno pomiędzy sobą. Oby wszyscy chcieli to zrozumieć!
Dalej, świętość, która jest owocem wspólnoty, wzrasta przez poświęcenie się dla
dobra wspólnego. Trzeba się wreszcie poczuć cząstką Ciała Mistycznego, cząstką
odpowiedzialną za całość.
Dopiero to poświęcenie się dla dobra ogółu rodzi prawdziwą wolność i prowadzi do
wyzwolenia z siebie. Wspólnota ogranicza egoizm, prowadząc przez to do świętości.
We wspólnocie o wiele łatwiej zachować śluby. Czystość bowiem we wspólnocie staje
się bezpieczniejszą. Prawdziwe umiłowanie członków wspólnoty jest najpewniejszym
zabezpieczeniem przed każdą inną miłością. Przy tym wszyscy czuwają nad dobrem
jednostki. Ubóstwo, które jest fundamentem życia wspólnego, też łatwiej zachować.
Przykład innych, którzy w pokorze znoszą wyrzeczenia i braki, pomaga do pójścia za ubogim
Chrystusem. Posłuszeństwo, które jest światłem oświecającym strome drogi doskonałości,
ułatwia na każdą chwilę rozpoznawanie woli Bożej.
Właśnie te śluby — przez swą konsekrację — wprowadzają osoby zakonne we
wspólnotę Bożej miłości. One bowiem pozwalają im żyć u źródeł łask i nieustannie odnawiać
się z Jezusem w ofierze składanej na ołtarzu zgromadzenia. One pozwalają im zrozumieć, że
więcej znaczy miłość wzajemna, niż nawet zachowanie praw.
Życie zakonne, to życie poświęcone bratniej miłości, która jest odblaskiem miłości
Chrystusa, wypełnieniem Jego przykazania miłości, które jest elementem wiążącym ze sobą
członków Ciała Mistycznego Chrystusa. O tej miłości poucza Duch Święty, Duch dający
nadzieję wypełnioną w miłości.

Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Duch Święty a wcielenie Syna Bożego w łonie Maryi
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się
brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1,18).
Anioł odpowiedział Jej: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. Dlatego
też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Łk 1,35).
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Anioł ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło (Mt 1,20).
2
Pan daje Ducha swojemu ludowi
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości. A więc kto to odrzuca, nie człowieka
odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego (1Tes 4,7-8; por Rz 5,5;
Ga 3,2.14)
Tego jednak chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek
wypełniania Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? [...] Czy
Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie
Prawo za pomocą, uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? (Ga 3,2.5).
My z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości (Ga 5,5).
3
Duch Ojca i Syna
W owej godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz
Duch Ojca waszego będzie mówił przez was (Mt 10,19-20; por. Łk 12,11-12).
Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby wami był na zawsze - Ducha Prawdy
[...] (J 14, 16-17).
Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem (J 14,26).
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On będzie świadczył o mnie (J 15,26).

Propozycje nabożeństw

MYŚLI NA DROGĘ KRZYŻOWĄ
Stacja I
Piłat wydał wyrok. Ja także często staję się Piłatem dla mojego otoczenia.
Panie, daj mi swą łaskę, bym nie sądził bliźnich nie chcąc lub nie starając się ich zrozumieć.
Stacja II
Chrystus przyjmuje krzyż. Wszyscy dźwigamy krzyż, dodając sobie nawzajem
ciężaru. Panie, pomóż, abym nigdy nie dodawał cierpienia Tobie i braciom moim.
Stacja III
Chrystus upada. Moimi upadkami powaliłem Chrystusa, zgorszyłem braci. Z
Tobą, Panie, powstaję i idę dalej.
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Stacja IV
Matka spotyka Syna na Jego krwawej drodze. Miłość spotyka miłość. Tam
gdzie Serce Matki, tam znajdę prawdziwą miłość, zrozumienie, ulgę w cierpieniu.
Stacja V
Szymon, człowiek, pomaga Bogu zbawić świat. Jeśli idę ze swoim krzyżem
cierpliwie i ofiarnie, to jestem Szymonem dla Pana Jezusa. Dziękuję, Panie, za tę łaskę, za tę
trudną łaskę.
Stacja VI
Weronika, obraz dobroci i kobiecej odwagi. Moim zadaniem jest obmywać
oblicza moich braci i przywracać im radość. Panie, naucz mnie przywracać radość.
Stacja VII
Już drugi upadek. Pan wdeptany w ziemię. Jeśli ja upadnę, mogę zawsze
wstać, wyznać winy i oczyścić duszę swoją.
Stacja VIII
Niewiasty litują się nad umęczonym Zbawcą. Tu uczę się, że jestem
odpowiedzialny za siebie i za moich braci. Panie, nich zapłaczę nad sobą.
Stacja IX
Wydaje się to beznadziejne, trzeci upadek. Chrystus resztkami sił wstaje i idzie
dalej. Czy ja mam zawsze dość siły, by wstać? Miłość wspólnoty podtrzymuje mnie w
kroczeniu za Chrystusem, gdy brakuje mi sił.
Stacja X
Dla Boga, który ubrał cały świat, zabrakło nawet najlichszej szaty. Bóg ukazał
całe swoje Bóstwo i człowieczeństwo. Czy jest w stanie ukazać światu całego siebie? Czy jest
we mnie coś, co chciałbym ukryć?
Stacja XI
Chrystus uwięziony na krzyżu. Już nie może błogosławić, już nie może nauczać.
Panie, niech nie braknie mi Twej łaski, gdy ja zostanę „uwięziony” przez cierpienie lub w
jakikolwiek inny sposób.
Stacja XII
Bóg między niebem i ziemią. Krzyż Chrystusa jednoczy ludzkość, nadaje sens
cierpieniom. Czy ja jestem na co dzień u stop krzyża? Czy przyjmę każdy krzyż?
Stacja XIII
Krzyż ma także swój koniec, jest wstępem do zwycięskiego wyjścia z grobu.
Rozumie to Matka tuląca martwe ciało Syna. Panie, po każdym Wielkim Piątku będzie Wielka
Niedziela, niech o tym nie zapominam.
Stacja XIV
Grób, symbol śmierci, znak, że wszystko się skończyło. Ale grób Jezusa jest
inny, od niego wszystko się zaczęło. Dla mnie mój grób będzie początkiem nowego życia.

Radosne tajemnice Nazaretu
Zwiastowanie
Do domu zakonnego, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu zawsze przychodzi Anioł,
przynoszący piękne ale i wymagające poselstwo: będziecie świadkami Jezusa aż po krańce
świata. Odpowiedź na posłanie jest zawsze jedna: niech mi się stanie według Twego Słowa.
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Nawiedzenie
Czy widziałeś szczęśliwego zakonnika, który w swoim działaniu myślał jedynie o sobie?
Maryja uczy nas, że najwięcej otrzymujemy, dając bez wyrachowania.
Wcielenie, które przemieniło świat
Nie może być Misjonarza św. Rodziny, który pyta o swoją duchową tożsamość i nie
dostrzega, że przyjście Syna Bożego na świat w rodzinie Józefa i Maryi z Nazaretu jest
najgłębszą tajemnicą, która określa jego powołanie. Nie rozważanie jej czyni duchowymi
karłami tych, którzy mogliby osiągać szczyty doskonałości w naszym Zgromadzeniu.
Ofiarowanie
Świadkami naszego ofiarowania się Jezusowi są Józef i Maryja. Czy wobec tego można mieć
wątpliwość, co do sensowności swojego powołania?
Znalezienie w świątyni
Nie zawsze musimy rozumieć, co Bóg przygotował dla nas. Ważne, żebyśmy byli zawsze w
tym, co jest Jego.
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Jestem zakonnikiem
Duch umacniający człowieka
wewnętrznie

Marzec 1998
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Marzec
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Jestem zakonnikiem
Duch umacniający człowieka wewnętrznie - Przyszedł do Józefa Anioł [...].
Intencja modlitewna
O dobre przygotowanie Misjonarzy św. Rodziny na beatyfikację
Ks. Jana Berthiera

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(można odmawiać częściej, przy innych okazjach)
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen

Pro memoriam
1. Dnia 19 marca przeżywamy zgromadzeniową Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Przygotowanie do tej
uroczystości poprzedzi nowenna. Postaramy się przeżyć ten dzień uroczyście. Oznaczałoby to nie planowanie
wyjazdów, ważnych prac, spotkań z ludźmi postronnymi. O ile to możliwe uzyskanie zwolnienia z zajęć szkolnych lub
dokonanie za zgodą dyrekcji szkoły zamiany tychże z innymi nauczycielami. Dzień ten mógłby być okazją do
wspólnej Eucharystii, modlitwy brewiarzowej (wszystkie lub wybrane godziny), braterskim spotkaniem podczas
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którego, o ile są takie możliwości, odbycie krótkiej dyskusji. Spędzenie czasu może przybrać inne formy, ale powinien
być podkreślony odmienny, bardziej świąteczny charakter tego dnia.
2. Następującym Współbraciom składamy serdeczne życzenia imieninowe, aby prosząc Ojca Jana Berthiera
o modlitwę, mieli nadzieję na wysłuchanie przez Boga:
04. Kazimierzowi Woźnemu, Kazimierzowi Borynie, Ks. Kazimierzowi Fiedniowi, Ks. Kazimierzowi Świderskiemu, 07.
Kl. Tomaszowi Hakubie, 12. Ks. Grzegorzowi Górnikowi, Kl. Grzegorzowi Kamińskiemu, 17.Ks. Zbigniewowi
Dykielowi, 19. Księżom Józefom Żołnie, Kulakowi, Pleszczyńskiemu, Meiselowi, Żebrowskiemu, Bobełowi,
Pociaskowi, Br. Józefowi Winkelmannowi, Br. Józefowi Staszewskiemu, 25. Br. Marianowi Baranowi, 26. Ks.
Teodorowi Pająkowi, 29. Br. Janowi Dziarnowskiemu

Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
29.11.1907: Jeżeli ktoś zdeklarował się być we wspólnocie, powinien dom zakonny św.
Rodziny uważać za swoją rodzinę. Współbraci jako tych, z którymi powinno się być na
zawsze. Przełożonych jak tych, którzy zajmują miejsce Boga i stąd należy się im
posłuszeństwo, szacunek, miłość. Jeżeli tak się dzieje, wtedy odczujecie zadowolenie. Moje
dzieci, podejmując pracę zgodnie z charyzmatem i starając się być życzliwy dla wszystkich,
musimy się przygotować na otrzymywanie policzków, dowody niewdzięczności, nawet od
tych, którym okazywało się wiele dobroci.
3.12.1907: Są trzy rzeczy, moje dzieci, które nie mają ojczyzny: wielka cnota, wielka głupota i
wielka wada.
4.12.1907: To, co powoduje jedność narodu, społeczeństwa, jakiejkolwiek wspólnoty, to
szacunek jaki będzie ona miała dla swego przełożonego. Im większy będzie szacunek, tym
znaczniejsza będzie jedność społeczności. Kiedy jednak oddali się od tej reguły, będzie o tyle
mniejsze zjednoczenie. Bowiem nie zapominajcie, że przełożony jest centrum wspólnoty.
Trzymając się centrum, zwiększy się siła waszej jedności.
6.12.1907: Ten, kto ma sumienie w porządku, znajduje spokój we wspólnocie i jest ze
wszystkiego zadowolony. Dzieje się przeciwnie, kiedy czyjeś sumienie jest źle
uporządkowane!
O ile posiada się ducha swej wspólnoty (zakonnej), o tyle będzie się wyświadczać dobro
innym. W przeciwnym razie będzie tam jedynie wzajemne okładanie kijami, co nie przynosi
korzyści ani jednej, ani drugiej stronie.
9.12.1907: Wspólnota będzie zawsze miała przełożonych na jakich zasługuje: jeśli jest
gorliwa, wybierze sobie gorliwych przełożonych, którzy zasługują na to by nimi być; jeśli
wspólnota sama jest rozluźniona, będzie miała kapitułę złożoną z ludzi zaniedbujących
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dyscyplinę, którzy wybiorą na asystentów, na doradców, na przełożonych, nawet tych, o
których wiedzą, że pozostawią ich w prowadzeniu życia rozluźnionego.
15.12.1907: Wierzę, że diabeł nic nie może we wspólnocie, w której wszyscy modlą się. To
prawdziwa potęga.
17.12.1907: Mając miłość braterską, pogardę dla siebie samego, szacunek i posłuszeństwo
wobec swych przełożonych, zrobi się wiele rzeczy na tym świecie.
Wypisy z adnotacji Ks. Diesburga Asystenta generalnego

Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne w Dzień skupienia
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
JESTEM ZAKONNIKIEM
Wielu z nas zdaje się nie doceniać radości, która wypływa z prostego faktu, że
jesteśmy chrześcijanami. Być chrześcijaninem to źródło wielkiej radości i pełnia życia. Bez
tego źródła każda inna rola, którą spełniamy w życiu jest mniej radosna i mniej skuteczna.
Nie mogę być szczęśliwym mężem czy szczęśliwą żoną, jeżeli nie przeżywam w pełni mej
chrześcijańskiej osobowości. Moje życie jako siostry, brata czy kapłana będzie mniej radosne,
jeżeli nie będę doceniał coraz bardziej znaczenia osobowości chrześcijańskiej. Nasze wtórne
powołanie do małżeństwa, kapłaństwa czy życia zakonnego będzie tylko wtedy źródłem
wielkiej radości, jak i apostolskiej skuteczności, jeżeli doświadczymy pełni naszego powołania
do osobowości chrześcijańskiej.
POJĘCIE OSOBY Filozofowie, psychologowie i teologowie niemało uwagi poświęcili pojęciu
osoby. Ale tylko Bóg może dać pełne rozwiązanie tego, tak ważnego
zagadnienia. Zanim stworzył człowieka, dał nam także rozwiązanie: „Uczyńmy człowieka na
Nasz obraz, podobnego Nam” /Rdz 1,26/
Musimy zatem w pewnym sensie znać Boga, jeśli chcemy poznać człowieka. Muszę
znać i doceniać Boga, abym w pełni docenił samego siebie i doznał radości życia. Kim jest
Bóg? Czy możemy określić Boga? Nie musimy polegać na tym, co filozofowie o Nim
zgadywali, skoro On sam dał nam odpowiedź, a w tej odpowiedzi znajduje się także coś na
temat człowieka: „Bóg jest miłością” /1 J 4,8/ Miłość wymaga wolności. Miłości nie można
nigdy łączyć z przymusem. I tak Bóg jest wolnością do miłowania, absolutną wolnością do
miłowania. Nie idzie o to, że Bóg posiada miłość albo wolność, nie, Bóg jest miłością i Bóg
jest wolnością ze swej istoty. Człowiek więc uczestniczy w nieskończonej wolności Boga do
nieskończonej miłości. Możemy zatem powiedzieć, że być osobą znaczy być „wolnością w
świecie do miłowania”. Nazywać człowieka, zwłaszcza chrześcijanina, tylko „animal
rationale” jest czymś poniżającym. Każdy chrześcijanin uczestniczy w Bożej wolności, aby
mógł kochać w sposób nieskończony.
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UTRACONA I ODZYSKANA GODNOŚĆ Prawdą jest, że człowiek przez grzech pierworodny
utracił swą godność i siłę do miłości, lecz Bóg w
jeszcze cudowniejszy sposób przywrócił mu ją w Jezusie. Dzięki Jego śmierci i
zmartwychwstaniu wiemy, że: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany” /Rz 5,5/
Miłość Boża, Boża wolność do miłowania, została nam ponownie dana przez wiarę i
chrzest, a wzrasta w nas przez moc Ducha Świętego. Widzimy to w nowym Bożym obrazie Jezusie. „Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. My wszyscy z
odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
Pańskiego. Coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu” /2 Kor 3,17. 18/. We
mnie zatem, jako chrześcijaninie, jest Boża miłość i Boża wolność do miłowania; nie dlatego,
że jestem dobry i szlachetny, lecz dzięki łasce Bożej i Jego kochającej łaskawości jako mego
Zbawcy. Jestem więc wolnością w świecie do miłowania nie dzięki własnym wysiłkom i na
pewno nie przez własne zasługi. Jest to dar Boży, jaki otrzymałem przez Jezusa.
OSOBOWOŚĆ NIEROZWINIĘTA Jest oczywiście prawdą, że być może wielkość tę
„zakopałem” przez ciągłe nadużycia lub przez częściowe
niewykorzystanie jej przez lata, czy wreszcie przez swój błąd, polegający na przekonaniu, iż
dar ten jest rzeczywiście moją własnością. Ale dar ten wciąż się w nas znajduje, nawet w tych
spośród nas, którzy najbardziej nie dopisali; z pewnością raz po raz się ujawnia, tak że
rzucamy niespokojne spojrzenie na „zakopany skarb”, tkwiący w nas.
SZACUNEK DLA SAMEGO SIEBIE Możemy tedy zapewne podpisać się pod słowa psalmisty:
„[. . .] czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym syn
człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś” /Ps 8,5-6/
Pamiętaj, że Bóg patrzy na ciebie jak na osobę odkupioną w Chrystusie. On może
wskazać na ciebie i powiedzieć każdemu innemu człowiekowi - cokolwiek jemu uczynisz,
mnie uczyniłeś. Dlatego św. Paweł zapewniał Koryntian: „Chwałą bowiem jest dla nas
świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według
mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie
względem was” /2 Kor 1,12/
Jedynie dlatego, że Bóg uznaje moją osobowość, jestem zdolny cieszyć się tą
największą i najbardziej podstawową prawdą o sobie samym. Szacunek Boga wobec mnie,
który jestem częścią jego wolności do miłowania, jest źródłem wszelkiego szacunku i
prawdziwie ludzkiej godności. Jeżeli uczestniczę w szacunku, którym Bóg mnie darzy,
zaczynam dowartościowywać własną osobowość i jestem gotów bardziej niż przedtem użyć
swej wolności do miłowania.
Być osobą - wolnością w świecie do miłowania - jest moją godnością, a stawać się
coraz bardziej osobą - korzystać z mej wolności do miłowania - jest moim przeznaczeniem.
Nie mogę uważać się za lepszego męża czy żonę, siostrę czy brata, kapłana czy biskupa
dopóty, dopóki całym sercem nie uznam w sobie Bożej wolności do miłowania.
MOJE POWOŁANIE DO BYCIA OSOBĄ Moje najgłębsze powołanie to być osobą - wolnością
do miłowania. Wszystkie inne powołania mają sens i
znaczenie tylko w powiązaniu z tym zasadniczym powołaniem. Dopóki nie przyjmę i nie
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poświęcę się najważniejszemu przykazaniu Bożemu: „Będziesz miłował. . . ” /Pwt 6,5/
wszelka inna tak zwana konsekracja jest fałszywa. Sukces w karierze może być ułudą. Mogę
cieszyć się uznaniem jako zręczny chirurg czy działacz aspołeczny, nauczyciel czy handlowiec,
kapłan czy polityk, pielęgniarz czy fizyk jądrowy, lecz jeśli nie jestem przede wszystkim osobą
- wolnością do miłowania - to moje życie jest pożałowania godne i bezsensowne wobec
Boga. „Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
wiedzę i wszelką /możliwą/ wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz
miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał” /1 Kor 13,2. 31/.
Mogę sprzeniewierzyć się powołaniu chirurga, pielęgniarza, nauczyciela czy kapłana,
lecz nie mogę uciszyć powołania do tego, by być sobą.
W każdym nowonarodzonym dziecku tkwi głęboko nieusuwalna potrzeba, aby kochać
i być kochanym. Nie dbający rodzice mogą sparaliżować tę dążność lub stłumić ją, gdy nie
pomagają dziecku rozwinąć tego wspaniałego skarbu, ale ta drogocenna wolność do
miłowania znajduje się tam jeszcze i jest wciąż żywa. U wielu z nas jest nawet bardzo żywa,
pomimo że zmarnowaliśmy niejedną sposobność, by wolność tę wykorzystać,
zmarnowaliśmy, ponieważ inni nie zachęcili nas do tego. Posiadamy do pewnego stopnia
naturę Bożą, Boży pęd i siłę do miłości i całe życie polega na korzystaniu lub nie korzystaniu z
tej wielkiej energii, jaka w nas tkwi. Jeżeli kocham, żyję. Jeżeli nie kocham, umieram: „My
wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje trwa w
śmierci” /1 J 3,14/
Być osobą zatem to powołanie, to łaska i wielka godność „ty bowiem utworzyłeś moje
nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła” /Ps 139 13. 14/.
Dopiero wtedy, gdy poznam, uznam i ujawnię Boże podobieństwo i Bożą siłę do
miłości, która we mnie tkwi, mogę powiedzieć, że naprawdę przyjąłem jego dar, którym jest
moja osobowość.
CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części Droga do Wspólnoty - przewodnik (na
stronie 89) Należy je odczytać lub streścić]
Każdy z nas pragnie być zrozumiany i kochany. Lecz wielu z nas dążąc do tego doznaje
zawodu, niekiedy nawet wielkiego zawodu. Bardzo małe dziecko na przykład nie widzi
jeszcze różnicy między sobą a swoim zachowaniem. I tak gdy rodzice ganią jego
nieodpowiednie zachowanie, często zapominają o ważnej sprawie, by pomóc dziecku
rozróżnić między jego postępowaniem, które jest nie do przyjęcia, a osobą, którą jak
najbardziej akceptują. Powiedzieć dziecku: jesteś nicponiem” to nie to samo, co „jesteś
kochany, ale postąpiłeś nieładnie”. Dziecko bowiem może potem nie postępować swobodnie
z obawy, że otoczenie go nie zaakceptuje. Po jakimś czasie może nauczyć się udawania celem
ukrycia własnej, prawdziwej osobowości, z obawy, że będzie niekochane, gdy da się
całkowicie poznać.
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U wielu z nas taki sposób postępowania trwa w pewnej mierze także w wieku
dojrzałym. Nie chcemy dać się poznać z obawy, by nie utrącić miłości, której aktualnie
doznajemy. Ryzyko ujawnienia swojej osoby wydaje się nam zbyt wielkie. Ale w
rzeczywistości warto podjąć takie ryzyko, ponieważ wielu ludzi ukocha nas - nasze słabości i
wszystko w nas - jeżeli zdobędziemy się na odwagę ujawnienia samych siebie. Istnieje tylko
niewielka garstka ludzi, którzy są psychicznie chorzy albo moralnie nie na poziomie, którzy
odrzucą cię, gdy cię prawdziwie poznają. Bóg podjął takie ryzyko dając się nam poznać i
otrzymał w zamian wiele miłości.
Powinieneś obecnie podzielić się swoimi prawdziwymi odpowiadając na wszystkie
pytania, z wyjątkiem nr 1 i 9.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty.)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do wspólnoty - przewodnik na stronie 89.
1. Jaki tekst Pisma św. służył ci najbardziej pomocą? Podziel się ze wspólnotą tym, co Bóg
powiedział ci przez ten tekst.
2. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym momencie w twoim życiu, kiedy czułeś się najbardziej
kochany? Opisz, jak się czułeś?
3. Przypomnij sobie sytuację, kiedy okazana przez ciebie komuś miłość, została przezeń
przyjęta i wydawało się, że korzystnie wpływa na tę osobę. Jak się wtedy czułeś?
4. A obecnie jak się czujesz gdy ktoś mówi ci dosłownie - „kocham cię”?
5. Kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że ktoś cię kocha. Podziel się
z nami swoimi uczuciami, których wówczas doświadczyłeś?
6. Czy możesz sobie przypomnieć okres, w którym czułeś, że nie jesteś kochany? Opisz
uczucia, jakie ci wówczas towarzyszyły?
7. Jakiego doznajesz uczucia, gdy słyszysz zdanie „Bóg jest miłością” albo „Bóg najpierw
ukochał nas”?
8. Przypomnij sobie zdarzenie, kiedy na skutek okazania ci przez kogoś miłości twoje
postępowanie poprawiło się i o którym jesteś przekonany, że bez niego taka zmiana nie
zaistniałaby w twoim zachowaniu się.
9. Czy mógłbyś ułożyć krótką modlitwę, aby podziękować Bogu za cud twojej osoby i za cud
jego dzieł w tobie?
10. Czy zawsze czujesz się tak, by podchodzić do siebie z szacunkiem i szczerością, które
pochodzą od Boga? Podziel się tym z nami.
Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS
Jestem zakonnikiem - Duch umacniający człowieka wewnętrznie:
„Przyszedł do Józefa Anioł [...]”.
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Duch obejmujący nas
Obecność Boga jest wielką tajemnicą, którą jesteśmy niejako otuleni, w której bije
nasze serce i w której oddychamy. Sprawia ona, że życie nasze tworzy jedność, ponieważ
obecność Boga jest niezmienna, jest On niezmiennie obecny. Jeżeli wierzę w to, to żyję w
obecności Boga, a ona mnie jednoczy, ponieważ ukierunkowanie, motywacja, przeznaczenie
tego, co czynię, doznaję, z czego korzystam, wnika w tę obecność, a mnożenie się spraw i
rzeczy w moim życiu sprawia, skłania mnie do uciekania się do wszechobecnego Boga.
Muszę przyznać Bogu prawo obecności na różny sposób, ponieważ nieskończoność
Jego obecności może byś dla mnie uchwytna tylko przez różnorodność rzeczy. A więc
fragmenty moich dni, niepokoje upływającego czasu, liczne drobiazgi w moim życiu,
ujawniają mi obecność Pana.
Zgodnie z wiarą w tę tajemnicę żyję w obecności Boga, znajduję się
w obecności Pana, który jest żywy, a Jego Duch ogarnia mnie. Jeżeli podejdziemy poważnie
do tego przekonania, zobaczymy, jak trudno jest oderwać się od obecności Pana.
Można nawet powiedzieć, że obecność Pana w nas jest o wiele ważniejsza niż nasza
obecność wobec Niego. Jest to rzeczywistość historyczna, która rozgrywa się w czasie i nas
dotyczy. Kiedy mówimy o wszechobecności Boga, bezmiarze Boga, jego nieskończoności, nie
odnosimy się tylko do rzędu Jego przypadłości metafizycznych, lecz do wymiaru
historycznego tajemnicy Boga.
Stworzenie świata i historia zbawienia są oznakowane tą obecnością, dlatego należy
dziwić się, że z takim trudem przychodzi nam mówić Panu:
Przyjmij moją inicjatywę, a ja nie uchylę się i przyjmę Ciebie.
Zdaję sobie sprawę, że przyjmując Cię,
wymiary mojego maleńkiego istnienia rozwijają się,
ponieważ Ty jesteś Nieskończony i Wieczny.
Jednak wiem, że uformowałeś mnie po to, bym Ciebie objął;
mam tylko jedną potrzebę, by Twoje wymiary stały się moimi.
Nie odbierasz mi niczego, Panie,
a postępując tak, dajesz mi wszystko.
Wyznaję pokornie,
że Ty jesteś wszystkim, a ja niczym,
że Ty jesteś Panem, a ja stworzeniem,
że Ty jesteś Bytem, a ja niebytem.

Dowód tożsamości, który sprawia kłopot
O. Serafino Falo - Duch objawia Jezusa
Zacznijmy naszą analizę od dowodu tożsamości, z którym stajemy wobec naszego
ludu. Było już powtarzane na wszystkie możliwe sposoby i nie bez szczypty źle ukrywanej
dumy: Kapłan jest drugim Chrystusem. Ileż to razy, ja i ty, Drogi Bracie, powtarzaliśmy
właśnie to zdanie po to, by uzyskać więcej respektu, poważania, by wymóc posłuch albo...
powiedzmy otwarcie: wzbudzić podziw! Powiedzmy poza tym, że zdanie to, w taki właśnie
brzmieniu, nie jest teologicznie poprawne. Kapłan nie jest drugim Chrystusem, bo Chrystus
jest tylko jeden i nie może być drugi. Duch Święty nie powiela Chrystusa seryjnie. Tylko ten
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jeden począł się łonie Maryi i dzięki Duchowi odtwarza się wciąż w Ciele Mistycznym
Kościoła. Kapłan nie jest więc drugim Chrystusem, kopią zgodną z wzorcem niczym
reprodukcja znanego dzieła. On jest wcieleniem jedynego Chrystusa, pierworodnego Syna
Bożego. On jest samym Chrystusem, który w nim żyje swym własnym życiem i kontynuuje
swą misję. Nie jest to jednak zarezerwowane tylko dla kapłanów Kościoła. Jest to cecha
każdego chrześcijanina. Każdy bowiem chrześcijanin mocą swego chrztu zanurzony zostaje i
włączony w życie Chrystusa. Każdy więc chrześcijanin jest samym Chrystusem. Każdy kapłan
zatem jest Chrystusem, ponieważ jest chrześcijaninem, a nie dlatego, że jest księdzem.
Kapłan jest Chrystusem jako człowiek Mistycznego Ciała, gdzie wypełnia specyficzną funkcję,
która jest służbą. Ale także i robotnik, i woźna, i matka rodziny są Chrystusem, ponieważ i oni
stanowią Jego Mistyczne Ciało.
My, kapłani chcielibyśmy sobie tylko przywłaszczyć to zaszczytne miano. A lud Boży
zareagował na to w sposób konsekwentny: Tylko wy jesteście Chrystusem? A więc tylko wy
powinniście pokazywać na każdym kroku, że Nim jesteście. [...] I utożsamiając mandat
otrzymany od Chrystusa z życiem Chrystusa, domagać się zaczęto, by kapłan był tak
doskonały i święty jak Chrystus. [...] Wśród powszechnego szacunku i poważania staliśmy się
więc dla naszego ludu wybraną kategorią ludzi niezwykłych, a zarazem nie mających wiele
wspólnego z tak zwanym zwykłym chrześcijaninem. [...]
Teraz nadszedł czas, Drogi Bracie, by zaprezentować światu Chrystusa prawdziwego,
przed którym nie można już dyskutować, nie można wątpić, ale trzeba po prostu paść na
kolana. Ale czy wiesz, kiedy my będziemy takim Chrystusem? Wtedy kiedy to nie my sami
będziemy określać, kim jesteśmy, ale kiedy ludzie spontanicznie wykrzykną, bo zobaczą Go
prawdziwie w nas. A zobaczą Go wtedy, kiedy zejdziemy z piedestału pychy, na którym
jesteśmy umieszczeni, pod pretekstem oczywiście, obrony godności kapłaństwa i
zdobędziemy się na prawdziwą, głęboką pokorę. Kiedy uznamy z ową głęboką pokorą, że nie
brak nam wad, że jak inni ludzie, popełniamy błędy, a nasza sytuacja powoduje, iż jesteśmy
narażeni na ich popełnianie, a tym samym też nie możemy utrzymywać, że posiedliśmy całą
prawdę, ale że Duch Święty udziela nam jej w takim stopniu, w jakim gotowi jesteśmy ją
spożytkować. Lud ujrzy w nas Chrystusa, jeśli stwierdzimy z całą szczerością, że wśród
naszego ludu można znaleźć osoby bardziej święte niż my sami. Osoby bogatsze od nas w
dary Ducha Świętego. Kiedy sami uwierzymy, że nasza kultura teologiczna nie dorówna
darom mądrości i wiedzy, które Duch Święty może dać za darmo, bez lat całych
poświęconych studiom. Zobaczy w nas Chrystusa, jeśli odrzucimy niektóre mile brzmiące dla
ucha tytuły honorowe i określenia przymnażające pustej chwały. Kiedy — jak Jan Chrzciciel
— powiemy z przekonaniem: „Ja nie jestem Mesjaszem [...] Jam głos wołającego na pustyni:
Prostujcie drogę Pańską” (J 1,20.23). Kiedy — jak Jan Chrzciciel — będziemy siebie
umniejszać, aby mógł wzrastać w duszach ludzi On — Jezus Chrystus. Kiedy przestaną się
liczyć: nasza reputacja, nasze imię, nasz prestiż, a będzie się liczyć tylko Jego chwała. Inni
zobaczą w nas Chrystusa, gdy ogołocimy samych siebie, jak i On ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi (Flp 2,7).
Wtedy ludzie nie będą wiedzieć nas, ale Jezusa i tylko Jego. Nasze miejsce nie jest
między Jezusem a ludem Bożym, ale u Jego boku, dając świadectwo o tym, że to On jest
Barankiem Bożym i doprowadzając do spotkania ich z Nim.
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Konsekracja zakonna darem — rozważanie
wg. tekstu O. Dominika Widera OCD
Podjęcie życia konsekrowanego jest dobrowolne. To odpowiedź na dar Bożego
wezwania, propozycji: Jeśli chcesz być doskonały... Dzięki spotkaniu z Bogiem, przyjęciu
miłości, otwarciu się na Miłość, która zachwyciła sobą i pociągnęła zdobyłem się na
konsekrację, na dar z siebie. Czy mogę o tym zapomnieć? Czy mogę żyć spokojnie bez
oddawania siebie Miłości? Czy kosztowanie czegokolwiek poza Miłością może mi dać choć
trochę radości?
Konsekracja zakonna jest całkowitym darem z siebie. Nie mogę więc niczego
zachowywać dla siebie. Wydałem swoje życie, a szczególnie swoją wolę na Boże
prowadzenie. Od tego momentu Bóg stał się moim „problemem”. Wszystko inne przestało
mieć wartość. Istnieje jedynie Bóg, który mnie kocha, i ja, który jestem zakochany w Bogu.
Prawdziwa miłość uznaje jedynie całkowitość oddania.
Oddanie się Bogu jest darem bezwarunkowym. Miłość nie stawia warunków, miłość
się daje. Wiążąc się węzłem miłości w dniu konsekracji zakonnej nie mówiłem: będę Ci
wierny, dokąd będziesz mnie darzył dobrami, będę Ci służył, dopóki będzie to dla mnie
przyjemnym, itp. Składając profesję myślałem raczej: jestem do Twojej dyspozycji, dokąd
tylko zechcesz, będę z Tobą, dokądkolwiek mnie poprowadzisz, będę Cię kochać zawsze i w
każdej chwili jestem dla Ciebie. Czy mogę powtórzyć te słowa dzisiaj? Czy nie zmieniło się nic
w mojej postawie jako zakonnika?
Oddanie się Bogu wymaga częstego ponawiania tego daru z siebie. Takie jest życie
miłości. Coraz to nowe, coraz to pełniejsze, coraz to bardziej świadome dawanie siebie,
dawanie swej miłości w coraz to inny, mocniejszy sposób. Realizacja konsekracji polega na
aktach miłości. Muszę sobie często przypominać o swoim związaniu z Bogiem. Powinienem
to czynić w chwilach trudności, niepokojów, konieczności podejmowania wyboru. Muszę
wtedy pytać siebie: czego ja właściwe chcę, po co wstąpiłem do zakonu? I przypominać
sobie: jestem osobą konsekrowaną!
Jestem osobą konsekrowaną. Jestem osobą konsekrowaną w każdym wypadku — nie
tylko wtedy, kiedy przebywam w klasztorze, we wspólnocie, jestem w sutannie, lecz także w
czasie wszelkiej działalności zewnętrznej, na ulicy, na plaży, kiedy korzystam ze środków
audiowizualnych... Po prostu zawsze. Nigdy nie wolno mi o tym zapomnieć. Byłoby najlepiej
nieustannie żyć tą wielką rzeczywistością. Wtedy nie będzie problemu, że mógłbym swym
życiem zaprzeczać podjętej konsekracji. Wtedy zawsze i wobec każdego będę dawał
świadectwo swego związania z Bogiem przez podjęcie życia osoby konsekrowanej w służbie
Jezusa Chrystusa.
Propozycja odnowienia ślubów zakonnych prywatnie lub we wspólnocie.
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Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Duch Ojca i Syna
Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą,
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego
powiedziałem, ze z mojego bierze i wam objawi (J 16,13-15).
Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z
nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11, 13).
Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy
Ojca: Słyszeliście o niej ode mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym (Dz 1,4-5).
Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Ducha Jezusa nie pozwolił im (Dz 16,7).
Jeżeli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8,9).
Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który
woła: Abba! Ojcze! (Ga 4,6).
2
Duch Święty mieszka w nas
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka (Rz 8,9).
Jeśli mieszka w was Ducha Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił
Chrystusa, przywrócił do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha (Rz
8,11).
Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? [...] Świątynia Boga
jest święta i wy nią jesteście (1Kor 3,16-17).
Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego
macie od Boga, i że już nie należycie do siebie samych? (1 Kor 6,19).
W Nim także i wy wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga
przez Ducha (Ef 2,22).
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam, z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch
chwały, Boży Duch na was spoczywa (1P 4,14).
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, ze trwa On
w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał (1J 3,24).
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Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego Ducha (1J 4,13; por Rz
5,5).
Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA W ŻYCIU ZAKONNYM
Modlitwa:
Panie Jezu, któryś na drodze mojego życia postawił krzyż, przez ten Krzyż i Mękę Twoją proszę Cię,
abym zrozumiał a w sercu moim odczuł, jak do końca mnie umiłowałeś, i abym chciał iść za Tobą niosąc
swój krzyż.
Jezus skazany
Moje życie zakonne ma początek przy pierwszej stacji. Wołanie: Pójdź za Mną! Minęły lata, a ja
wyraźnie słyszę: Synu, Bóg cię woła i czuję na ramionach krzyż. Wola Boża objęła całe moje życie.
Jezus bierze krzyż
W chwili przyjęcia do Zgromadzenia, gdy trzymałem w ręku krzyż, nie zdawałem sobie sprawy, nie
myślałem, że biorę na moje barki krzyż, że krzyż wkładać na mnie będą ludzie.
Jezus upada
Znalazłem się pośród ludzi powołanych do doskonałości, ale jakże daleka jest rzeczywistość od moich
marzeń. Nie mogę jednak odrzucić wspólnoty. To mój krzyż. Bądź ze mną, Panie, gdy ogarnia mnie
zniechęcenie.
Jezus spotyka Matkę
Najtkliwsza z Matek jest przy mnie. Ona stanęła przy mnie, przy stacji - pierwszym upadku w
Zgromadzeniu i gdy w duszy kołatały się myśli: nie zniosę, to nie moje miejsce. Ona podtrzymuje mnie
swoją miłością i modlitwą.
Szymon pomaga Jezusowi
W ciężkich chwilach Bóg nie zostawia duszy samej. Stawia drugiego człowieka, a w Zgromadzeniu
kapłana, ojca duchownego. Panie, dziękuję za Twoją obecność na mojej drodze właśnie w ten sposób,
dziękuję, że do mnie mówisz.
Weronika ociera twarz Jezusowi
Błogosławieni niech będą wszyscy ci na mojej drodze, których modlitwa, życzliwość, przyjaźń są mi
podporą, rozpalają na nowo mój zapał. Obym i ja umiał być dla innych Weroniką ocierającą łzy
cierpienia, odrzucenia, trudności.
Jezus upada pod krzyżem
Zło w moim sercu nęci mnie do grzechu, waham się, skłaniam się ku niemu, upadam. Panie, upadający
przez mój grzech, proszę niech nie braknie mi Twojej łaski, gdy wola skłania się ku złu.
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Jezus pociesza niewiasty
Świat płakał nade mną, gdy odchodziłem, by służyć Panu. Dziwny to płacz nad drogą, którą sam i
dobrowolnie wybrałem. Panie Jezu, naucz mnie cenić łaskę powołania i mężnie współcierpieć z Tobą,
gdy świat nie rozumie takiego życia.
Jezus upada pod krzyżem
Od grzechu każdego, wybaw mnie Panie! Od zła wszelkiego, wybaw mnie Panie! Od namiętności, co
prowadzi do grzechu, wyzwól mnie Panie! Napełnij serce moje wstrętem do najmniejszego grzechu i
niedoskonałości.
Jezus z szat obnażony
Do czego człowiek może się posunąć. Najpierw w głębi duszy myśl, potem zapatrzenie w myśl, potem
pożądliwość i... grzech. I człowiek sam odziera się z łaski, z miłości, ze sukni zakonnej, ze Zgromadzenia,
ze ślubów, z samego Boga.
Jezus do krzyża przybity
Przy tej stacji wspomnę i powtórzę: wszystko, co mam, i czym jestem, Tobie Panie oddaję. Pragnę przez
święte śluby być ukrzyżowany razem z Tobą. Panie Jezu i nie pozwól mi tego krzyża porzucić.
Jezus umiera
Czy nie rozpiera mnie pyszna myśl, że wyniszczając się w służbie zakonnej dałem więcej aniżeli ci, którzy
zostali w świecie? Panie Jezu, powiem otwarcie, jestem tu niczym, sługą nieużytecznym, wykonałem to,
co do mnie należy.
Jezus oddany Matce
Matko Bolesna, Twemu Niepokalanemu Sercu dzisiaj i w godzinę śmierci oddaję się i poświęcam, chcę
z Twoją pomocą żyć, dochować wierności Jezusowi, Oblubieńcowi dusz, z Tobą umierać i wejść do
wieczności.
Jezus złożony w grobie
Ostatnia to stacja na drodze mojego życia. Zasnę ze słowami: Jezu, Maryjo, Józefie... włożą w ręce krzyż
przyjęty w dniu profesji i wśród modlitw złożą w grobie. I stanie moja dusza przed Jezusem Oblubieńcem, ujrzy Go w całej Dobroci. A ja już dziś mówię Panu: Dziękuję, że dałeś mi życie, łaskę
powołanie do Zakonu, że prowadzisz mnie drogą krzyża i miłości, drogą najpewniejszą, by oglądać Cię
wiecznie. Amen.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA (rozpoczyna się zawsze 10 marca )
DZIEŃ 1
Święty Józefie, Tobie Bóg objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Wstawiaj
się za nami, by Duch Święty oświecał nas swoją łaską, i naucz nas wiernie z Nim
współpracować na drodze do zbawienia.
W. Módl się za nami św. Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
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Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam
dopomóc, abyśmy za jego przyczyną otrzymać mogli wszystko, czego dla słabości naszej
dostąpić nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
(Wezwanie z modlitwą odmawia się w każdy dzień nowenny)
DZIEŃ 2
Święty Józefie, któryś wiele cierpiał, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla
narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniosłeś w milczeniu, z poddaniem
się Bożej Opatrzności. Naucz nas cicho i spokojnie znosić wszelkie przykrości i cierpienia.
DZIEŃ 3
Święty Józefie, któryś z wielką czcią adorował Boże Dziecię, złożone w ubogim żłobie na
sianie, naucz nas z głęboką czcią i wiarą uwielbiać Jezusa, ukrytego w Najświętszym
Sakramencie Eucharystii.
DZIEŃ 4
Święty Józefie, któryś cieszył się z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi, oraz pokorną
wiarę Mędrców, składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, umocnij i nasze
serca żywą wiara w tajemnice Zbawiciela, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i
całym swoim życiem.
DZIEŃ 5
Święty Józefie, któryś ze spokojem ducha ufnością w opiekę Bożą znosił trudy i przykrości
wygnania, naucz nas za twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i
niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, pokładać ufność w Bożej
Opatrzności, od której wszystko zależy.
DZIEŃ 6
Święty Józefie, któryś przez wiele lat pracował mozolnie i uczciwie przy rzemieślniczym
warsztacie w Nazarecie, aby zapracować na utrzymanie swej świętej Rodziny, zapal nas
podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i
rzetelności w pracy.
DZIEŃ 7
Święty Józefie, któryś z wiarą i miłością wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty sobie przyswajał,
upodobnij nasze serca do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z
Apostołem: „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.
DZIEŃ 8
Święty Józefie, któryś życie swoje święcie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam
wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w ostatnią
chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa światłości.
DZIEŃ 9
Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, jako obrońca i
opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególniejszą chwałę, bądź zawsze naszym
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orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali
szczęście wieczne.

Wybór modlitw do św. Józefa do wykorzystania:
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej
najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która
Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą
otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem, dopomóż nam w naszych
potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz
wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a
jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz
broń świętego Kościoła od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy z Twoim przykładem i Twoją
pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w
niebie. Amen.
Modlitwa papieża Leona XIII

Modlitwa do św. Józefa w różnych potrzebach
Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy. Ty umiesz uczynić
możliwym to, co wydaje się być niemożliwym. Spójrz z ojcowską miłością na wszystkie
potrzeby duszy i ciała. Udziel mi łaski o którą Cię z ufnością proszę. Amen. (Możliwość
przedstawienia w dowolnej wybranej formie próśb osobistych czy wspólnotowych).
Modlitwa Wspólnoty zakonnej
Zwracam się do Ciebie, o nasz chwalebny Ojcze, święty Józefie, jako do naszego
łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie pokładamy
naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas jako dzieci swoje strzegł za życia i w godzinę śmierci.
Oddajemy Ci troskę o nasze dusze, racz je przedstawiać Jezusowi i zjednoczyć je z Nim i z
Maryją więzami najintensywniejszej miłości. Prowadź nas do ubogiej groty betlejemskiej i
żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam w niej prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego. Uproś
nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego
Dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu
Niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania.
Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót właściwych stanowi zakonnemu. Strzeż przed
małodusznością, rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece
wszystkie wspólnoty i zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów,
a szczególnie przed zakusami złego ducha. Spoglądaj łaskawym okiem na nasze domy,
napełniaj je wspaniałomyślnymi osobami, zdolnymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Rozlej
swoje błogosławieństwo na wszystkie nasze wspólnoty, abyśmy zawsze mogli głosić światu
swym życiem i przykładem szczęście Wspólnoty Domku Nazaretańskiego oraz wartości życia
wiecznego. Amen.
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Potrzeba zakonnej wspólnoty
Duch przekonujący o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie

Kwiecień 1998
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Kwiecień
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Potrzeba zakonnej wspólnoty - Duch przekonujący o grzechu, sprawiedliwości
i sądzie
Intencja modlitewna
Abyśmy zwrócili baczniejszą uwagę na nasze grzechy w wymiarze społecznym.

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(można odmawiać częściej, przy innych okazjach)
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen
Pro memoriam
1. Nasze grzechy i przewinienia wobec wspólnoty domowej, nawet te niejawne, mogą
zachwiać jej duchową równowagę. Mogą spowodować osłabienie skuteczności jej działania.
Wtedy na nic zdadzą się wysiłki podejmowane przez poszczególnych domowników. Syzyf stoi
u progu takiego domu....
2. Następującym Współbraciom składamy serdeczne życzenia imieninowe, aby nigdy nie
prosili o przeniesienie, bo ktoś we wspólnocie ich nie akceptuje, takimi jacy oni są:
03. - Ks. Ryszard Krzyk, Ks. Ryszard Boćkowski, Ks. Ryszard Jasiak, Ks. Ryszard Pierzchała, 17. Ks. Robert Ciżewski, 23. - Ks. Wojciech Egiert, Ks. Wojciech Walczyna, Ks.Wojciech Kieruj, 24.
- Ks. Jerzy Kallus, Ks. Jerzy Sołtysiak, Ks. Jerzy Łapiński, Ks. Jerzy Zięba, Br. Jerzy Jankowski,
25. - Ks. Marek Michalski, Ks. Marek Winiarski, Ks. Marek Sanecznik, 30. - Ks. Marian
Kołodziejczyk
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
38. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny jest poważnym środkiem, przy pomocy którego
można poprawić się z naszych niedoskonałości.
40. Święta Rodzina powinna nas formować. Trzeba byśmy mieli jej myśli, uczucia, serce.
Byśmy oceniali ludzi, wydarzenia i rzeczy tak, jak ona to czyniła.
41. Trzeba zawsze kierować się wiarą, mieć zawsze ducha napełnionego wiarą. Może to być
jedyny środek uczynienia dobra pewnym, odpychającym, nikczemnym, nieprzyjemnym
ludziom. Widzimy w nich Jezusa Chrystusa i przypominamy sobie Jego słowa: Wszystko to, co
uczyniliście spośród tych najmniejszym, uczyniliście to dla mnie.
48. Ten, kto nie jest wolny od pychy i skłonności cielesnych, nie jest wolny w ogóle.
52. Wszystko otrzymujemy od Maryi. Wszystko powinno wrócić do Maryi.
55. Ten, kto nie modli się o rozwój dzieła, o uświęcenie jego członków, o oddalenie
niegodnych, ten nie jest wcale oddany dziełu. Jest on bez gorliwości i nie jest zdolnym do
czynienia dobra na misjach.
56. ... Trzeba być ludźmi poświęcenia, ofiary i wyrzeczenia. Ten, kto nie rozumie tych rzeczy
jest niczym....
63. To nie rady, upomnienia, uwagi, nagany itd. nas uświęcają, podobnie jak gwizdek
kolejarzy nie może popchnąć pociągu bez lokomotywy. Istota rzeczy polega na tym, że
powinniśmy być prawdziwymi naśladowcami J.M.J., czerpiącymi przekonania z rozmyślania,
czytania duchowego, modlitwy i to powinno być przyczyną naszego uświęcenia. Naszą
lokomotywą są J.M.J.
64. Tam, gdzie ramiona pracują, duch odpoczywa.
70. Aby dobrze modlić się jest potrzebne skupienie i obecność Boża.
78. Nie wystarczy kochać ludzi, trzeba ich nauczyć prawdy: to jeden z największych darów,
które można im dać.
91. Jeśli nie mam niezbitego dowodu przeciwnego, powinienem zawsze myśleć, że moi
bracia mają bardzo dobrą intencję.
101. Jeśli będziemy dobrze studiowali duchowość Świętej Rodziny i jeśli jej życie odtworzymy
w naszym sposobie życia, będziemy najbardziej doskonałymi na świecie.
102. Za przykładem J.M.J. trzeba ciągle kochać i być ukrytym, ponieważ demonstrując siebie
wobec innych, skupiamy na sobie ich uwagę, przesłaniając tym samym przykład Świętej
Rodziny.
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108. Trzeba być bardzo pobłażliwym dla innych, ale bardzo nieufnym wobec siebie samego.
121. Trzeba być starannym we wszystkich najmniejszych szczegółach, ponieważ życie składa
się ze szczegółów. Tymi szczegółami przyczyni się do szczęścia tych, którzy są wokół nas.
Postępując przeciwnie, nielicznymi szczegółami można sprawić im przykrość.
WYPOWIEDZI KS. ZAŁOŻYCIELA W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.

Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej
CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
POTRZEBA ZAKONNEJ WSPÓLNOTY
1. Potrzebuję innych
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna (człowiek) był sam” (Rdz 2,18). Gdyby ktoś zazwyczaj są to rodzice - nie dopomógł mi w wykorzystaniu Bożego daru wolności do
miłowania, nie stałbym się nigdy chrześcijaninem takim, jakim jestem obecnie. Korzystając ze
swojej własnej wolności do miłowania mnie moi rodzice i inni uczyli mnie, abym uznał swoją
własną wolność do miłowania. Gdyby ktoś nie ukochał mnie, nigdy nie rozwinąłbym się jako
osoba. Dlatego „Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4,19), a dopiero później zażądał, byśmy
Go wzajemnie kochali. Właściwie każdy z nas jest taką, a nie inną osobą, ponieważ istnieli
ludzie, którzy nas kochali lub zaniedbali kochania nas od chwili naszych narodzin. Im bardziej
jesteśmy kochani, tym bardziej stajemy się wolni, aby kochać nas samych i innych. Gdy
jesteśmy kochani, otwieramy się jak kwiat, gdy natomiast czujemy się niekochani, zamykamy
się w sobie i nie kochamy nawet samych siebie. Życie we wspólnocie jest dla nas życiodajną
krwią. „Wspólnota zakonna jest miejscem i naturalnym środowiskiem rozwoju wszystkich, w
którym każdy jej członek staje się współodpowiedzialny za rozwój innych” (Życie braterskie
we wspólnocie, 43).
Moja miłość nie może spoczywać w próżni. Nie mogę stać się osobą, jeśli ktoś nie
przyjmie mojej miłości. Także w tym sensie potrzebuję wspólnoty innych osób. Jeżeli inni nie
pozwolą mi poznać ich osobowości, wówczas ograniczają moją wolność do miłowania i na
skutek tego moja osobowość nie może się w pełni rozwijać. Taka właśnie miłość i potrzeba
innych natchnęła św. Pawła do napisania do swoich przyjaciół w Tesalonice: „My zaś, bracia,
rozłączeni z wami na krótki czas, nie sercem, ale tylko niemożliwością oglądania was, bardzo
gorąco pragnęliśmy widzieć was osobiście. Dlatego chcieliśmy przybyć do was” (1 Tes 2, 1718). W numerze 54 wspominany już dokument Kongregacji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego, „Życie braterskie we wspólnocie” w następujący sposób ujmuje
wspólnotowość jako znak: „Podstawowym warunkiem owocności życia zakonnego jest
właściwa jakość życia braterskiego we wspólnocie”. I nieco dalej: „Chociaż życie braterskie
nie wyczerpuje posłannictwa wspólnot zakonnych, stanowi jednak jego element zasadniczy.
Życie braterskie jest równie ważne jak działalność apostolska. Wymogi posługi apostolskiej
nie mogą być przyczyną ani usprawiedliwieniem niedostatecznego życia wspólnotowego.”
48

Potrzebuję miłości jak oddechu oraz potrzebuję innych, by przyjęli moją miłość jak
powietrze, którym oddycham. Jeżeli pozbawisz mnie powietrza, zadusisz mnie fizycznie, jeśli
pozbawisz mnie miłości, narażasz mnie na psychiczne cierpienie i duchowe uduszenie. Św.
Paweł w prostych słowach podkreśla potrzebę wspólnoty: „Każdy z osobna jesteśmy dla
siebie członkami” (Rz 12,5). Stosowny komentarz do słów św. Pawła odnajdujemy w
dokumencie Kongregacji: „Chrystus daje człowiekowi podwójną podstawową pewność: że
jest nieskończenie kochany i zdolny kochać bez granic. Nic tak jak krzyż Chrystusa nie może
potwierdzić w sposób pełny i ostateczny tej pewności oraz wolności, która z niej wypływa.
Dzięki temu osoba konsekrowana uwalnia się stopniowo od pragnienia bycia w centrum
wszystkiego oraz posiadania drugiego człowieka, a także od lęku przed ofiarowaniem się
braciom; uczy się raczej kochać tak, jak Chrystus ją ukochał, tą miłością, która przepełnia
teraz jej serce pozwala zapomnieć o sobie i składać w darze na wzór Chrystusa Pana. W mocy
tej miłości rodzi się wspólnota jako zespół osób wolnych i wyzwolonych przez krzyż
Chrystusa” (Życie braterskie, 22).
Nasza droga ku Chrystusowi nie jest przygodą samotną, ale wspólnotową. Wspólna
zaangażowanie wzywa nas do słuchania siebie nawzajem, do wzajemnego dodawania sobie
odwagi i braterskiego napominania w duchu solidarności wobec samego daru.
2. Inni mnie potrzebują
Inni również mnie potrzebują. Beze mnie i bez mojej miłości każdy z nich będzie się
czuł trochę mniej kochany i tym samym trochę mniej wolny do miłowania. Gdy kocham
innych wówczas stają się oni bardziej zdolni, aby wyrazić swą miłość i wzrastać w danej im
przez Boga wolności do miłowania. Gdy pozbawiam ich miłości, udaremniam wzrost ich
osobowości - ich wolność do miłowania. Jeżeli rodzice nie okazują dziecku miłości, życie staje
się dla niego problemem, dopóki nie spotka ono wspólnoty innych ludzi, którzy zaczną
zmieniać ten smutny stan przeżyć przez okazywanie miłości.
Inni potrzebują mnie również po to, abym przyjął ich miłość. Jeżeli przyjmę miłość
drugiego człowieka, to tym samym pomagam mu wzrastać jako osobie, chrześcijaninowi oraz
zakonnikowi. Gdy nie godzę się na przyjęcie jego miłości, stawiam go w próżni, na skutek
czego nie może rozwinąć się w pełni jego człowieczeństwo, do czego Bóg go wezwał.
„Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami
życie” (2 Kor 7,3).
Potrzebuję innych, aby żyć. Potrzebuję wspólnoty zakonnej. Muszę żyć w prawdziwej
wspólnocie z innymi, z mymi współbraćmi. Aby rozwinąć swą osobowość - swą wolność do
miłowania. Wspólnota zakonna jest życiodajnym oddechem i pokarmem dla duchowego
wzrostu nas wszystkich. „Dokonująca się w ostatnich latach odnowa ukazała, że komunikacja
między ludźmi jest jednym z czynników, które nabierają coraz większego znaczenia w życiu
wspólnoty zakonnej. Głębiej odczuwana potrzeba rozwijania życia braterskiego wspólnoty
domaga się szerszej i bardziej intensywnej komunikacji. Aby stać się braćmi
i siostrami trzeba się najpierw poznać, wydaje się zaś, że bardzo ważnym czynnikiem
wzajemnego poznania jest zdolność komunikowania się w coraz szerszej i głębszej formie.”
(Życie braterskie, 29)
3. Doświadczenie Boga
Jest sprawą ważną, aby przekonać się, że aby doświadczyć Boga, trzeba przeżyć
wspólnotę z innymi ludźmi. Karl Rahner przedstawia to w taki sposób: „Doświadczenie Boga
jest możliwe tylko za pośrednictwem doświadczenia świata (...), doświadczenie Boga jest
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przede wszystkim oparte na relacji człowieka do człowieka. Znaczy to, że stosunek człowieka
do innych osób powinien opierać się na bezwzględnym i bezstronnym zaufaniu, na gotowości
oddania się bliźniemu, na przyjęciu odpowiedzialności za niego - innymi słowami na miłości.
Tylko na tej podstawie można skutecznie zrozumieć, co to znaczy Bóg i kim jest ten, w
którego sprawy człowiek się angażuje, gdy zaczyna kochać Boga”. ( Z wykładu wygłoszonego
w Dublinie, 20.02.1971r.)
Św. Jan w pierwszym liście mówi: „Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie
może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4, 20). P. M. Delfieux w swojej refleksji nad
życiem zakonnym woła: „Wezwanie do braterskiej miłości przyjmuj jako otwarcie się na
wielką tajemnicę, bo to przez nią właśnie wejdziesz w samą istotę Boga. Gdzie miłość - tam
Bóg. Tak wespół z braćmi ucieleśniasz i ujawniasz Jego obecność, jesteś znakiem Jego
działania. Niech cała twoja wspólnota będzie teofanią Jego miłości”.
Z tego wynika, że wspólnota zakonna nie tylko gwarantuje psychologiczną trwałość
osoby, lecz jest warunkiem dojścia do pełni duchowej i chrześcijańskiej dojrzałości każdego z
nas. „Wspólnota zakonna, będąca szkołą miłości, która pomaga w pogłębieniu miłości do
Boga i braci, staje się także miejscem rozwoju osobowego.” (Życie braterskie, 35).
4. Jestem niepowtarzalny
Wkład każdej osoby w miłość we wspólnocie jest niepowtarzalny. Tylko ja mogę
ubogacić wspólnotę swoim wkładem. Nikt inny nie może mnie w tym zastąpić. Bóg stworzył
we mnie specyficzne aspekty swojej własnej doskonałości, nie udzielił ich innym osobom.
Każdego z nas uczynił różnym i niepowtarzalnym, tak żebyśmy się potrzebowali i zależeli od
siebie wzajemnie. Abyśmy cieszyli się wszystkimi Jego darami. Bóg sam mówi nam o tym:
„Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne
są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo
głowa nogom: Nie potrzebuję was. (...) By nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby
poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek,
współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest
poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.” (1 Kor 12, 19-21.25.26).
5. Żyć dla innych
Być osobą znaczy być w kontakcie z innymi osobami, więcej, być dla innych. Jeżeli
chcę istnieć jako osoba, muszę współistnieć. Muszę istnieć dla kogoś, dla innych, a oni dla
mnie. Wspólnota zakonna to przekonanie o osobistej odpowiedzialności, aby wejść w
kontakt z innymi, którzy szukają swojej osobowości przy mojej pomocy. To znaczy również
strzec samego siebie przed wszelkimi tendencjami zamknięcie się w sobie, przed wszystkim
dążeniami stawiającymi tamę miłości oraz przed chęcią zdobycia innych, celem
wykorzystania ich na swój sposób. Jedynie we wspólnocie mogę wykorzystać swoją wolność
miłowania innych, we wspólnocie daję i otrzymuję dar wzrostu jako osoba. „Natomiast żyjąc
prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku
Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi
umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla
budowania siebie w miłości” (Ef 4, 15-16). Stąd „każdy zakonnik musi czuć się
współodpowiedzialny za życie braterskie we wspólnocie, aby ukazywało ono w sposób jasny
jego przynależność do Chrystusa, który wybiera i powołuje braci i siostry, by żyli razem w
Jego imię” (Życie braterskie, 71).
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6. Przyjąć i wyrazić naszą potrzebę
Możemy nie okazywać chęci do wyrażenia potrzeby, jaką odczuwamy, by być
z innymi i tworzyć wspólnoty. Możemy nawet doznawać pewnej obawy przed
zaakceptowaniem tej głębokiej potrzeby naszego wnętrza. Warto przeczytać jeszcze raz i
dostrzec, jak trafnie wyraził to św. Paweł: „Pisałem bowiem do was będąc w wielkiej rozterce
i ucisku serca, wśród wielu łez, nie po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym
bardziej was miłuję” (2 Kor 2,4).
„Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie
mocno w Panu, umiłowani!” (Flp 4, 1). „Żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł
się dzięki wam pokrzepić” (Rz 15,32).
Jeżeli potrafię doświadczyć i wyrazić swoim współbraciom -”kocham cię i potrzebuję
twej miłości”, jeżeli czuję, że należę do innych, a oni do mnie w takim właśnie znaczeniu,
wówczas jest osobą zdolną do miłowania.
CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie
89). Należy je odczytać lub streścić.]
Zauważyłeś może dotychczas, że niektórzy wahają się bardziej niż inni kiedy mają
dzielić się swymi przeżyciami i uczuciami. Jest to zrozumiałe. Prawdopodobnie ludzie Ci za
młodu lub w starszym wieku, kiedy szukali zrozumienia i miłości doznali zawodu. Chociaż
chcieliby, jednakże obawiają się wychylić się ponownie. Może potrafisz zachęcić ich
pomocniczym pytaniem, które ukaże, że oczekujesz na to, co mają do powiedzenia z
miłością, nie by ich oceniać czy potępić. Ze względu na dane doświadczenie może trudno im
nawet ufać i kochać samych siebie; to właśnie ty jesteś wezwany do uleczenia tej rany przez
miłość Chrystusa, która jest w tobie.
Nie myl wahania tych osób z niechęcią do tworzenia wspólnoty. Przecież są na
spotkaniu, a to kosztowało ich może więcej odwagi niż to sobie możesz wyobrazić. Tacy
ludzie potrzebują więcej niż przeciętnej miłości i wysłuchania ich i nie można w żadnym
wypadku zmuszać ich do tego, by podzielili się czymś więcej niż chcą w danej chwili. W ich
wahanie trzeba się uważnie wsłuchać i trzeba je w pełni przyjąć. Jest to dowód, że pomimo
dawnych niepowodzeń, gotowi są podjąć na nowo ryzyko. Tylko miłość - Boża miłość w
tobie, człowieku wierzącym, może to usłyszeć i pomóc. Wszystkie pytania, z wyjątkiem 1. i
10.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie 89), odnoszą się do
twoich osobistych uczuć i przeżyć.
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1. Podziel się ze wspólnotą tym, jaki tekst Pisma św. najbardziej służył ci pomocą w
minionym tygodniu oraz tym, co Bóg powiedział do ciebie za jego pośrednictwem.
2. W jaki sposób odczuwasz najbardziej potrzebę innych?
3. Czy nie odczuwasz czasem lęku, gdy masz przyjąć miłość innych? W jaki sposób? Dlaczego?
4. Jakim dysponowałeś doświadczeniem odnośnie chrześcijańskiej wspólnoty, zanim
przystąpiłeś do obecnej ?
5. Jakie żywisz obawy co do przyszłości wspólnoty religijnej /zakonnej/?
6. Czy możesz przypomnieć sobie wydarzenia, kiedy chciałeś pomóc i rzeczywiście
zaofiarowałeś swą pomoc i usłyszałeś „Nie potrzebuję cię”? Powiedz, jak się wówczas
czułeś?
7. Czy mógłbyś powiedzieć wspólnocie jak postąpiłeś wówczas gdy podobnie jak św. Paweł
odczuwałeś bardzo silną tęsknotę i pragnienie zobaczenia znowu przyjaciół twarzą w
twarz?
8. Jakie wrażenie wywierają na tobie Słowa Boże - „należymy jedni do drugich” i „razem
żyjemy, razem będziemy umierać”? Czy sprawiają ci przyjemność czy też martwią, czy
napawają obawą czy wywołują jakieś inne uczucie? Dlaczego?
9. Gdy Bóg mówi ci, że nie możesz Go miłować, jeżeli nie będziesz miłował twego brata, twej
siostry, jak reagują na to twoje uczucia?
10. Czy uważasz, że masz naprawdę sposobność ofiarowania twego własnego „szczególnego
daru” tej tu obecnej wspólnocie? Dlaczego? Pomódl się krótko w związku z tym.
Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS

Potrzeba zakonnej wspólnoty - Duch przekonujący o grzechu,
sprawiedliwości i sądzie
Droga braterstwa
Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo to droga braterstwa. W naszym życiu zakonnym
bogactwo stosunków ludzkich polega na przemianie. Ewangeliczne rady ubóstwa,
posłuszeństwa i czystości nie wykluczają człowieczeństwa, lecz przenoszą go w inny wymiar.
Czystość nie wysusza serca ani go nie kaleczy, lecz czyni je niepodzielnym. Odczuwa
ono trud, bije swym rytmem, czasem gubi się, ale zdolne jest miłować i oczyszczać swoją
miłość z mgieł zbędnej uczuciowości.
Nasze ubóstwo stawia nas inaczej wobec wszystkich dóbr ziemskich, ponieważ
warunki naszego życia są bardziej wyobcowane z doczesności, bardziej umiejscowione w
wieczności, choć pozostają silnie w niej zakorzenione. I tu stoimy wobec przeciwności,
którym należy przeciwstawiać się, przewidując odchylenia, ze świadomością, że w wędrówce
po drodze życia dojrzewamy wówczas, gdy nasza miłość do Chrystusa jest żywa i kiedy
postępujemy w ten sposób, aby Pan nigdy nie opuścił naszego domu.
Również w odniesieniu do posłuszeństwa nasze międzyosobowe stosunki umacniają
się w szlachetności zawiązanej z godnością osoby ludzkiej i jednocześnie uwalnianej z
egoizmu, despotyzmu, ambicji, miłości własnej. Wszystko tu jest jedną pieśnią braterstwa jak
najbardziej prawdziwego i pełnego głębi, pozwalającego nam pozostać sobą i stawać się
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jednocześnie w Bogu — przez dar Jego Bożego dziecięctwa — rzeczywiście braćmi i
siostrami, których łączy wzajemna miłość, obdarzająca nas zdolnością czynienia sobie
nawzajem dobrze i tworzenia wspólnoty miłości.
Dzieje się to dlatego, ponieważ Chrystus znajduje się wśród nas jako sakrament tej
przyjaźni, która nie odrzuca tego, co jest szlachetnie ludzkie, lecz która przemienia wszystko
w rzeczywistość życia rodziny Bożej, opromienionej życiem wiecznym Ojca i Syna w Duchu
Świętym.

PROPOZYCJA DNIA POJEDNANIA (wg o. Serafino Falvo)
Zorganizujmy w naszej wspólnocie albo nawet w parafii Dzień Pojednania.
Przynajmniej jeden taki dzień w roku. Termin powinien być stały, na przykład Wielki
Czwartek. Podejdźmy wtedy do mikrofonu (przełożeni) i przed całym ludem (wspólnotą)
dokonajmy wyznania win. W sposób publiczny. Poprośmy następnie o wybaczenie, że nie
prowadziliśmy naszych wiernych tak, jakby to uczynił Jezus, że nasza postawa nie była
budująca, że troska o powierzone dusze nie tak głęboka jak pragnie tego Mistrz z Nazaretu.
Przeprośmy za nasze zdenerwowanie, za niepotrzebne wymówki, za niecierpliwość i brak
zrozumienia. Dajmy następnie możliwość publicznego wyznania ludziom (współbraciom) win
przez usta ich reprezentanta, aby poprosić tym razem nas, o wybaczenie tak biernego
uczestnictwa w Mszach świętych, nieobecności w kościele w niedziele i święta, unikanie
przejmowania sakramentów, a także za krytykowanie nas, powtarzanie plotek
niesprawdzonych, za ból, jaki nam tym wyrządzili. Na koniec niech wszyscy wierni
(współbracia) przeproszą się wzajemnie, ofiarując sobie uścisk przynoszący pokój.
Zaproponowałem na ten dzień Wielki Czwartek, kiedy to Jezus dał nam wszystkim nowe
przykazanie miłości, może to być jednak inny dzień. W naszych wspólnotach np. Dzień
skupienia. [...]
Ten właśnie gest, szczery i pokorny, gest pochylenia się z prośbą
o wybaczenie, gest uczyniony publicznie, podziała niczym dynamit. Nie będzie tylko gestem
przekazanego sobie pokoju, ale rozerwie okowy zapiekłych przez lata nienawiści, niechęci,
urazów wzajemnych. Połączy to, co było podzielone niegdyś gromadzonymi w sercu
delikatnymi woalami dumy i pychy a skrywanym egoizmem. Dzień ten może stać się
najbardziej produktywny w sferze ducha w ciągu całego roku. Może stanowić największe
uzdrowienie, dokonane przez Ducha Świętego w całej parafii czy wspólnocie. Wyznajcie
zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie (Jk
5,16).

WSPÓLNOTA ZAKONNA
Wspólnota zakonna posiada głębokie oparcie w naturze ludzkiej. Zarazem jest
doskonałym realizowaniem wspólnoty międzyludzkiej, zamierzonej przez Boga. Wspólnota
zakonna jest to:
— Realizowanie obrazu Bożego
Życie zakonne pozwala każdej z osób zakonnych odnaleźć w pełni obraz Boży w sobie,
wraz z tym odnajduje ona w sobie Boga, w swoim ja Boże Ja, na którego obraz jest
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stworzona. Życie zakonne pozwala głębiej przeżywać prawdę Boga oddającego się z miłości,
całe wewnętrzne życie Trójcy Przenajświętszej, a także zewnętrzne udzielanie się Boga. Nie
można w tym przeżywaniu nie zauważyć wraz z Bogiem innych ludzi. Nie można w Bogu
odnalezionym w sobie nie spotkać się z drugim człowiekiem. Nadto, realizowanie obrazu
Bożego w sobie przynagla do dawanie siebie, czyli do właściwego ustawienia się wobec
drugich.
— Realizowanie się wspólnoty teocentrycznej
Podstawą wspólnoty zakonnej jest Bóg, który powołuje do życia zakonnego.
Wspólnota zakonna jest zebrana w imię Boże. Każda jednostka w tej wspólnocie jest
nastawiona na zjednoczenie się z Bogiem. Osoby zakonne, zespolone tym w jedną wspólnotę
zbierają się razem, by pomagać sobie w drodze do Boga. Wszystko więc w tej wspólnocie
ześrodkowane jest na Bogu. Nie ma na świecie drugiej podobnej wspólnoty. Ta wspólnota
zakonna doskonałym obrazem Kościoła, a zarazem jego znamienitą cząstką.
— Realizowania jedności
Człowiek jest z natury społeczny, niemniej jest także bardzo egoistyczny. Człowiek
pragnie wspólnoty, nieustannie jednak swoim egoizmem ją rozbija. Życie zakonne, które całe
jest nastawione nad pracę nad sobą, na opanowanie swojego „ja”, by urobić je na wzór
Chrystusa i w ten sposób wyzwolić najlepsze cechy człowieka wraz z pragnieniem jedności,
jest zdolne do zrealizowania jedności między ludźmi. Tylko bowiem miłość Boża wciąż
przeżywana może doprowadzić do prawdziwej jedności.
— Realizowanie doskonałej miłości
Życie zakonne jest nastawione na doskonałą miłość. Chodzi o umiłowanie Boga. Nie
można jednak dojść do doskonałej miłości Boga bez autentycznej miłości bliźniego. Miłość
Boża we wspólnocie zakonnej jest realizowana przez doskonałą miłość wzajemną. Miłość ta
może być doskonała, gdyż jej źródłem jest jedynie miłość Boża bez domieszki zmysłów, uczuć
i namiętności. Dlatego też, miłość ze swej natury jest skierowana ku każdemu człowiekowi.
Miłość przez to ukierunkowanie tworzy prawdziwą wspólnotę. Życie zakonne nastawione na
doskonałą miłość ma największe predyspozycje, by stać się najdoskonalszą wspólnotą, tak
potrzebną człowiekowi.
Wspólnota zakonna stanowi szczególną wspólnotę. Jest bowiem zespolona
świadomym realizowaniem obrazu Bożego, jest świadomie ześrodkowana na Bogu, w niej
świadomie realizuje się jedność i dążenie do doskonałej miłości.
(O. Dominik Wider OCD)
Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Życie w Duchu i życie bez Ducha
Oni powodują podziały i są cieleśni i Ducha nie mają. Wy zaś, umiłowani, budując samych
siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym módlcie się i w miłości
strzeżcie samych siebie (Jud 19-20).
Jeżeli kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8,9).
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[...] za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu
(2Kor 3,18).
Jeśli posługiwanie śmierci [...] dokonywało się w chwale [...], to ileż bardziej pełne chwały
będzie posługiwanie Ducha? (2Kor 3,7-8).
2
Duch Święty - Pieczęć i zadatek życia wiecznego
On wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych (2Kor 1,22).
A Bóg, który nas do tego życia przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek (2Kor 5,5).
W Nim (Chrystusie) uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był
obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa, które nas czyni własnością Boga ku chwale
Jego majestatu (Ef 1,13-14).
3
Duch Święty mówi do Kościołów, ustanawia biskupów
Kto ma uszy niech posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,7. 11. 17. 29; 3, 6. 13. 22).
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz
tego, co konieczne (Dz 15,18).
Uważajcie na siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami,
abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią (Dz 20, 28).

Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA
Wstęp
Pragnę wypełnić Twoje wezwanie: Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój na
każdy dzień i naśladuje Mnie (Łk 9,23). Pragnę uświadomić sobie jak blisko jestem Twojej
drogi, idąc moją własną drogą. Jak bardzo moje życie idzie po śladach Boga - Człowieka. Jak
w tej drodze uczysz mnie wierności Ojcu i patrzenia w prawdzie na swój grzech, o którym
poucza mnie Duch Święty.
Jezus na śmierć skazany
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (J 1,29). Ludzki i po ludzku
niesprawiedliwy wyrok Piłata wpisuje się w tajemnicę ofiary Baranka Bożego.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata — obym nie skazywał Cię ponownie na
śmierć swoimi grzechami. Obym z Twojej śmierci czerpał życie!
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Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Grzechy świata zostaną zgładzone przez krzyż. Od tej chwili, gdy Jezus wziął krzyż na
swoje ramiona, tajemnica odkupienia świata staje się faktem w dziejach każdego człowieka.
Jezu Chryste, Panie miły, Baranku bardzo cierpliwy — naucz mnie na nowo prawdy
Twojego Krzyża. Naucz tej prawdy całą ludzkość.
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Krzyż jest brzemieniem. Jego ciężar przerasta siły człowieka. Moc jednak objawia się
w słabości (por. 2 Kor 12,9). Ta właśnie Moc wyraża się w upadkach pod krzyżem.
O Chryste! Ucz mnie nieustannie tej prawdy, że moc „doskonali się
w słabości”! Ucz mnie powstawać, gdy upadam!
Jezus spotyka swoją Matkę
Oto Maryja na drodze krzyżowej. Na drodze pod brzemieniem hańbiącej śmierci. On Jezus: Jej Syn. I Ona wespół z Nim.
O Ty, któraś uwierzyła, pomagaj mi zawsze przez wiarę znajdować odpowiedź na
najtrudniejsze pytania, jakie stawia życie. Bądź ze mną w każdy czas.
Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi dźwigać krzyż
Szymon dźwiga krzyż pod przymusem. Jakże łatwo każdy z nas może
w nim rozpoznać siebie! Nie chce mieć cząstki w cierpieniu. Nie chce doznawać upokorzeń.
Chryste, naucz mnie dźwigać Twój krzyż z każdym cierpiącym człowiekiem, którego
stawiasz na mej drodze! Dokonaj we mnie przemiany serca!
Weronika ociera twarz Jezusowi
Obraz odbity na chuście Weroniki, stał się świadectwem szczególnej prawdy: oto w
każdym uczynku miłości odbita jest Twarz Chrystusa. To odbicie pozostaje w ludzkim sercu i
sumieniu. Ono jest wewnętrzną Chustą Weroniki, wrażliwą na znak Odkupienia.
Panie Jezu, ucz mnie kochać, choć w cierpieniu! Ucz mnie kochać szczególnie w
cierpieniu!
Drugi upadek pod krzyżem
Oto Ten, który upada pod krzyżem, czyni zadość za winy - ale nie swoje! Chrystus
upada, aby dźwigać człowieka. Upada, abyśmy powstali. Każdy upadek pod krzyżem
przesycony jest całą treścią Boskiej tajemnicy Odkupienia.
Obym nie zatwardzał serca swego, Panie! Obym widział upadki moich grzechów i win
w Twoich upadkach pod krzyżem. Daj mi światło sumienia! Daj mi moc nawrócenia!
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Słowa napomnienia wypowiedziane do niewiast jerozolimskich — słowa groźne —
niosą w sobie światło nadziei. Mówią, nie płaczcie. Są słowami pociechy dla człowieka
uwikłanego w grzech, człowieka zagrożonego.
Chryste! Bądź ze mną w każdy czas! Obym światłem Twojej Ewangelii umiał przenikać
każde z doświadczeń, jakie niesie życie!
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Trzeci upadek pod krzyżem
Jezus zmiażdżony cierpieniem: Ten, który nie znał grzechu, poznał na drodze
krzyżowej, jakim straszliwym cierpieniem jest grzech. Poznał to. Przeżył to Sercem Człowieka
- Boga.
Chryste upadający trzeci raz pod krzyżem! Błagam Cię dla wszystkich ludzkich serc o
łaskę żalu za grzechy: o łaskę zbawczego bólu sumienia!
Obnażenie na Golgocie
W Ciele Jezusa wypełnia się przeznaczenie Baranka paschalnego. Ciało to będzie się
spalać w męce jako ofiara — aż do zupełnego wyniszczenia. Ofiara Nowego i Wiecznego
Przymierza. Ciało — które ma pozostać jako Sakrament, jako Pokarm, jako Eucharystia.
O Chryste, przez Twe umęczone Ciało pozwól mi przyjąć za Prawdę, że ciało moje jest
świątynią Ducha Świętego, który we mnie mieszka. Pozwól mi żyć tą prawdą!
Jezus przybity do krzyża
Trzeba, aby wszystko [...] co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość
oczu i pycha tego życia (1J 2,16), wszystko, co owocuje w grzechu człowieka i grzechu świata
— raz na zawsze zrównoważył Ciężar tej Miłości przybitej do krzyża jako Ciało Chrystusa.
Duchu Prawdy! Pozwól mi zawsze odczuwać zbawczy Ciężar Chrystusowego krzyża!
Pozwól mi przenikać mroki dziejów człowieka światłem Ukrzyżowania!
Śmierć na krzyżu
Jezus w tym całkowitym podobieństwie do człowieka przez śmierć — był doskonale
posłuszny! Odkupieńczo posłuszny! I tym posłuszeństwem aż do śmierci — przezwyciężył
śmierć! Przezwyciężył śmierć — bo przezwyciężył grzech.
O Chryste! Obym żył tym Życiem, do którego wprowadziłeś mnie przez Twoją Śmierć!
Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki
Jako dojrzały owoc śmierci Ciało Syna spoczęło znowu w Twoich ramionach Matko. W
tej śmierci ma swój udział Twoje matczyne Serce, tak jak miało udział w Narodzinach
Emmanuela.
O Matko! Niech wobec Ciebie zamysły serca mojego stają się zawsze jasne i
przejrzyste! Niech przenika je światło Chrystusowego krzyża, odbite w Twoim Niepokalanym
Sercu!
Ciało Jezusa złożone w grobie
Jezus Chrystus odkupił człowieka — to znaczy również: wydźwignął
z perspektywy odrzucenia od Boga. Grób Jezusa Chrystusa kryje w sobie początek Nowego
Życia. Grób Jezusa Chrystusa jest tym miejscem, gdzie Śmierć dopełniła się
Zmartwychwstaniem.
O Chryste! Idę w kierunku mojej śmierci i mojego grobu. Pozwól mi
w duchu zatrzymać się przy Twoim grobie. Niech przeniknie moje serce moc życia, które się w
nim objawiło. Niech to życie stanie się światłem mojego pielgrzymowania na ziemi. Amen.
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Wspólnota to troska o innych
Duch przemieniający życie społeczne

Maj 1998
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Maj
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota to troska o innych - Duch przemieniający życie społeczne
Intencja modlitewna
Abyśmy w naszych Wspólnotach z jeszcze większą intensywnością przeżywali nabożeństwo
do Matki Bożej
MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(można odmawiać częściej, przy różnych okazjach)
Duchu Święty, miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni, napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
1. Płacząca Maryja w La Salette powiedziała: [...] Od jak dawna cierpię już za was. Chcąc, by
mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie go o to prosić, a wy sobie z tego nic
nie robicie. [...]. W Medjugorje zwróciła się tak: Chciałabym, aby ludzie w tych dniach modlili
się u mego boku, możliwie jak najwięcej. Niech surowo poszczą w środy i piątki, niech
codziennie się modlą, co najmniej Różaniec, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Nie
zapominajmy zwłaszcza w maju o tym, że w duchowości Misjonarza św. Rodziny dużą rolę
odgrywa pobożność maryjna. Bądźmy tymi, którzy kontemplują tajemnice zbawienia,
odmawiając różaniec i prawiąc Matce Bożej komplementy przez wymienianie jej tytułów w
Litanii Loretańskiej.
2. Następującym Współbraciom składamy serdeczne życzenia imieninowe, aby wspólnie z
naszą Matką uczyli się wielkości Boga oraz jego dzieła stworzenia i odkupienia: 02. - Ks. Zygmunt
Żubrycki, 03. - Ks. Marian Bocian, Ks. Marian Jaśkiewicz, Ks. Marian Machinek, 05. - Ks. Waldemar Murach, Ks.
Waldemar Staniszewski, Kl. Waldemar Pałęcki, 08. - Ks. Stanisław Florczak, Ks. Stanisław Czarny, Ks. Stanisław
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Michalik, Ks. Stanisław Malinowski, Ks. Stanisław Krząkała , 14. - Ks. Maciej Ostoja-Lniski, 25. - Ks. Grzegorz Kałdowski,
Ks. Grzegorz Chudy, 30. - Ks. Feliks Filipowski
Solenizantom ad multos annos !!!
Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
125. Misjonarz nie powinien nigdy myśleć o sobie.
132. Nie czyńmy niczego, co umniejsza autorytet przełożonych.
136. Trzeba żyć w ukryciu tak dalece, jak jest to możliwe. Należy starać się o to, aby nie
eksponować swojej osoby.
137. Ten, kto jest dla siebie samego, nie jest dla Boga. Jeśli się chce naprawdę być dla Boga
nie należy przywiązywać się do niczego.
143. Jeżeli pozostaje się poza życiem wspólnym, należy uczynić wszystko, aby tam jak
najszybciej wrócić, podobnie jak ryba wydobyta na brzeg, stara się jak najrychlej wrócić do
wody. Ci, którzy będą praktykowali życie (zakonne) jak najlepiej, uczynią najwięcej dobrego
we wspólnocie. Nic tak nie przyczynia się do utraty zapału, jak wolność poza wspólnotą.
146. I jeśli św. Rodzina jest prawdziwie przykładem cnót chrześcijańskich, to jest ona,
bardziej niż każdy inny święty, również wzorem cnót zakonnych. Nie możemy więc uczynić
nic lepszego, jak odtworzyć w nas ten wspaniały wzór i ofiarować go światu, poprzez życie
całkowicie zgodne z życiem św. Rodziny. [...] Jeżeli będziemy należycie naśladowali Jezusa,
Maryję i Józefa zawsze i wszędzie, dokonamy bardzo wielkich rzeczy. To pomoc św. Rodziny
przyczyniła się do zaistnienia w Domu (Grave) ducha miłości i jedności, prostoty i skromności,
itd. To J.M.J. będą go utrzymywać i rozszerzać, wszakże pod jednym warunkiem, jeśli
będziemy się starali odtworzyć w nas ich cechy. Należy dużo modlić się w tej intencji, aby
ludzie mogli powiedzieć o nas: to prawda, że naśladowanie św. Rodziny jest możliwe,
ponieważ ci młodzi ludzie są żywymi ikonami J.M.J.
156. Nasze przywiązanie do dzieła (Instytutu) widać w naszych modlitwach w jego intencji, w
naszym doskonałym życiu zakonnym, w oddaniu się pracom, w dobrym przykładzie
dawanym innym, w wierności w rzeczach najmniejszych.
161. Nie powinniśmy mieć nic więcej w sercu jak to, by oddać się całkowicie rozwojowi dzieła
i kochać je bardzo gorąco. Osoby, które znają je tylko z informacji, kochają je w sposób
nadzwyczajny, modlą się za nie. Czy nas nie stać, aby zrobić coś dobrego dla naszego
Zgromadzenia?

WYPOWIEDZI KS. ZAŁOŻYCIELA
W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
WSPÓLNOTA TO TROSKA O INNYCH
Przetrwanie jakiejkolwiek grupy, czy wspólnoty, zależy od dwóch czynników. Po
pierwsze od tego, czy członkowie tej grupy dążą do tego, samego celu, a po drugie w jakim
stopniu uznają ten cel. Te dwa czynniki stanowią „materiał” zwartych grup. Są jakby
spoiwem scalającym wspólnotę Ludzie w naturalny sposób poszukują grup, które dążą do
takich samych celów jak oni, natomiast opuszczają grupę, jeśli wydaje się im, że przestała
zmierzać do tych celów. Dopóki ludzie mają ten sam cel przed oczyma i dążą prawdziwie do
jego urzeczywistnienia, grupa pozostaje zwarta, w przeciwnym razie rozpada się.
ROZKŁAD GRUP W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM Jesteśmy dzisiaj, świadkami rozpadania się
wielu grup i wspólnot, które do niedawna
wydawały się bardzo spoiste. Rozpadają się małżeństwa, i to szybciej aniżeli kiedykolwiek
przedtem. W stosunkowo krótkim czasie dochodzi do rozłamu w partiach politycznych.
Nawet narody pod naporem grup etnicznych się dzielą, a kościoły, chociaż usiłują zbliżyć się
do siebie w skali światowej, to równocześnie na własnym terenie domagają się większej niż
przedtem autonomii.
Ludzie dzisiaj dążą coraz bardziej do spełnienia swoich osobistych celów i jeżeli jest to
już nieosiągalne w danej grupie, to nie chcą dłużej do niej należeć. Dawniej ludzie często
trwali w grupach, choć nie odpowiadały w pełni ich celom, dzisiaj porzucają je, ponieważ
znajdują inne możliwości. W przeszłości bardziej niż dzisiaj na pozostanie ludzi w grupie
wpływały takie czynniki jak: prestiż społeczny, sankcje religijne lub po prostu brak innej
szansy.
POTRZEBY LUDZKIE - WSPÓLNOTA Wszystko to jest prawdziwe zwłaszcza wtedy, gdy
głębsze potrzeby ludzkie wchodzą w kolizję z innymi nie
tak głębokimi dążeniami. Najgłębszą potrzebą człowieka jest kochać i być kochanym,
rozumieć i być rozumianym. Jeśli jakaś grupa nie zaspokoi tej jego potrzeby, z pewnością
zechce ją opuścić. W niektórych wypadkach może pozostanie jeszcze z powodu obawy,
niezdolności przystosowania się do innych grup lub ze względu na poczucie winy, ale wciąż
będzie chciał odejść. Będzie zawsze odczuwał silne pragnienie, by być w takim miejscu, gdzie
- jego zdaniem mógłby kochać i być kochanym, rozumieć drugiego i być rozumianym.
To wielkie pragnienie złożył w sercu człowieka Bóg, gdy powołał
go do tego, by był osobą. Bóg chce, aby kierując się tym
pragnieniem jego lud tworzył wspólnoty. Miłość jest celem Bożej wspólnoty i tylko miłość
może być siłą, motywacją jej wzrostu i trwania. Prawdziwie chrześcijańska wspólnota nie
MIŁOŚĆ WE WSPÓLNOCIE
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opiera się na wspólnym projekcie ani nawet na fizycznym pokrewieństwie swoich członków;
to Boża miłość w sercach ludzi jest jej fundamentem i gwarancją trwania.
Kiedy Jezus dał nam swoje nowe przykazanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie” /J 13,34/,dał nam siłę - swoją własną siłę aby je zachować. Skoro Jezus Chrystus
jest rzeczywiście w nas obecny, to kocha w nas i przez nas oraz w sposób nadprzyrodzony
uzdalnia nas do miłości: „Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” /Rz 5,5/.
Św. Paweł pisze do wspólnoty Tesaloniczan właśnie o tej Bożej a nie ludzkiej miłości:
„A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich,
jaką i my mamy dla was” /1 Tes 3,12/.
Św. Paweł mówi o tym ponownie, kiedy pisze o swojej miłości do Koryntian: „Zresztą
ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa” /2 Kor 10,1/. To jest
właśnie szlachetna i cierpliwa miłość Chrystusa, jaką okazujemy jedni drugim. Wystarczy
przypomnieć scenę umywania przez Jezusa uczniom nóg oraz Jego ostatnie zalecenie aby
poznać, czego miłość ta może w nas dokonać: „Jeżeli więc, Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam
nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład,
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” /J 13,14-15/. Uzdalnia nas to do takiego życia,
w którym nieustannie zajmujemy postawę służebną wobec naszej wspólnoty i to
wypływającą z miłosnej troski o drugich. Oczywiście taka miłość nie zależy od zewnętrznych
okoliczności ani od osobistych uczuć czy od reakcji innych osób.
GŁĘBOKA TROSKA O INNYCH Bóg nie zadowala się powierzchowną miłością, która niewiele
odbiega od przyjętego konwenansu społecznego. Bogu zależy
na naszych sercach, dlatego św. Piotr przypomina nam, że miłość taka jest tylko wówczas
możliwa, jeżeli będziemy osobiście posłuszni prawdzie Słowa Bożego: „Skoro już dusze swoje
uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni
drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z
ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa” /1 P
1,22-23/. Kiedy św. Paweł mówił o szacunku, na jakim opiera się taka miłość, przepięknie
uwydatnił głębię i wymagania takiej miłości: „Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt
do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W
okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie” /Rz 12,9. 10/.
Kiedy pisał do chrześcijan w Kolosach, wyliczył szereg cnót, które przyczyniają się do
utworzenia wspólnoty wiary, lecz podkreślił przede wszystkim miłość, która je łączy i
uzupełnia: „Jako więc wybrańcy Boży święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość. Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość,
która jest więzią doskonałości” /Kol 3,12. 14/.
Skoro dzisiaj tak dużo pisze się i mówi na temat wspólnoty, posłuchajmy samego
Boga, który mówi nam, że istota wspólnoty nie polega na posiadaniu takich samych
przekonań, ani na zamieszkiwaniu tego samego mieszkania, tego samego domu, ani na
wykonywaniu tej samej pracy czy spożywaniu posiłku przy tym samym stole ani nawet na
modlitwie wokół jednego ołtarza. Mówi nam także, że miłość nie wypływa z praktyki innych
cnót wspólnotowych, lecz przeciwnie wszystkie one wypływają z miłości, bez której wszystkie
nasze troski pojedyncze i zespołowe, wszystkie nasze zmartwienia i wysiłki są bezużyteczne
w oczach Pana: „Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak
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miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie
tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką /możliwą/ wiarę, tak iżbym góry przenosił, a
miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a
ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z
niesprawiedliwością, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. . . Tak więc trwają
wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość’ /1 Kor 12,31 - 13,8a. 13/.
Na zakończenie trzeba stwierdzić, że tylko wtedy mogę powiedzieć, że Jezus w pełni
we mnie mieszka, kiedy mogę o członkach swojej wspólnoty powiedzieć to, co Jezus
powiedział do swego Ojca o swojej apostolskiej wspólnocie: „Żeś Ty ich umiłował tak, jak
Mnie umiłowałeś” /J17,23/
CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie
89) Należy je odczytać lub streścić]
Obecnie na waszych spotkaniach powinniście ustalić do jakiego stopnia troszczycie się
naprawdę jedni o drugich. Troska taka, czego nawet może nie spodziewaliście się, na prawdę
istnieje. Na każdym kolejnym spotkaniu doświadczacie Bożej miłości, trochę więcej ciepła i
uznania. Może zauważyliście przedtem, że młodzi nie bardzo troszczą się o starszych lub że
starsi przestali się troszczyć o młodszych. Ożywieni nadzieją, zaczynacie teraz odkrywać, że w
Chrystusie nie ma różnicy między starym a młodym, między jednym a drugim narodem,
między stopniami osiągnięć naukowych i różnych specjalizacji apostolskich. Dużo pozostaje
jeszcze do zrobienia pod tym względem. Wiele naleciałości z przeszłości trzeba zlikwidować a
tego może dokonać tylko miłość Boża.
Troska o innych nie może polegać na zgadywaniu, musi się ona przejawiać w znakach,
które inni rozumieją. Dopóki ludzie nie okazują nam swego zainteresowania, nie możemy być
pewni, czy ono w ogóle istnieje. Kiedy ktoś umiera, poświęcamy mu tak wiele uwagi.
Dlaczego nie okazujemy mu więcej zainteresowania za życia, by mógł się nim radować? Jeżeli
pragnę, byś mnie poznał takim, jakim naprawdę jestem, jest to pewny znak, że troszczę się o
ciebie i że chcę twego uznania. To samo wyraża moja chęć poznania ciebie w celu głębszego
przyjęcia i uznania ciebie. Zastanów się nad tym, gdy dzielisz się swymi przeżyciami i gdy
słuchasz innych.
WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie 89).
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1. Powiedz, który Z tekstów Pisma św. rozważanych na tym etapie uderzył cię najbardziej. Co
Bóg Powiedział ci poprzez ten tekst.
2. Czy doświadczyłeś tego, że wspólnota zakonna odpowiedziała w ogólności na twoje
najgłębsze potrzeby? W jaki sposób i dlaczego?
3. Jeżeli kiedyś dobrowolnie opuściłeś grupę, do której należałeś, to czy mógłbyś teraz
powiedzieć, czy i w jaki sposób nowe cele wpłynęły na twoją decyzję?
4. Jakie uczucia żywisz dla ludzi, którzy dzisiaj rezygnują z religijnych /zakonnych/ wspólnot?
5. Jakie uczucia żywisz dla ludzi, którzy przeżywają osamotnienie we wspólnocie
chrześcijańskiej?
6. Czy nie zdaje ci się czasami, że wysiłek zmierzający do utworzenia wspólnoty jest prawie
beznadziejny i rodzi zniechęcenie? Co sprawia, że mimo to nadal się starasz?
7. Czy nie odczuwasz raz po raz potrzeby fizycznego oddalenia się na jakiś czas od wspólnoty:
w jaki sposób?
8. Czy możesz przypomnieć sobie zdarzenie, kiedy to nie okazałeś „szlachetności i
cierpliwości Chrystusa” w stosunku do innych? Jak czułeś się podczas tego zajścia i
potem?
9. Czy byłeś kiedyś „uprzejmy” wobec innych, chociaż miłość twoja nie była prawdziwa ani
nie wypływała z serca? Podziel się tym. Jakie uczucia wywołuje w tobie obecnie
wspomnienie tamtej postawy?

Propozycje homiletyczne, na rozmyślanie, medytację przed wystawionym NS oraz na inne
okazje liturgiczne
Wspólnota to troska o innych - Duch przemieniający życie społeczne

Troska o swoje wzajemne dobro
Jeśli klasztor ma być prawdziwą wspólnotą, potrzeba wzajemnej wytężonej troski o
świadczenie sobie dobra. Ona opiera się na pewnym podstawowym nastawieniu, na trosce o
każdą jednostkę, na prowadzeniu dialogu, a także na skutecznym udzielaniu pomocy.
Podstawowe nastawienie
Uznanie. Każdy człowiek potrzebuje uznania swej osobowości. U podstaw tego
uznania jest zrozumienie godności drugiego człowieka. O jego godności mówi szczególnie
jego dziecięctwo Boże. Jeśli ktoś nie potrafi dostrzec dziecięctwa Bożego w drugim obok
siebie, nie dostrzeże go w pełni w sobie. Jeśli sam przeżywa swoje wybranie, podobnie
będzie przeżywał wybranie swego towarzysza drogi i będzie troszczył się o jego dobro jak o
swoje. Każda osoba jest inna i trzeba ją przyjąć taką jaką jest.
Miłość. Każda osoba we wspólnocie posiada swoje własne oblicze, swoją wolność,
swoje powołanie, i przeżywa je po swojemu. Niemniej w tej swojej inności nie jest całkowicie
obca. Wszystkich łączy jedna miłość. Miłość zaś znosi i zaciera różnice pomiędzy ja i ty. U
podstaw wszelkich braków i nieporozumień we wspólnocie jest brak miłości. Prawdziwa
miłość nie szuka swego, nie zazdrości, wszystko znosi i współweseli się z prawdą (1Kor 13,4446).
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Poświęcenie. Miłość prowadzi do poświęcenia się dla drugich, by być do ich
dyspozycji, by służyć dobru każdej osoby we wspólnocie. Miłość sprawia, że poświęcenie jest
czyste. Nadto powinno być ono dyskretne, bez manifestowania i obnoszenia swej
wspaniałomyślności. Poświecenie to powinno być także pełne żarliwości i obejmujące
wszystkich bez różnicy.
Troska o każdą osobę
Poznanie każdej osoby. W każdym wspólnotowym życiu istnieje niebezpieczeństwo
nieznajomości siebie. We wspólnocie zakonnej tak bardzo zwartej i związanej ze sobą prawie
na każdą chwilę, niebezpieczeństwo to jest jeszcze większe. We wspólnocie bowiem brak jest
perspektywy, spojrzenia z boku na to, co się przeżywa. Dlatego drobiazgi tego życia urastają
w nieskończoność i przesłaniają sobą rzeczywistość.
Tak bardzo człowiek jest skłonny patrzeć przez siebie i sobą oceniać wszystkich, jakby
on był normą postępowania. Tak łatwo zapomina się, że każdy chce dobrze, lecz przeżywa
dobro na swój sposób. Tak trudno jest stanąć na płaszczyźnie drugiego człowieka i
przemyśleć jego postępowanie biorąc pod uwagę jego niepowtarzalną osobowość, ocalając
w ten sposób czyn i motywy. Ale i bez tego miłość, która wszystko rozumie i wybacza, potrafi
znaleźć usprawiedliwienie.
Nie ulega wątpliwości, że każda osoba posiada wady. Nie można więc wszystkich
kanonizować. Wadom szczególnie w sobie, a także, ale z wielką miłością, u drugich, trzeba
wydać walkę. Niewłaściwe rzeczy muszą ulec zmianie, byle to były rzeczywiste wady, a nie
jedynie różnice spojrzeń, postępowania, wynikające z różnicy temperamentów i odrębnej
osobowości. Każda osoba w zakonie musi się starać zmieścić w ramach życia zakonnego, lecz
jest to możliwe tylko w pewnych granicach. Dobrze, jeśli przełożony zna życie osób oddanych
mu w kierownictwo. Samo poznanie życia powinno być bardzo dyskretne, a jeszcze bardziej
dyskretne przekazywanie swoich spostrzeżeń następcom. Życie osobiste drugiego nie jest
księgą wystawioną do publicznego osądu.
Zdobycie się na rzeczywisty dialog
Dialog wymaga najpierw żywego kontaktu, potem zaś umiejętności i woli tracenia
czegoś ze swego. Wcale nie muszę dochodzić do swoich racji.
Warto uświadomić sobie, że Bóg podejmuje dialog z człowiekiem, że Bóg jest Bogiem
dialogu. On, sam w sobie doskonały, niczego nie potrzebuje od człowieka, dla człowieka
podejmuje dialog. (Dialog Boga z Abrahamem, Boga z Maryją, Jezusa z Samarytanką itd.).
U podstaw dialogu leży postępowanie Chrystusa — staje się podobnym do człowieka
we wszystkim oprócz grzechu. Ważną rzeczą jest z jakiej pozycji rozpoczyna się dialog. We
wspólnocie dialog powinien być podejmowany z pozycji równości, bo każdy ma te same
przywileje, ponosi te same ciężary, podejmuje te same obowiązki. Dialog zaowocuje, jeśli
będzie zaprawiany łagodnością, życzliwością i zaufaniem. Dialog będzie się rozwijał w miarę
dowartościowywania drugiego człowieka. Z prawdziwego dialogu powinno zniknąć
„Chwytanie za słówka”, branie pod uwagę chwilowego zniecierpliwienia, nie liczenie się z
nastrojem, powierzchowne jedynie wnikanie w problemy, a także wszelka ironia i błyskotliwa
złośliwość.
Dialog wymaga zapomnienia o sobie swoich racjach, by dążyć do szukania wspólnymi
siłami najlepszego wyjścia.
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Skuteczne udzielanie pomocy
Każdy drugiemu we wspólnocie może i powinien skutecznie dopomagać przez ofiarną
miłość. Ważną jest rzeczą, by wzajemnie dopomóc sobie w rozwoju i w nim podtrzymywać.
Każdy powinien być w drodze i wspólnota może mu w tym skutecznie dopomóc. Podobnie ja
wspólnota może pomóc każdemu w wyzwalaniu miłości. Jest bowiem wspólnotą miłości, w
której wzajemnie się miłują i wzajemnie świadczą sobie dobro. Wspólnota nie powinna
patrzeć spokojnie na zamykanie się kogoś w sobie i na popieranie życia dla siebie. Co innego
jest akceptacja każdej jednostki, a co innego wymaganie od niej ofiarnej miłości, której to
wymaganie zresztą jest wielkim dobrej dla niej samej. Jeśli nauczy się kochać, tym samym
zdobywa dobro i rozwija się.

„Miła obecność” we wspólnocie
Kard. Anastasio A. Ballestrero
Miłość przejawia się na sposób ludzki i uwierzytelnia się w tym, co czynimy dla
innych. Stąd potrzeba łagodności, serdeczności, współczucia i dzieleni trudów z naszymi
braćmi.
Powinniśmy być zdolni tak działać, by nasza obecność we wspólnocie była zawsze
darem. Powinniśmy być zdolni żyć we wspólnocie, tak by byś w niej obecnością miłą, a nie
ciężarem do dźwigania. Powinniśmy być zdolni do przewidywania zdarzeń, wyczuwania
potrzeb, okazji do służenia, gdyż w ten sposób stajemy się dla wspólnoty punktem
odniesienia, do którego z ufnością inni się zwracają.
Wędrujemy przez życie z miłością, rozsiewając wokół siebie prawdę, radość i pokój.
Dotyczy to również naszego apostolstwa.
Pracujemy, wyniszczamy się dla zbawienia innych, dlatego powinniśmy uważać, by
cała nasza działalność nie stała się tylko zawodem, ale by raczej była wyrazem powołania w
pełnym tego słowa znaczeniu. Cechy zawodu są nam potrzebne, ale nad nami górować ma
duch apostolski, wykraczający poza rutynę wykonywanych czynności.
Jesteśmy ochotnikami miłości. Nasze przygotowanie zawodowe nie powinno
przytłumić wymiaru ewangelicznego i ducha, który powinien ożywiać nasze czynności. Serce,
jakie otrzymaliśmy od Pana, powinno pozostać sercem z ciała. Powinniśmy nie dopuścić do
tego, by skamieniała pod wpływem i naciskiem „wielu rzeczy”.
Tylko życie w miłości uwolni nas do tego niebezpieczeństwa i oczyści
z naleciałości, osłabiających jej działanie.
Niech stanie się widzialna ta nasza wędrówka przez życie miłości, to nasze
zakorzenienie się i uszczęśliwienie w miłości. Z niej bowiem rodzi się radość, pogoda i spokój.

KIM ONA JEST ?
Kardynał Leon - Joseph Suenens
Kim Maryja jest dla Boga Ojca?
Córką uprzywilejowaną z rozlicznych powodów.
Jest Ona od początku świata, w Chrystusie, Jego pierwszą myślą i pierwszą miłością.
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Jest Ona od pierwszego momentu swego istnienia poczęta w łasce, umiłowaną Córką,
w której Ojciec sobie upodobał.
Jest Ona Wspólniczką Ojca w narodzinach Jezusa: ponieważ Tego, którego Ojciec
rodzi odwiecznie jako Boga, Maryja rodzi w czasie jako Człowieka.
Kim Maryja jest dla Słowa Bożego?
Jest Tą, którą wybrał sobie za Matkę i którą przygotował do wieczności, że względu na
misję nie mającej sobie podobnej.
Pewien artysta zza Oceanu Atlantyckiego, któremu kiedyś gratulowano
w związku z bardzo udanym portretem matki, odpowiedział swoim wielbicielom: To co
zrobiłem, jest całkiem naturalne. Każdy przedstawia swą matkę, jak umie najpiękniej — „just
so nice as he can”.
Jest to prawo serca ludzkiego. Maryja jest arcydziełem Wszechmocy na służbie
miłości synowskiej. Jest to również prawo Opatrzności Bożej, która zawsze dostosowuje
przygotowanie do wzbudzonego powołania. Maryja jest Tą, którą Syn Boży wyniósł do
wyjątkowej funkcji Matki Boga.
Kim Maryja jest dla Ducha Świętego?
Jest Tą, którą napełnił pełnią łaski uświęcającej już w godzinie Jej narodzin.
Jest Tą, którą okrywa swym cieniem w czasie Zwiastowania, gdy dzięki Jego
cudownemu działaniu, zostaje poczęty Jezus w Jej łonie.
Jest Tą, która w Wieczerniku przewodniczy w udzielaniu ognia Pięćdziesiątnicy, tego
ognia, który ma być przez Kościół niesiony po całym świecie.
Jest Tą, w której On sam tworzy Jezusa Chrystusa, Głowę wybranych, i przez którą
nadal pragnie tworzyć Jezusa Chrystusa w wybranych aż do końca czasów.
A Kim jest dla nas?
Jest Tą, której przeznaczeniem jest przyspieszenie przyjścia Jezusa Chrystusa.
Jest Ona dla wszystkich ludzi Matką Bożą oczekujących.
Jest Nią dla ochrzczonych, w których Chrystus już się narodził, ale w których musi
jeszcze wzrastać i rozwijać się, by osiągnąć pełnię. I również dla tych wszystkich, którzy
jeszcze nie odkryli Zbawiciela, dla tych ludzi dobrej woli, którzy szukają Go po omacku, w
nocy, ale którzy jeszcze nie odczytali znaków na niebie, albo którzy, gdy ujrzeli gwiazdę
świecącą na niebie, nie mieli dość siły, by porzucić swe ciężary, aby wyruszyć w drogę i złożyć
u Jego stóp złoto, kadzidło i mirrę.
Jest Tą, która wzywa nas na służbę swego duchowego macierzyństwa wobec naszych
współczesnych: Tą, która upomina się o nasze wargi, nasze ręce, nasze ramiona, aby służyły
Jej Synowi, aby razem z Nią zanosiły Chrystusa ludziom, tym ludziom, którzy umierają, gdyż
Go nie znają. Jest Tą, która pragnie gorąco, dzięki naszej wiernej i aktywnej współpracy
stawać się każdego dnia bardziej Matką Bożą objawiającą się światu, który nadchodzi.

Prośba do Najświętszej Maryi Panny
Maryjo, wizerunku Kościoła — Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując
Ciebie zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość —
wspomagaj nas w dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.
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Zawierzamy się, Tobie, Dziewico Nawiedzenia, abyśmy umieli wychodzić naprzeciw
ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz nas głosić
wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię.
Wspomagaj nas w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych
wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.
Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy naszego życia
przez miłość do Chrystusa i całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą
modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w
ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość do przyjęcia życia, uproś u Twego
Boskiego Syna, nam wezwanym do naśladowania Go przez dar konsekracji, abyśmy umieli o
Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi
innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu.
O to Cię prosimy, aby w nas , aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony
chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest
Ojciec, Syn i Duch Święty.

Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Duch Święty objawia się jako:
a/ Duch karności i mądrości
Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli i wypłoszy Go
nadejście nieprawości (Mdr 1,5).
Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie Duch mądrości (Mdr
7,7).
Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości i nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
(Mdr 9,17).
Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i
objawienia w głębszym poznaniu Jego samego (Ef 1,17).

b/ Duch wolności
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz
tego, co konieczne (Dz 15,28).
Nie otrzymaliście Ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha
przybrania za synów (Rz 8,15).
Pan zaś jest Duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność (2Kor 3,17).
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Jeżeli pozwolicie prowadzić się Duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa (Gal 5,18; por.
Rz 8,14).
c/ Duch mocy
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie
uzbrojeni mocą z wysoka (Łk 24,49).
Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8).
Nie odważę się wspominać niczego innego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w
doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa (wierze) słowem, czynem, mocą znaków i cudów,
mocą Ducha Świętego (Rz 15,18-19).
Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem [...], aby według bogactwa swej chwały sprawił w
was przez Ducha swojego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka (Ef 3, 14-16).
Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka (2 Tm 1,14).
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2Tm 1,7)
Propozycje nabożeństw

DROGA KRZYŻOWA
Wstęp
Na drodze krzyżowej swego życia nie jestem sam. Wzajemna troska, wsparcie, miłość
braterska czyni lżejszym krzyż każdego z nas. Wola Boża realizuje się właśnie w miłości
posługiwania i przyjmowania ciężarów moich braci jak własnych. Jedni drugich brzemiona
noście.
Jezus na śmierć skazany
Wpatrzony w Twoją miłość, Panie Jezu, który przyjąłeś dobrowolnie wyrok śmierci, pragnę
miłością odpłacić za miłość, za Twoje oddanie i ofiarę — swoją ofiarą i oddaniem.
Jezus bierze krzyż na ramiona
Chcę iść za Tobą, Chryste. Bez krzyża nie mogę - wiem! Choć lękam się swojej słabości, biorę
krzyż Twojej woli, krzyż, który jest moim uświęceniem.
Jezus upada pod krzyżem
Panie, to nie łatwo zapomnieć o sobie, to nie łatwo trwać w ciągłym oddaniu, żyć w stanie
ofiary, bez słowa pociechy. Upadam! Panie, pomóż powstać.
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Jezus spotyka swoją Matkę
Na mej drodze nie jestem sam. Obok mnie idzie Matka Boga, Matka moja. W Jej oczach
wyczytuję słowa zachęty, bo troszczyć się choćby duchowo o mojego brata, towarzyszyć mu
tak, jak Ona — Synowi.
Szymon pomaga Jezusowi
Przemija zapał i słabną me siły. Ale podtrzymuje mnie spowiednik, dobry przyjaciel,
wspólnota. Wpatrzony w Chrystusa wiem, że zawsze znajdę swego Szymona.
Weronika ociera twarz Jezusa
Myślałem, że jestem sam na mojej drodze, a tu tak wielu braci, przyjaciół, którzy mi
towarzyszą, którzy współczują, którzy się modlą. Jesteśmy dla siebie nawzajem
współczującymi Weronikami.
Jezus upada pod krzyżem
Zaznałem pomocy, współczucia, zbyt pewny byłem siebie, za mocno oparłem się na sobie i
na drugich, a zbyt mało na Bogu... i znowu upadłem. Trudna jest droga całkowitego oddania
się Tobie, Panie.
Jezus i płaczące niewiasty
Spotykam na swoje drodze ludzi, u których wzbudzam litość, doznaję zrozumienia. Oby ta
ludzka pociecha nie odebrała mi Bożej radości.
Jezus upada pod krzyżem
Bóg nie kusi ponad miarę, dając cierpienie, daje też i łaskę powstania...
i z Chrystusem powstaję ze słabości. Przepraszam za moje grzechy przeciw braciom, przeciw
życiu wspólnemu.
Jezus z szat obnażony
Czy inni patrząc na mnie idącego za Chrystusem, mają mnie za coś? Po upadkach na drodze
krzyża staję wobec Boga i braci w całej prawdzie. Chryste z szat obnażony, zniszcz obłudę
moją.
Jezus przybity do krzyża
Krzyż, do którego przybito mego Pana z drugiej strony jest pusty. Pragnę zająć to miejsce, by
życie moje we wspólnocie było życiem tylko z Nim, umieraniem z Nim, pracowaniem z Nim,
miłowaniem z Nim.
Jezus umiera na krzyżu
Umierać sobie, być zawsze dla wszystkich, jak Jezus mieć otwarte serc, jak On kochać i być
do dyspozycji Boga o braci. A gdy zabraknie mi sił, spojrzę na Matkę, która stoi obok krzyża i
wspiera mnie.
Jezus zdjęty z krzyża
Kiedyś i ja zostanę zdjęty z krzyża ofiary. Jednak czas jest krótki, by kochać. Oddaję się w
ramiona Matki, by Ona za mnie kochała.
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Jezus pogrzebany
Życie ofiary, oddana, nie przynosi ludzkiej sławy, nie daje rozgłosu. Przybicie do krzyża
kosztuje. Umiera się z Chrystusem w zapomnieniu i opuszczeniu, nie raz z bolesną skargą:
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił! Grób Chrystusa uczy mnie jednak, że trzeba
umrzeć z miłości z Jezusem, umrzeć za braci, bo tylko wtedy ziarno Boże wyda plon.
Bolesne Tajemnice Różańca
Modlitwa w Ogrójcu
Czy tak ma wyglądać deklarowana przyjaźń? Sen, apatia, wtedy, kiedy Przyjaciel najbardziej
ciebie potrzebuje? Chryste, przepraszam za moją obojętność na Twoje sprawy tzn. na sprawy
moich bliźnich.
Biczowanie
Panie, tak bardzo zostałem zraniony, kiedy ktoś publicznie, bez żadnych zahamowań wyjawił
moją słabość, moją skrzętnie ukrywaną tajemnicę. Upokorzenie, gniew, chęć zemsty.
Ubiczowany Chrystusie pomóż przebaczyć.
Cierniem koronowanie
Panie, ponieważ Twoje Królestwo nie jest z tego świata dostałeś koronę nie ze złota. Panie,
pomóż nam królować - żyć w pełni, wtedy kiedy ludzie, sytuacje wciskają na moją głowę
koronę z ciernia.
Droga na Kalwarię
Chętnie bym Ci pomógł Panie, ale... kupiłem pole, ożeniłem się, złożyłem śluby...mam tyle
spraw do załatwienia... jestem rencistą, tego nie napisali w konstytucji i w dyrektorium... .
Śmierć na krzyżu
Jaki miałoby sens moje powołanie, staranie się w każdej sprawie, modlitwy
i posty gdyby nie Twoja śmierć na krzyżu. Dobrze, że kiedy zostałeś podwyższony
przyciągnąłeś mnie do Siebie.
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Wspólnota to dzielenie się z innymi
Wzajemna komunikacja w Duchu
warunkiem wspólnego wzrastania

Czerwiec 1998
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Czerwiec
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota to dzielenie się z innymi - wzajemna komunikacja w Duchu warunkiem wspólnego
wzrastania
Intencja modlitewna
O ciągłą świadomość, że nasi Współbracia pracujący poza granicami kraju należą nie tylko
formalnie do Polskiej Prowincji, ale że poprzez swoją pracę
i modlitwę budują jej duchową tkankę
MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(można odmawiać częściej, przy innych okazjach)
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny i powołanych do służby kapłańskiej
i zakonnej. Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni, napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
1. W ostatnich latach liczba świeconych Księży była niższa niż wcześniej. Dziękujemy Boga za każde
powołanie. Być może powinniśmy to wyrazić liczniejszym niż dotąd uczestnictwem w święceniach
kapłańskich. Odnówmy piękny zwyczaj, że z każdego naszego Domu zakonnego przyjeżdżali na święcenia
do Kazimierza nie tylko nasi Księża, ale duża ilość wiernych z naszych parafii. Szanując przesłanie starej
maksymy: Kto sobie nie ceni tego co ma, choćby to było najskromniejsze, jak może dostać więcej,
spotkajmy się w Sercu Prowincji, aby cieszyć się wspólnie wraz z nowo wyświęconymi Kapłanami,
Misjonarzami św. Rodziny.
2. Daru wzajemnej komunikacji życzymy następującym Współbraciom:
01. - Ks. Norbert Maier, 13. - Ks. Antoni Klag, Ks. Antoni Pietrzyk, Ks. Antoni Burba, Ks. Antoni Cholewa, Ks.
Antoni Chabraszewski, 24. - Ks. Jan Kobelak, Ks. Jan Zimnoch, Kl. Jan Tetzlaff, 27. - Ks. Władysław
Biedrzycki, Ks. Władysław Grzegorek, Ks. Władysław Szynal, Ks. Władysław Marczyński, Ks. Władysław
Głębocki, 28. - Ks. Ireneusz Szulc, 29. - Ks. Piotr Żelichowski, Ks. Piotr Pietrzyk, Ks. Piotr Lipski, Ks. Piotr
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Piksa, Ks. Piotr Michalski, Ks. Piotr Krupa, Ks. Piotr Wypych, Dk. Piotr Grabski, Kl. Piotr Blicharz, Kl. Piotr
Małek, Ks. Paweł Ludwig, Kl. Paweł Górecki, Ks. Paweł Zimniewicz, Ks. Paweł Gnat, Ks. Paweł Dudek .

Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
219. Od przełożonego wymaga się wielkiego poświęcenia się dla Zgromadzenia. Powinien
mieć na uwadze konsekwentnie jego rozwój i jego cel. Aby to osiągnąć i nie używać jego
zasobów (materialnych) dla rzeczy drugorzędnych, bez których można się dobrze obyć, musi
być gotowy do zniesienia wielu prób i wyrzeczenia się wielu rzeczy. U przełożonego istotną
cechą powinna być bardzo wielka szczerość w mowie, która będzie zgodna z tym, co się
myśli, która nie udaje, nie kryje w sobie podstępu, wyraża się w dobrym osądzie. Ta ostatnia
cecha jest absolutnie konieczna u przełożonego. Nie jest rzeczą łatwą dobrze osądzić pewne
sprawy. Trzeba by mieć zdolność nadzwyczajne, by nie dać się zwieść pochlebcom, umieć
dojrzeć to, co jest dobrego w tych, którzy mogliby mieć jakąś wadę, i nie unosić się przeciwko
nim więcej, niż tego potrzeba. Powinien umieć przyjąć kandydata i go odesłać, przyjąć
robotników i przezwyciężyć przeszkody, których na ogół nie brak, umieć wydać sąd przy
dopuszczaniu kandydata do święceń, itd. Trzeba roztropności i przezorności w wydawaniu
osądów!
226. Ci, którzy zajmują się sprawami innych, powinni przyłożyć się do wykonywania tej
funkcji solidnie, by poznać ich inteligencję, by rozpoznać czym się kierują, bowiem prawie
zawsze fałszywe wyobrażenia czynią nieszczęśliwymi, i stają się przyczyną odejścia. W samej
rzeczy nie jest to złe dla domu, bowiem nie można niczego oczekiwać od tych, którzy nie
wypracowali sobie jakiegoś ideału, nie przyłożyli się do praktykowania poważnej cnoty np.
pokory, posłuszeństwa, wyrzeczenia siebie samego itd. Do tego trzeba właśnie ich
przyprowadzić.
236. Nic piękniejszego, nic szlachetniejszego niż oddanie się Bogu przez święte śluby. Nic
bardziej przyjemniejszego dla Boga niż ofiara, którą z całego swego istnienia składa Mu
człowiek.
248. Trzeba jedynie kierować się wolą Bożą i Jego łaskawością, zachowywać całkowity
spokój, nie pragnąc niczego, niczemu nie dawać pierwszeństwa, nie mieć żadnej ambicji, [...].
Należy nieustannie dbać o ten dar, aby go utrzymać. Gorliwość o zbawienie ludzi samo w
sobie nie jest prawdziwym fundamentem, solidną podstawą, na której można byłoby się
oprzeć z wielką pewnością. Często żyjemy w iluzji, co do naszych koncepcji pracy nad sobą.
Jest to często zupełnie coś innego niż wola Boża. Jeśli nie odnosimy się do niej, nie mamy
solidnego oparcia, łatwo możemy upaść. Ufając woli Bożej, stoimy mocno, nic nami nie może
zachwiać ani pozbawić pokoju.
253. Zawiść, zazdrość jest dla wspólnoty rzeczą bardzo straszną.
WYPOWIEDZI KS. ZAŁOŻYCIELA
W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej
CZĘŚĆ 1 - Rozmyślanie poranne
(tekst rozmyślania przełożony dostarcza Współbraciom wcześniej)
WSPÓLNOTA TO DZIELENIE SIĘ Z INNYMI
Każdy wie, że miłość chrześcijańska to nie tylko pobożne życzenie
i modlitwa, i na pewno nie jedynie uczucie. Według słów św. Piotra, które co dopiero
przytoczyliśmy, nasza miłość musi być „prawdziwa”. Wzbudzić w sobie jakieś życzenie jest
stosunkowo łatwo; modlić się też nie jest znów tak trudno, ale uczucia nie podlegają
całkowicie na naszej kontroli. Miłość chrześcijańska znajduje się pod naszą kontrolą i
możemy wpływać na nią swoją wolą, jeśli posiadamy wiarę. Miłość nie może polegać na
czczych tylko słowach lub pobożnych życzeniach, jak nas o tym poucza św. Jakub: „Jeśli na
przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was
powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta a nie dacie im tego, czego
koniecznie potrzebują dla ciała to na co się to przyda? /Jk 2,15. 16/
BÓG DZIELI SIĘ Z CZŁOWIEKIEM Sam Bóg dał nam pierwszy przykład dzielenia się z innymi:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” / J
3,16/ Podzielił się tym, co miał najdroższego swoim „ukochanym Synem”. „Ten Syn, który jest
odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” /Hbr 1,3/
Bóg podzielił się z nami swą własną naturą, ponieważ nas kocha. On pozwolił nam
dzielić się Jego życiem wewnętrznym, kiedy w Jezusie przemówił do nas swoim słowem.
Powierzył nam swoje osobiste i drogocenne Słowo: stał się tak czuły, że powiedział nam, co
było najdroższe Jego sercu: „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył” /J
1,18/ To jest podstawowy fakt zaufania i dzielenia się a równocześnie model życia
wspólnotowego: zaufać innym na tyle, aby podzielić się z nimi dla ich dobra tym, co mamy
najdroższego sercu.
CHRYSTUS DZIELIŁ SIĘ Z INNYMI Jezus postępował tak samo, podzielił się z nimi samym
sobą. Celem poparcia swego usilnego wezwania do
autentycznej, chrześcijańskiej wspólnoty, św. Paweł podkreśla, że Jezus chociaż: „On istniejąc
w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” /Flp 2, 6. 7 / Aby stać
się członkiem wspólnoty ludzkiej, wydał samego siebie i tym samym dał nam przykład i siłę,
byśmy dzielili się z innymi w taki sam sposób. Albo jak św. Jan przypomina: „Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas” /dosł. rozciągnął namiot wśród nas” /J1,14/. Podobnie
również członkostwo wspólnoty chrześcijańskiej wymaga, byśmy rozciągnęli swój namiot
wśród innych a nie budowali zamków lub żyli w izolacji w celi obok siebie. Semita, który
postawił swój namiot wśród innych, musiał wciągnąć się do wspólnoty oraz zdecydować się
na otwarcie się i dzielenie z innymi. Nasz model wspólnoty wiary nie może być mniej
doskonały.
Prawdziwa przyjaźń polega zawsze na dzieleniu się. I to właśnie ofiaruje nam Bóg w
Jezusie. Nie ma tam nic ukrytego. Objawił nam wszystko darząc nas zaufaniem, chociaż
wiedział, że nie zawsze to zaufanie doceniamy: „nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
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oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” /J 15,15 /; a do swego Ojca rzekł:
„Objawiłem im Twoje imię /tzn. Twoją Osobowość/ i nadal będę objawiał” / J 17,26/. Dlatego
też możemy powiedzieć o Bogu, że: „z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali” /J 1,16/ i o
Jezusie: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich” /J 15,13/.Bóg dzieli się z nami, ponieważ troszczy się o nas. Na tym polega dynamika
wspólnotowego życia chrześcijańskiego.
PRAKTYKA DZIELENIA SIĘ Z INNYMI Najmniejszą rzeczą, którą możemy podzielić się we
wspólnocie chrześcijańskiej, na wzór pierwszej
chrześcijańskiej wspólnoty, są nasze dobra materialne. „Jeden duch i jedno serce ożywiały
wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli
wspólne” / Dz 4, 32/. Powinniśmy także dzielić nasz czas z tymi, którzy tego potrzebują,
zwłaszcza z tymi, którzy znajdują się pod władzą strachu i osamotnienia : „byłem przybyszem,
a przyjęliście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie” /Mt 25,35. 36/. Czasem zapominamy dzielić się naszym uczuciowym ciepłem,
pamiętali jednak o tym pierwsi chrześcijanie: „Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem.
Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali” /Dz 20,37/. A św. Paweł prosił: „Pozdrówcie
wszystkich braci pocałunkiem świętym” /1Tes 5,26/.
Powinniśmy dzielić się także naszymi zdolnościami umysłu, wartościami kulturowymi
lub zręcznością, którą Pan nas obdarzył: „Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i
widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w
nim miłość Boża? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” /1 J 3,17-18/.
Możemy dzielić się także naszymi duchowymi darami, jak św. Paweł, który w tak
ciepłych słowach zwracał się do wspólnoty rzymskiej: „Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć,
aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest abyśmy się u was
nawzajem pokrzepili wspólną wiarą” /Rz 1,11-12/. Do zwyczajnych sposobów dzielenia się
zaliczamy również dzielenie się tym, co Bóg do nas mówi podczas modlitwy; także dzielenie
się darami bardziej niezwykłymi jak: darem proroctwa, rozróżniania duchów czy uzdrawiania.
Dzieląc się ze wspólnotą narażamy się na ryzyko odrzucenia, niezrozumienia i cierpienia. Lecz
jeśli we wspólnocie panuje miłość, będzie ona balsamem, który uleczy rany członków
wspólnoty. Jeżeli rana zostanie ujawniona, a wspólnota, lub chociażby jeden z jej członków,
okazała miłość i sympatię, to rana zagoi się; poprzez dzielenie się z innymi zostanie
przywrócona, nacechowana miłością harmonia.
W końcu możemy dzielić się także naszym głębszym wnętrzem, naszą walką i
powodzeniem, naszą frustracją i niepowodzeniem, naszymi nadziejami, ale i stanami, kiedy
byliśmy bliscy rozpaczy, naszymi czynami odwagi i prawdziwym lękiem, jaki nas ogarnia,
naszymi radościami i smutkami, zwłaszcza, że jak to widzieliśmy Bóg posługuje się takimi
sposobami jako znakami swojej trwałej łaski i dobroci w naszym życiu. Dobroć ta zwana jest
„świadectwem”, które ma zawsze podwójny skutek: wzrastające we wspólnocie zaufanie i
podbudowanie wiary każdego z członków wspólnoty w nieustanną, zbawczą działalność Boga
wśród nas.
Jeszcze kilka słów na temat dzielenia się, wypowiedzianych przez Pana: „Dawajcie, a
będzie wam dane: miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza
wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” / Łk 6,38/ i przez św. Pawła
/w liście do wspólnoty w Rzymie/: „Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie
gościnności” /Rz 12,13/ pamiętając o tym, że naszymi najgłębszymi potrzebami są potrzeby
duchowe i emocjonalne, nie materialne.
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Tylko wtedy, gdy mogę powiedzieć do każdego z moich braci i sióstr to, co mój Ojciec
powiedział do mnie: „Wszystko moje do ciebie należy” /Łk 15,31/, chrześcijańska wspólnota
będzie dla mnie wartością prawdziwą.
CZĘŚĆ 2 - Spotkanie we Wspólnocie
[Istotny jest wybór miejsca na spotkanie i podkreślenie jakimś elementem religijnodekoracyjnym charakter spotkania. Ważne jest również zaznaczenie, że nie wszyscy muszą
brać udział w tym cyklu spotkań pt. Droga do Wspólnoty. Jednak gdy się zdecydują muszą
przyjąć warunki, które zawarte zostały w części Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie
89). Należy je odczytać lub streścić
To, co dzieje się obecnie na naszych spotkaniach, jest tym samym, co dzieje się, kiedy
wypowiadamy akt wiary w Boga, z tą różnicą, że chociaż Bóg jest osobą, jest także Bogiem i
wymaga szczególnego rodzaju czci; zwanego kultem. Z drugiej strony akt wiary polega na
miłosnej postawie serca wobec Boga i na dzieleniu się z chrześcijaninem, który słucha.
Nieustanne objawianie się Boga dokonuje się nadal w Kościele i w naszych sercach przez
Ducha Świętego, zwłaszcza kiedy gromadzimy się w imię Jezusa. Lecz być może nie słyszymy
tego, jeśli nasze serca nie potrafią słuchać innych serc. Do jakiego stopnia serce nasze jest
posłuszne Bogu przekonujemy się sprawdzając, jak i z jaką miłością słuchamy innych. Jezus
pouczył nas, że drugie przykazanie podobne jest pierwszemu. Więź łącząca człowieka z
Bogiem oraz łącząca go z bliźnim są zasadniczo i nierozerwalnie ze sobą sprzężone. Każda
osoba we wspólnocie będzie doświadczała wzrostu w wierze, jeśli i podczas spotkań
udoskonalać się będą zaufanie, uznanie, prawda i miłość.
Czy zalecenia dotyczące czasu wypowiadania się podczas dzielenia się
z innymi są jeszcze zachowywane? Wszystkie pytania poniżej, oprócz nr 2., odnoszą się do
twoich własnych przeżyć lub uczuć.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
(Prowadzący wybiera z zestawu pytań te, które najbardziej odpowiadają sytuacji danej
Wspólnoty)
Uwaga!
Sposób prowadzenia i wypowiadania się we Wspólnocie proponuje animator spotkania. Opis
takowego w części pt. Droga do Wspólnoty - przewodnik (na stronie 89).
1. Co powiedział do ciebie Bóg podczas czytania Pisma św. ? Czy mógłbyś wypowiedzieć
krótką modlitwę w związku z tym czytaniem, przez które Bóg najbardziej do ciebie
przemówił?
2. Czy mógłbyś teraz poprosić każdego z członków wspólnoty, aby ci powiedział, jakimi
darami dla wspólnoty Bóg cię obdarzył? Słuchaj uważnie!
3. Czy jesteś zadowolony ze sposobu życia, jaki dzielisz z innymi w tej wspólnocie? Dlaczego?
4. Powiedz, które z twoich przeżyć w tej wspólnocie najbardziej lubisz. Bogu
w krótkiej modlitwie podziękuj za to.
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5. Opisz jedną z najszczęśliwszych chwil twego życia oraz podziel się swymi uczuciami z owej
chwili.
6. Opisz zdarzenie, kiedy po raz pierwszy /świadomie/ doświadczyłeś, że ktoś zaczął dzielić
się z tobą swoim wnętrzem. Jak się wtedy czułeś?
7. Jak byś się czuł, gdybyś był nomadą na pustyni i mieszkał w namiocie,
a wszyscy inni mieszkaliby wokół ciebie?
8. Jak się czujesz, gdy ludzie obejmują cię ramionami? Czy odczuwasz czasem wielką
potrzebę tego oraz obejmowania innych?
9. Czy czujesz się lub czułeś kiedykolwiek niewolnikiem twoich lęków? Czy mógłbyś coś
więcej na ten temat powiedzieć? Czy znalazł się ktoś, kto chciał podzielić się twoim
ciężarem?
10. Podziel się, przynajmniej do pewnego stopnia tym, jak czułeś się podczas jakiegoś
smutnego wydarzenia w swoim życiu?

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS
Wspólnota to dzielenie się z innymi - wzajemna komunikacja w Duchu warunkiem wspólnego
wzrastania
Życie zakonne dawaniem
Dawanie siebie jest bardzo istotnym przymiotem Boga. Najłatwiej jest odnaleźć
dawanie się Boga w tajemnicy Wcielenia i w tajemnicy Odkupienia, w życiu i słowach
Chrystusa.
Życie zakonne jest darem - ofiarą, i to darem całopalnym. Ten dar z siebie składany
jest Bogu przez pośrednictwo wspólnoty zakonnej. Jest więc to danie siebie zgromadzeniu
zakonnemu, które jest wspólnotą osób zespolonych łaską powołania. Wobec tego oddanie
się Bogu jest oddaniem się, darem z siebie dla współbraci. Jest to słuszne i prawdziwe
spojrzenie na dar, jaki składa Bogu osoba zakonna przez konsekrację ślubów.
Niełatwo jest człowiekowi dawać. Niełatwo jest dawać nieustannie siebie, nic za to
nie biorąc. Z powodu naturalnej pożądliwości, która sama z siebie nie zna zaspokojenia,
człowiek jest raczej skłonny do brania.
Człowiek najchętniej uznaje swoje racje i chce, by mu je przyznawano. Tym samym
chce podporządkować sobie racje innych, czyli po prostu nastawiony jest na znanie racji
innych, ale nie rezygnowanie ze swoich. Jakże często słyszy się: nie rozumieją mnie, nie
spotykam zrozumienia, nie znajduję życzliwości, nie znajduję prawdziwej miłości; zawiodłem
się na życiu zakonnym. Nawiasem mówiąc narzucanie siebie, narzucanie swej życzliwości,
kiedy ktoś nie jest zdolny do jej przyjęcia lub jej nie chce, także jest braniem — braniem
przyjemności czy zaspokajaniem swych opiekuńczych instynktów. Czyż takie ustawienie nie
jest wyrazem nastawienia na branie?
Ponieważ zaś takiej osobie wydaje się, że niczego nie otrzymuje, bo nie otrzymuje tak,
jakby chciała, i nie to, czego by pragnęła według swych subiektywnych wyobrażeń, zaczyna
narzekać. W tej chęci brania jest źródło wszelkich szemrań, krytyki, boczenia się na siebie.
Dobrze będzie głębiej przemyśleć w sobie ten problem.
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Przede wszystkim muszę sobie uświadomić, że zakon mnie potrzebuje. Zakon
potrzebuje mojego daru z siebie. Oczywiście zakon jest ogniwem pośrednim, to Bóg mnie
potrzebuje, by mógł przeze mnie działać i zbawiać świat. Bóg powołując mnie do tego celu
umieszcza mnie w konkretnym zakonie. W tym znaczeniu zakon, jako społeczność ludzi
powołanych do dawania świadectwa, potrzebuje mnie do istnienia. W tym zakonie i przez
ten zakon mam do spełnienia w świecie pewną rolę. Nie czynię więc łaski zakonowi, lecz
zakon mnie wyświadcza łaskę, że mogę w nim i przez niego spełniać swe posłannictwo.
Zakon, jako wspólnota osób konsekrowanych Bogu, potrzebuje mojej świętości.
Każdy w zgromadzeniu, podobnie jak ja, pragnie znaleźć świętość. Zakon czeka na moje
dawanie świętości. Zakon potrzebuje mojego dobrego przykładu. Osoby zakonne budują się
nawzajem swoim dobrym przykładem, lub złym gorszą siebie.
Zakon jako wspólnota osób, potrzebuje moich racji, tzn. rezygnowania z moich racji
na korzyść innych. Zakon potrzebuje mojej służby, postawy służebnej, gotowości do dawania.
Zakon potrzebuje mojej życzliwości, mojego dobrego słowa, mojego uśmiechu. Zakon
potrzebuje mnie całego bez reszty. Wspólnota zakonna chyli się ku upadkowi i nie przynosi
żadnych dobrych owoców, kiedy jednostki są nastawione na branie.
Przyszedłem do zakonu, by na wzór Jezusa dawać siebie. I każdego dnia pragnę
błagać Boga, bym zawsze umiał dawać siebie braciom i ludziom, do których mnie posyła,
bym wszystkim co mam, a nade wszystko swoim życiem dzielił się z innymi.
Dawanie jest bardzo radosne. Oczywiście nie ma tu na ziemi radości doskonałej. Jeśli
jednak ona jest, znajduje się właśnie w dawaniu. Dawanie bowiem jest tworzeniem czegoś.
Branie jest konsumpcją czyli niszczeniem. Nikogo nie może zadowolić niszczenie. Przeciwnie,
można mówić o radości tworzenia. Tworzy się coś przez dawanie. Warto pomyśleć nad tym.
Bo może pełnia dawania siebie jest zarazem właściwym i także w pełni braniem. Chrystus
powie: Dawajcie, a będzie wam dane (Mt 6,38), Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą
(Mt 7,3).
Przede wszystkim przez dawanie staję się podobny do swojego Mistrza Chrystusa.
Przez dawanie siebie Bogu, wracam do Jego rąk, realizuję siebie jako osobę zakonną.
Muszę sobie często przypominać, że do zakonu nie przyszedłem po to, by brać, lecz
by dawać.

Słowo Boże o Duchu Świętym
1
Duch Święty Objawia się jako:
a/ Duch nadziei i miłości
Nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez
Ducha Świętego, który został mu dany (Rz 5,5).
A Bóg nadziei niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha
Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15,13).
Proszę, was bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście mi
udzielili wsparcia waszym modłami (Rz 15, 30).
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Owocem Ducha jest .... miłość (Ga 5,22).
Jest on (Epafras) wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też ukazał nam waszą miłość
w Duchu (Kol 1, 7-8).
Wszystko wasze niech się dzieje w miłości (1Kor 16,14), którą Duch Święty rozlewa w
naszych sercach (Rz 5,5).
2
Duch Święty i chrzest
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie
[...] On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem (Mt 3,11; por. Mk 1,8; Łk 3,16).
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło
się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica (Łk 3, 21-22; por.
Mt 3,16).
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął chrzest od Jana
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę
zstępującego na siebie (Mk 1, 9-10).
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstąpił z nieba i spoczął na Nim.
Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do
mnie: Ten, na którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że ON jest Synem Bożym (J 1,3234).
Jezus odpowiedział Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi
powtórnie [...] z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się
narodziło z ciała, ciałem jest, a to , co się z Ducha narodziło, jest duchem (J 3, 3-6).
Jezus przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt
28,18-19).
Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym (Dz 1,5).
Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego (Dz 2,
38).
Wszyscyśmy w jednym Duchu zostaliście ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało (1 Kor 12,13).
Z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego (Tt 3, 5-6).
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Propozycje nabożeństw

DROGA KRZYŻOWA
WSTĘP
Ojcze, święty i miłosierny, pozwól nam odbyć z wiarą i miłością drogę krzyża, byśmy
uczestnicząc w Męce Twego Syna poznali własny grzech.
STACJA I
Jezus zostaje oskarżony: jest złoczyńcą.
Panie Jezu, jesteś niewinny i niesłusznie skazany. Dozwól nam rozpoznać nasze zło, grzech,
który się w nas zagnieździł, byśmy mogli Cię poznać czystymi oczyma serca, bo tylko Ty jesteś
czysty i święty.
STACJA II
Jezus, już skazany, zostaje powierzony żołnierzom z kohorty: naigrywają się z Niego, biczują
Go, obarczają krzyżem.
Jezu, dozwól, byśmy rozpoznawali w Tobie, cierniem ukoronowanym, zbitym
i upokorzonym, Pana chwały i Zbawcę świata. Byśmy w braciach rozpoznawali Ciebie.
STACJA III
Jezus, wyczerpany, słania się... upada pod ciężarem krzyża i naszych grzechów.
Panie Jezu, spraw, byśmy rozumieli i szanowali człowieka, w nim bowiem jest pieczęć Ojca,
Twój odcisk, tchnienie Ducha. A kiedy nasz brat upada, pchnięty przez zło, niechaj tam będą,
Panie, nasze ręce, aby go podnieść, nasze ramiona, aby go przygarnąć.
STACJA IV
Na Kalwarii, na drodze śmierci, Matka spotyka Syna: widzi Go obarczonego drzewem krzyża,
widzi bezwzględnych żołnierzy, tłum ciekawskich.
Święta Maryjo, z Synem w swym łonie wstępowałaś, niosąc łaskę i radość na góry Judei.
Teraz z sercem zranionym, wstępujesz z Synem na górę Kalwarię. Matko Bolesna, naucz nas
wchodzić tak jak Ty, z wiarą i miłością na górę ofiarną.
STACJA V
Szymon z Cyreny dźwiga krzyż, który nie jest jego: jest to krzyż Jezusa.
Panie Jezu, podczas, gdy ty dźwigałeś grzechy świata, Szymon niósł brzemię Twojej kary. Idąc
za Tobą, ujęty Twoją miłością, staje się krok po kroku Twoim uczniem. Naucz nas takiej
solidarności w cierpieniu z cierpiącymi braćmi. Naucz, jak dźwigać cudzy krzyż.
STACJA VI
Kobieta ociera Jezusowi twarz, pokrytą krwią i potem. Twarz Słowa Bożego.
Jezu, Synu Boga i Synu Maryi, ukaż nam swoje oblicze pogodne i spokojne. Ukaż nam swoje
oblicze cierpiące, byśmy umieli dostrzec Twoje cierpienie i ból w braciach, których zranił nasz
grzech.
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STACJA VII
Podczas drogi śmierci Jezus upada na ziemię, aby odzyskali nadzieję ci, którzy zniechęceni i
osłabieni ulegają pokusie.
Jezu, upadłeś, ale z miłości do Ojca i Ducha podnosisz się jednak i podejmujesz drogę u boku
człowieka, który jest zmęczony, słania się i upada. Bądź, Jezu, dla nas siłą, która nas
podtrzyma w czas pokusy, dłonią, co podniesie nas z upadku, balsamem kojącym nasze rany.
STACJA VIII
Szły za Jezusem córki jerozolimskie przepełnione współczuciem.
Panie, daj nam serce prawe, serce współczujące, które pochyli się nad nędzą drugiego
człowieka i będzie współczuło jego błądzeniu, kiedy oddalając się od drogi życia, zapuści się
na drogę śmierci.
STACJA IX
Jezus, który w Ogrodzie Oliwnym upadł na ziemię, aby prosić Ojca, teraz
w drodze na Kalwarię, upada na ziemię pod ciężarem zła.
Panie, upadający na ziemię, naucz nas cierpieć bez skargi, podnosić się bez wahania, szukać
bez żadnych kompromisów chwały Ojca i zbawienia człowieka.
STACJA X
Żołnierze obnażają Jezusa z szat szorstkimi, gwałtownymi ruchami.
Panie Jezu, w wodzie chrztu zrzuciliśmy z siebie dawnego Adama, a przyoblekliśmy się w
Twoje nowe szaty. Spraw, byśmy pozostali wierni powinnościom zakonnika: obnażyli się z
pychy, aby przyoblec się w pokorę; odrzucili przemoc, aby przywdziać Twoją łagodność;
wyzbyli się egoizmu, by okryć się Twoją miłością.
STACJA XI
Z wysokości krzyża Jezus odsłania najgłębszą istotę Boga: On jest miłością, przebaczeniem,
miłosierdziem.
Jezu, byśmy zrozumieli wartość przebaczenia, o które prosisz dla swoich oprawców i którego
żądasz od swoich uczniów. Daj nam łaskę zapominania zniewag, odpłacania dobrem za zło,
przebaczania spojrzeniem, słowem, milczeniem.
STACJA XII
Teraz, gdy wszystko „wykonało się”, Jezus powierza swego ducha w ręce Ojca
i wylewa na ludzi Ducha życia.
Tobie, Jezu ukrzyżowany, zdroju życia i dawco Ducha, wszelka cześć i chwała na wieki
wieków.
STACJA XIII
Zdejmują z krzyża ciało Skazańca i powierzają je Matce.
Z Synem na swych kolanach, w godzinie ciemności, jedynie Ty, Matko, wierzysz i pamiętasz:
On zmartwychwstanie do nowego życia, przyobleczony światłem i chwałą.
STACJA XIV
Józef razem z Nikodemem i paru pobożnymi niewiastami, zajmują się obrzędami pogrzebu:
ostatnim gestem wierności i przyjaźni wobec Pana.
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Panie Jezu, wysławiamy Cię, zdumieni Twoją solidarnością z człowiekiem: Ty zstąpiłeś także
do piekieł aby oświetlić królestwo cienia, skruszyć okowy śmierci, zostawić nadzieję.
Rozważania różańcowe — „aby byli jedno”
Tajemnice bolesne
W Ogrójcu
Trzeba się modlić, jak Jezus w Ogrójcu, o zjednoczenie wszystkich braci, wszystkich
chrześcijan i miłość wzajemną we wspólnocie zakonnej.
Biczowanie
Współpracę z Jezusem nad przywróceniem jedności w rodzinach i pogłębienie jej we
wspólnocie zacznijmy od siebie, od umartwienia w małych rzeczach.
Cierniem ukoronowanie
Pycha i zarozumiałość burzą jedność. Patrząc na Jezusa i Jego cierpliwe znoszenie zniewag i
upokorzeń, nauczmy się przyjmować je w duchu Jezusa.
Droga krzyżowa
„Jeden drugiego brzemiona noście” (Gal 6,2). Czy krzyże naszego życia wspólnego są tak
ciężkie jak krzyż Jezusa?
Ukrzyżowanie
Jezus umierający na krzyży z miłości ku nam jest ogniwem prawdziwie łączącym nas w jedno
pomimo różnorodności indywidualnych cech.
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Wspólnota to znoszenie cudzych
ciężarów
Duch służby braciom: gest podanego
kubka

Lipiec 1998
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Lipiec 98

Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa

Temat miesiąca
Wspólnota to znoszenie cudzych ciężarów – Duch służby braciom: gest podanego kubka
wody

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
9. Misjonarz powinien być żelaznym człowiekiem, jak Św. Franciszek Ksawery; musi posiadać
siłę i być niezłomnym moralnie.
11. Nie bądźcie dla współbraci okrutni i nie wypominajcie im tego, co inni już o nich wiedzą.
12. Pamiętać należy o grzeczności, miłym usposobieniu i powściągliwości tak, jakby badano
wszystkie nasze kroki i czyny; z nikim nie spoufalać się.
13. Bardzo ważne jest, by nie zapominać w kazaniach o pouczeniach i poruszyć słuchaczy w
możliwie dogłębny sposób.
15. Pokora: Ten, kto nie ma choć cienia wątpliwości i bezgranicznie ufa sobie, powinien bać
się siebie samego. Nie ma bowiem większego pyszałka, jak on sam.
16. Powołania: Nie należy zbyt pochopnie proponować młodzieńcom, by wstąpili do naszego
Zgromadzenia; jeśli oni sami pytają - można im wskazać tę drogę. Trzeba być zadowolonym
również wtedy, gdy pragną służyć Bogu gdzie indziej i nie przekonywać ich do zmiany
podjętej decyzji.
17. Spowiedź: Trzeba, by duchowni zrozumieli, że przystępowanie do spowiedzi św. jest
rzeczą konieczną, a oni sami - by nauczali o tym i proponowali ją szczególnie młodym i
słabym.
18. Nie należy zaniedbywać okazji do założenia dzieła w krajach, w których nie jest ono
jeszcze znane, a w których młodzi chłopcy pragną zostać kapłanami. Ważnym jest, by Kościół
miał dużo dobrych księży.
20. Nigdy nie pozwalać sobie na czytanie niebezpiecznych lektur.
22. Na misjach nie powinno się zakładać dzieł, jeśli nie ma szans na ich trwałość.
Ks. J. Ferrand MSF Adnotationes. Grave 1901-1908.
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Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do
medytacji przed wystawionym NS

Wspólnota to znoszenie cudzych ciężarów - Duch służby braciom: gest podanego kubka wody

Dopóki nie cieszymy się ostateczną i stałą wspólnotą z Bogiem a wiara jeszcze nie
osiągnęła swego celu, jesteśmy pielgrzymami w drodze do naszego niebieskiego mieszkania.
„Każdy bowiem poniesie własny ciężar” (Gal 6,5).
Każdy z nas musi nieść brzemię własnego samolubstwa i grzechu: wielu obaw lub
uczucia braku wiary; nieziszczonych nadziei albo może własnej, fizycznej słabości; zranionych
ambicji lub niespełnionych marzeń; niedociągnięć wynikających z temperamentu lub być
może obawy przed zbliżającą się starością; deformacji fizycznej lub emocjonalnych przeżyć
młodości; zmartwienia o przyjaciół itp. To są trudności, które nękają wszystkich.
W Starym Testamencie w przepowiedni o Jezusie czytamy, że weźmie na siebie nasze
brzemiona: „Lecz On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści” (Iz 53,4).
Dokonuje tego przez swoją obecność w chrześcijańskiej wspólnocie, jak nam o tym
pięknie przypomina św. Paweł: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym
utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której
doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej
doznajemy przez Chrystusa pociechy” (2 Kor 1, 3-5).
Dlatego na innym miejscu św. Paweł napomina nas: „Jeden drugiego brzemiona
noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe” (Gal 6,2). oraz „... z całą pokorą i cichością, z
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości” (Ef 4, 2).
„W całej dynamice wspólnotowej Chrystus w swojej tajemnicy paschalnej jest
wzorem budowania jedności. Przykazanie wzajemnej miłości w Nim ma bowiem źródło,
przykład i miarę: powinniśmy miłować się tak, jak On nas umiłował. On nas umiłował, aż po
ofiarę z własnego życia. Nasze życie jest uczestnictwem w miłości Chrystusa, w Jego miłości
do Ojca i braci, w miłości, która zapomina o sobie. Wszystko to nie odpowiada naturze
starego człowieka, który pragnie wspólnoty i jedności, ale nie zamierza i nie ma ochoty
zapłacić za nie ceny osobistego wysiłku i poświęcenia. Droga prowadząca od starego
człowieka, który skłonny jest zamykać się w sobie, do człowieka nowego, który oddaje się
innym, jest często długa i uciążliwa. Święci założyciele zakonów, świadomi faktu, że
wspólnoty nie można stworzyć z dnia na dzień, z wielkim realizmem podkreślali trudności i
zagrożenia towarzyszące tej przemianie. Nie jest to proces, które dokonuje się samoczynnie i
w krótkim czasie. Aby żyć jak bracia i siostry, trzeba obrać drogę prawdziwego wyzwolenia
wewnętrznego. Podobnie jak Izrael wyzwolony z Egiptu stał się Ludem Bożym po długiej
wędrówce na pustyni pod przewodnictwem Mojżesza, tak i wspólnota włączona w Kościół Lud Boży tworzy się z osób, które Chrystus wyzwolił i sprawił, że stały się zdolne do
miłowania na Jego wzór dzięki przyjęciu daru jego wyzwalającej miłości i dzięki szczeremu
poddaniu się Jego przewodnikom. Miłość Chrystusa rozlana w naszych sercach budzi w nas
miłość do braci i sióstr, i każe nam nawet przyjąć ich słabości, ich problemy i trudności.
Jednym słowem: ofiarować samych siebie” (Życie braterskie we wspólnocie, 21)
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1. Umiejętność słuchania z miłością
Jednakże nie mogę nieść twoich ciężarów z tobą ani ty moich ze mną, jeżeli nie
będziemy gotowi ukazać ich sobie wzajemnie oraz słuchać uważnie jeden drugiego.
Powinniśmy modlić się o „słuchające serce”, aby usłyszeć, jak każdy członek naszej
wspólnoty walczy o podzielenie się swoimi trudnościami, obawiając się ciągle, że nie zostanie
wysłuchany albo że jego kłopoty sprawią być może, że będzie mniej kochany. Prawdziwe
znoszenie ciężarów bliźnich rozpoczyna się wtedy, gdy ktoś kocha na tyle, że chce słuchać i
ma na to czas, by słuchać sercem. Taka umiejętność słuchania powinna cechować mnie
wobec każdego członka mojej wspólnoty, jeśli każdy z nich podejmie się ryzyka i prosi mnie o
udział w jego trudnościach. Ukazanie swoich kłopotów oznacza podjęcie się ryzyka, że
człowiek pozostanie niewłaściwe zrozumiany albo przestanie być akceptowany. Tylko
prawdziwie Chrystusowa troska we mnie dopomoże memu bliźniemu w podjęciu takiego
ryzyka.
Często wołanie o pomoc jest bezskuteczne, ponieważ nie zostało rozpoznane. Czasem
występuje ono w formie agresji, depresji, uśmiechu lub po prostu w formie pytania np.
„jesteś zajęty?” Lecz mogę być zbyt zajęty sprawami ludzi, aby ich naprawdę wysłuchać.
Mogę dążyć do rozwiązania problemów ludzkich, zanim się z nimi spotkam, ponieważ nie
chcę tracić czasu na słuchanie. Muszę nauczyć się słuchać zanim zacznę pomagać moim
współbraciom. Jakże wielu ludzi traci czas udając, że sobie radzą i uśmiechają się, ponieważ
zdaje się im, że nikt nie chce razem z nimi nieść wielkiego ciężaru. To nie powinno się zdarzyć
w mojej wspólnocie, jeśli mam serce zdolne wsłuchać się głębiej, wsłuchać się w to, czego
ludzie obawiają się powiedzieć ze względu na grożące im odrzucenie choć ciężar przygniata
ich niemal do ziemi jest za ciężki, by mogli udźwignąć go sami.
Wielu ludzi czuje się podobnie jak św. Paweł, gdy zwracał się do Koryntian, by
dźwigali jego trudności razem z nim: „Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o
udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak
iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem” (2 Kor 1, 8).
2. Tolerancja
Przyjęcie całym sercem członków naszej wspólnoty zakonnej takimi, jakim są, nazywa
się akceptacją lub tolerancją. Jest ona jednym z najskuteczniejszych środków słuchania
innych i gotowości przyjęcia na siebie ciężarów innych. Jest to oczywiście naśladowanie
Jezusa: „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te
same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego
Jezusa Chrystusa” (Rz 15, 5-6).
Sprawa ta jest dzisiaj ważniejsza niż była kiedyś, kiedy tak szybko następują zmiany, a
ludzie skłaniają się do zajęcia stanowiska w sposób bezkompromisowy. Istnieje wiele spraw,
z którymi możemy się zgodzić lub nie, a jednak wciąż możemy być zjednoczeni sercem i
umysłem, aby oddać chwałę Bogu. Czy nie mieszamy często jedności z uniformizmem? Św.
Paweł przypomina wspólnocie rzymskiej: „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech
sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie” (Rz 15,5).
„Przyjmuj swoją wspólnotę. Przygarniajcie siebie nawzajem - mówi Apostoł - bo i
Chrystus przygarnął was - ku chwale Bożej (Rz 15,7). Żaden dom podzielony w sobie ostać się
nie może. Przyjmować umie tylko wspólnota zjednoczona w sobie. Codziennie i w każdej
chwili przyjmuj braci do swego serca. Kochaj ich takimi, jakim są, a nie takimi, jakimi
chciałbyś, by byli. Cóż ci pomoże przyjmować wiele osób z zewnątrz, jeśli nie przyjmowałbyś
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tych, co są wewnątrz? Z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością znoście jedni drugich w
miłości”( P.M. Delfieux - założyciel Wspólnot Jerozolimskiech).
3. Przebaczenie
Bóg znosi brzemiona człowieka przede wszystkim przez nieustanne przebaczanie
ludowi, który sam siebie stawia w kłopotliwej sytuacji. Wciąż na nowo odnawiał swoje
przymierze z ludźmi i wzmacniał nieustannie nadzieję zbawienia. Do natury Boga należy
znoszenie ciężarów tych, których kocha, ponieważ jest On w najwyższym stopniu Osobą wolnością do miłowania. Nigdy nie ustanie ta postawa Boga: „Jeśli my odmawiamy
wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego” (2 Tm 2, 13).
Będąc posłuszni Słowu, jeden drugiego brzemiona nośmy, jak to zaleca Jezus
Chrystus: „Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6, 27). „Ideał wspólnotowy nie może przesłaniać
faktu, że każda rzeczywistość chrześcijańska budowana jest na ludzkiej słabości. Wspólnota
idealna, doskonała, jeszcze nie istnieje: doskonałe obcowanie świętych jest celem, który
osiągniemy w niebieskim Jeruzalem. Nasz czas jest czasem wznoszenia, nieustannego
budowania, zawsze można coś ulepszyć i dążyć razem do wspólnoty, która umie przebaczać i
kochać. Wspólnoty bowiem nie są w stanie unikać wszelkich konfliktów. Jedność, którą
powinni tworzyć, jest jednością ustanowioną za cenę pojednania. Ta niedoskonałość
wspólnot nie powinna jednak zniechęcać” (Życie braterskie, 26).
„Przebaczenie nich cię nigdy nie nuży, abyś nie dał przystępu diabłu. Bądź miłosierny i
współczujący spontanicznie i z głębi serca. Pan przebaczał ci przez cały dzień; w cichości
ducha czyń to samo niestrudzenie i całym sercem” (P.M. Delfieux).
4. Uznanie (akceptacja)
Nie wszyscy posiadają w tym samym czasie taki sam poziom wiary. Jeśli nie będziemy
ostrożni, może się zdarzyć, że odrzucimy tych, o których myślimy, że mają mniej od nas
wiary. Czasem zdarzy się, że ktoś wydaje się komuś zbyt skrupulatny i tutaj znowu musimy
wzajemnie znosić swoje brzemiona: „A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie
życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby,
jada tylko jarzyny. Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko]
jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął”
(Rz 14, 1-3).
Istnieje wiele trudności, których rozwiązanie wcale nie jest takie oczywiste. Ludzi,
którzy borykają się z nimi, musimy wysłuchać ze szczególną, wypływającą z miłości, troską w
sercach, tak byśmy mogli im pomóc znosić je.
Wielu z nas niechętnie słucha innych uważnie, ponieważ wie, że słuchanie jest
poniekąd angażowaniem się, zobowiązaniem się do niesienia pomocy i, jeśli potrzeba,
uzdrowienia. Nasza głuchota jest często obroną przed głębokim zaangażowaniem się w
sprawy tych, którzy nas potrzebują. Jest to bardzo ludzka reakcja.
Decyzja słuchania jest decyzją miłowania oraz wyrażania tej miłości przynajmniej
przez troskę, zwłaszcza jeśli nie możemy wiele zrobić sami. Ciężar niesiony w pojedynkę
może być bardzo ciężki i może nas zmiażdżyć, a dzielony z innymi - jest o połowę lżejszy.
Jednakże najczęściej pragniemy dzielić nasze problemy tylko w atmosferze wzajemnego
uznania.
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5. Wymiana poglądów i przeżyć
1. Czy uważasz, że twoja wspólnota zakonna mogłaby troszczyć się o innych bardziej niż
obecnie? W jaki sposób?
2. Czy uważasz, że członkowie twojej wspólnoty pozostawiają każdemu „wolność
utrzymywania swojego poglądu” - jak tego domaga się słowo Boże?
3. Czy znajduję się w twojej wspólnocie ktoś, kogo jak ci się zdaje, przygniata taki ciężar, że
potrzebuje pomocy, a ty chciałbyś wziąć część jego ciężaru na siebie?
4. Czy znasz jakąś trudność, która nęka twoją wspólnotę jako całość? Jak się na to
zapatrujesz?
5. Co takiego w twojej wspólnocie utrudnia ci dzielenie się ze współbraćmi swoimi
kłopotami? Czy możesz to zmienić?

Wspólnota to znoszenie cudzych ciężarów - Duch służby braciom:
gest podanego kubka wody
Nawrócić się ku jedności
Nawrócenie nie jest darem ofiarowanym jednostce dla niej samej. Lecz jest darem
przystosowującym ją do życia we wspólnocie. Urzeczywistnia się wówczas ów wymiar
komunii, który stanowi istotę wiary i pełnię miłości.
Ten rachunek sumienia dotyczący nawrócenia jako daru Pana Jezusa, zastosujcie
również do konkretnych sytuacji życia zakonnego. Żyjecie we wspólnocie. Bardzo często
słyszę, że życie we wspólnocie zdaje się nas wyjaławiać i zmierza w ślepy zaułek, z którego
trzeba wyjść. Łatwiej modlić się samemu niż we wspólnocie, a działalność apostolska
osobista i niezależna zdaje się być bardziej ceniona i skuteczna. To dziwne, że właśnie teraz,
w dobie odnowy życia zakonnego, doświadczenia te mnożą się, przeszkadzając naszym
wspólnotom dawać świadectwo przynależności do Pana w całkowitym oddaniu.
Potrzebujemy nawrócenia. Może jesteśmy trochę upojeni kolektywizmem w wielu
aspektach naszego życia i w pewnym momencie odnajdujemy się osamotnieni z sercem
oziębłym i czasami rozczarowani. Odczuwamy potrzebę spotkania z Chrystusem i Jego
przybycia do naszego domu, by rozjaśnił nasze spojrzenie, rozpalił serce i obdarzył nas
wszystkich zapałem przynależności do Niego, której tyle razy zakosztowaliśmy. Zapał ten
powinien być żywy i stawać się coraz bardziej żywym.
Ważniejsze momenty życia zakonnego, życia wspólnotowego, nad którymi
powinniśmy się pochylić:
— Przez miłość bliźniego dokonuje się ostateczne i pełne spotkanie z Bogiem. Każde
spotkanie z bliźnim powinno odnawiać we mnie świadomość spotkania z Bogiem.
— Spotkanie z Bogiem to modlitwa. Na modlitwie przeżywam wielkie zapały, przyrzekam
Boga miłować. Jak w praktyce wygląda to moje przyrzeczenie? Czy spotkanie z bliźnim jest
równocześnie spotkaniem z Bogiem? Czy jest okazją i wypełnieniem moich modlitewnych
postanowień?
— Jaki jest owoc mojej modlitwy? - Powinna nim być - ofiarna miłość bliźniego oraz
dostosowanie się do innych, inaczej, przekreślanie siebie.
— Uszanować człowieczeństwo każdego człowieka i jego prawo do inności. Umieć stanąć
zawsze na jego płaszczyźnie.
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— Nikogo nigdy nie posądzać ani nie potępiać. Starać się wypracować w sobie wielką
życzliwość w sądach o bliźnich.
— Wystrzegać się złego mówienia o drugich - obmów i oszczerstwa. Muszę pamiętać na
słowa Jezusa - Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem (J 8,7). Nie
wchodzić w intencje drugich. Obmowy trzeba naprawić.
— Pamiętać, że bliźni są na to, aby mnie uświęcali. Inna rzecz, że czynią to doskonale (ale
nieświadomie). Zresztą ja też.
— Poświęcenie dla bliźnich bardzo pomaga do zapomnienia o sobie.
— Zawsze będzie mi ciężko dostosować się do innych i rezygnować ze swojego. Przy tym
będą spotykał różnych ludzi i różne usposobienia. Nie przewidzę wszystkiego i przy
największym wysiłku zostanę jeszcze nieraz zaskoczony postępowaniem innych, jak i własną
reakcją na ich zachowanie.
— Cała istota życia wewnętrznego polega na miłości Boga i bliźniego.
— Istota życia zakonnego polega na wspólnocie, w której odnajduje okazję do służenia Bogu
przez współbraci, znosząc „ciężar” ich niepowtarzalności, a tym samym osobowości, którą
obdarzył ich Bóg.

Propozycje nabożeństw
Droga krzyżowa
Postępować drogą miłości - to postępować drogą miłości krzyża naszego Pana Jezusa
Chrystusa, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze (por. Ef 5,2).
— Panie Jezu, poucz nas Swoim słowo jak wzrastać przez miłości w duchu służby braciom, w
których Ty jesteś obecny.
OSĄDZENIE
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą (Mt 7, 12).
KRZYŻ
Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem (Łk 14, 27).
UPADEK PIERWSZY
Bracia, a gdy komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha,
w duchu łagodności sprowadzajcie takiego na właściwą drogę (Ga 6, 1).
MATKA
Z Matką naszego Pana postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego
siebie dał za nas w ofierze (Ef 5, 2).
SZYMON
Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe (Ga 6, 2).
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WERONIKA
Wielu osłupiało na Jego widok - tak nieludzko został oszpecony. Jego wygląd i postać Jego
była niepodobna do ludzi... (Iz 52, 14).
UPADEK DRUGI
Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie
słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi (1 Tes 5, 14).
NIEWIASTY
Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we
wzajemnych uczuciach (Rz 12, 15-16).
UPADEK TRZECI
Przez swoją wytrwałość ocalacie wasze życie (Łk 21, 19).
OBNAŻENIE
Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy (Łk 23, 34).
UKRZYŻOWANIE
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie,
tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie (Ef 4, 31-32).
PAN JEZUS UMIERA
Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za
braci (1 J 3, 16).
ZDJĘCIE Z KRZYŻA
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24).
GRÓB
Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam
wzór, abyście szli za Nim Jego śladami (1 P 2, 12).

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na drugi rok przygotowania do Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000
Duchu Święty, najsłodszy Gościu, ukaż
nam głębokie znaczenie Wielkiego
Jubileuszu, aby dusze nasze mogły go
świętować z wiarą, w nadziei, która nie
zawodzi, w miłości, która nie oczekuje
niczego w zamian.

Duchu
Prawdy,
który
przenikasz
głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo
Kościoła, prowadź ludzkość do uznania w
Jezusie z Nazaretu Pana Chwały,
Zbawicielu świata, najwyższe spełnienie
dziejów.
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Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Duchu Stworzycielu,
tajemniczy twórco Królestwa Bożego,
mocą Twoich świętych darów wspomagaj
Kościół, aby odważnie przekroczył próg
nowego Tysiąclecia i niósł przyszłym
pokoleniom światło zbawczego Słowa.
Duchu Świętości,
Boskie
tchnienie,
które
porusza
wszechświat, przyjdź i odnów oblicze
ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan
pragnienie pełnej jedności, aby byli dla
świata skutecznym znakiem i narzędziem
wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i
jedności całego rodzaju ludzkiego.

Duchu życia,
za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w
łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i
słucha. Ucz nas wrażliwości na natchnienia
Twojej
miłości
i
gotowości
do
odczytywania zawsze znaków czasu, które
stawiasz na drogach historii.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Tobie, Duchu miłości, wraz z Ojcem
Wszechmogącym
i
Synem
Jednorodzonym, wszelka cześć i chwała po
wszystkie
wieki
wieków.
Amen

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Duchu komunii, duszo i podporo Kościoła,
spraw, aby bogactwo charyzmatów i
posług
umacniało
jedność
Ciała
Chrystusowego; spraw, aby wierni
świeccy,
osoby
konsekrowane
i
wyświęceni
szafarze
sakramentów
wspólnie dążyli do budowania Królestwa
Bożego.
Duchu Pocieszycielu,
niewyczerpane źródło radości i pokoju,
pobudzaj
do
solidarności
wobec
potrzebujących, dodaj chorym otuchy,
wystawionych na próbę obdarz ufnością i
nadzieją, ożyw we wszystkich chęć
czynnego zaangażowania w budowania
lepszej przyszłości.
Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!
Duchu Mądrości,
który nawiedzasz umysły i serca, spraw,
aby postęp wiedzy i techniki służył życiu,
sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj
dialog z wyznawcami innych religii, pomóż
różnym kulturom otworzyć się na wartości
Ewangelii.
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Wspólnota to uległość
Charyzmat władzy w służbie
braterstwa - władza duchowa

Sierpień 1998
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Sierpień 98
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota to uległość – charyzmat władzy w służbie braterstwa – władza duchowa
Intencja modlitewna
W intencji przełożonych, aby potrafili sprostać trudnym wymaganiom swojego urzędu
Modlitwa do Ducha Świętego Dziesiątki biało-zielonej Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki
O Duchu Święty, duszo mej duszy,
uwielbiam Cię.
Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.
Powiedz mi, co mam robić
i rozkaż mi to wykonać.
Obiecuję Ci uległość we wszystkim,
co z woli Twojej mnie spotyka,
tylko okaż mi Twoją wolę.
Pro memoriam
1. Umycie nóg przez Chrystusa swoim Apostołom było pokazanie jak należy rozumieć
sprawowanie funkcji pierwszego we wspólnocie. Z jednej strony należy przemawiać jak ten,
który ma władzę, a z drugiej nie może zabraknąć gestu umywania nóg – służby, wyzwalającej
akceptację życzliwość wspólnoty wobec przełożonego. Oto najgłębszy fundament
sprawowania władzy w Kościele, w zakonie.
2. Następującym Współbraciom życzymy umiejętności akceptacji władzy, chociaż nie zawsze
jest ona opus perfectum:
05. Ks. Marianowi Gabryelczykowi, 09. Ks. Romanowi Rucińskiemu, 15. Br. Marianowi
Kłodzińskiemu, 16. Ks. Stefanowi Pietraczykowi, Ks. Stefanowi Dudzie, Ks. Stefanowi
Szymikowi, Ks. Stefanowi Amielawskiemu, 17. Ks. Jackowi Pilchowi, Ks. Jackowi
Chudzińskiemu, Ks. Jackowi Wardakowi, Kl. Jackowi Rakowskiemu, 20. Ks. Bernardowi
Goworkowi, 25. Ks. Ludwikowi Wawrzeczce, Br. Ludwikowi Handzlikowi
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

WSPÓLNOTA TO ULEGŁOŚĆ

Część 1. – rozmyślanie poranne
Człowiek potrafi w wysokim stopniu oszukiwać samego siebie. Czasem nie
dostrzegamy grożącego nam nieszczęścia i kroczymy naprzód z wielkim spokojem. Bóg sam
powiedział nam o tym: “Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne - któż je
zgłębi?” /Jr 17,91/. Jednakże chrześcijanin, który żyje Słowem Bożym, nie musi temu ulegać,
gdyż Bóg powiedział nam, jak uniknąć niebezpieczeństwa oszukiwania samego siebie: “Bo
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” /Mt 18, 20/. Uległość
wspólnocie to pewna droga, by słuchać Boga i by Bóg nas usłyszał.
Być może spodziewaliśmy się, że skoro Bóg tak bezpośrednio zaingerował w
życie Szawła na drodze do Damaszku, to będzie tak samo postępował przez
całe jego życie. Dzieje się jednak inaczej, nawet w drodze do Damaszku, kiedy Szaweł prosił o
bezpośrednie Boże kierownictwo, Bóg posłał go do chrześcijańskiej wspólnoty w mieście i
kazał mu być posłusznym: “Wstań, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić” /Dz 9,
6/.
SZAWEŁ

Jezus sam wyjaśnił to bardzo dobitnie, kiedy powiedział nam,
że brak uległości wobec wspólnoty wyłącza nas z Królestwa:
“A jeśli nawet Kościoła /wspólnoty/ nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik” /Mt 18,
17/. Aby nikt z członków korynckiej wspólnoty nie zapomniał o ważności współbraci, św.
Paweł pisał do nich: “Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów
weźmie pod własną rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi” /2
KOR 10, 7/.
BRAK ULEGŁOŚCI

Pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej bardzo często przypominano, że
Jezus modlił się: “Ja w nich a Ty we mnie! Oby się tak zespolili w jedno…” /J
17, 23/. I tę jedność uczynił znakiem, po którym świat miał poznać Jego posłannictwo, “…aby
świat poznał, żeś Ty mnie posłał” /J 17, 23/. Św. Paweł pisał do Filipian, jak bardzo
uszczęśliwia go ta jedność: “Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc
przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i
wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego” /Flp 2, 1-2/. Przy wielu innych okazjach podkreślał
ważkość jedności: “Zresztą, bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na
duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami!” /2 Kor
13, 11/ i ponownie: “Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno
jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze
powołanie” /Ef 4, 3-4/.
Zastanówmy się, co oznacza w praktyce zachowanie jedności. Przede wszystkim to, że
każdy członek wspólnoty powinien pozostać w cieniu, w ten sposób osiągniemy łatwiej
zgodę między sobą: Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni
braterskiej miłości, miłosierni, pokorni /1 P 3, 8/.
JEDNOŚĆ
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Tylko wówczas, gdy nie zwracamy uwagi na siebie, możemy dostrzec problemy
innych i na prawdę wsłuchać się w to, co oni chcą nam powiedzieć. W przeciwnym razie
opieramy się jedynie na względach ludzkich, które nie sięgają w głąb, a to, co słyszymy,
oceniamy nie według zasług, lecz na podstawie uprzedzenia, jakie żywimy do osoby, która się
wypowiada. Powinniśmy szukać Chrystusa i tylko Jego: jedni w drugich i we wspólnocie. On
naprawdę może zwrócić się do nas i przez każdego z nas: Nie okłamujcie się nawzajem,
boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który
wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. A
tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika,
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. /Kol 3, 9-11/.
Chrześcijanin musi zdobyć cnotę posłuszeństwa /1 P 1, 14/.
Jest to posłuszeństwo wobec Słowa Bożego skierowanego do
nas w Piśmie Świętym. Słowo ‘posłuszeństwo’, w jęz. łac.:
obedire, składa się z dwóch słów: ob + audire - co oznacza słuchać kogoś /dla/. Nawet
animatorzy wspólnoty muszą być posłuszni, zanim podejmą ostateczną decyzję. Jeśli
wypowiedzieliśmy się na temat tego, co - naszym zdaniem - Bóg chce przez nas powiedzieć
wspólnocie, powinniśmy następnie uważnie słuchać, co Bóg mówi do innych i w końcu
poddać się wspólnocie, przemawiającej do nas przez animatorów albo przez tych, którzy
zostali ustanowieni, aby nam służyć we wspólnocie. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i
bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego.
Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne /Hbr 13,
17/. Do przełożonych chrześcijańskiej wspólnoty Bóg mówi: …paście stado Boże, które jest
przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na
niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady
dla stada /1 P 5, 2-3/. Przełożony, który naprawdę poddaje się Duchowi przez uważne
słuchanie wspólnoty, nadaje się najbardziej do jej prowadzenia i staje się przykładem, za
którym każdy może pójść.
Tam, gdzie kwitnie prawdziwie chrześcijańska wiara, tam będzie uległość, pokój i
koleżeństwo. W Liście do Filemona św. Paweł wyraził takie życzenie: Oby twój udział w
wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do
spełnienia] wśród was dla Chrystusa /Flm 1, 6/.
POSŁUSZEŃSTWO

Wiele z tego, czego dokonała pierwsza gmina chrześcijańska,
było wynikiem wspólnej zgody, czy to przed czy po
wydarzeniu. Nawet św. Piotr nie wybrał następcy na miejsce Judasza samowolnie.
Przemawiając do wspólnoty powiedział: Musimy zatem wybrać… /Dz 1, 21/. Również
odnośnie do wyboru pierwszych diakonów powiedział: Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu
mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą… /Dz 6, 3/. Pierwsi chrześcijanie musieli
odznaczać się także niezwykłą uległością co do programu modlitwy: Codziennie trwali
jednomyślnie w świątyni… /Dz 2, 46/ oraz: Trzymali się wszyscy razem w krużganku
Salomona /Dz 5, 12b/.
Po przemówieniu do przełożonych i starszych chrześcijańskiej wspólnoty oraz
zachęceniu innych, by byli im posłuszni, pierwszy papież Kościoła powiedział: Wszyscy zaś
wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a
pokornym łaskę daje /1 P 5, 5/. Nieważne czy jestem przełożonym czy nie, liczy się tylko to:
gdy jestem posłuszny Słowu Bożemu, które wypowiedział św. Paweł: Zawsze usiłujcie czynić
WSPÓLNA ZGODA
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dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich /1 Tes 5, 15/, wówczas zawsze mogę powiedzieć,
że jestem uległy tak, jak tego Bóg wymaga od nas wszystkich.
Część 2. – spotkanie we wspólnocie
Z natury człowieka wynika, że nie chce być uległy wobec kogoś, komu nie ufa. Może
wprawdzie być uległy zewnętrznie, przez swoje dobre zachowanie, ale nie będzie to
prawdziwa uległość serca, dopóki nie zdobędzie dowodu zaufania od tego, wobec kogo ma
być uległy. Z tego powodu często to, co wydaje się być chrześcijańskim posłuszeństwem, jest
tylko zewnętrznym konformizmem. Dlatego też podczas dyskusji mających na celu wspólne
układanie planów i programów, często, nie dochodzimy zbyt daleko. Jasny porządek dzienny,
program, bywa często nierealizowany lub źle wypełniony. Dzieje się tak dlatego, że w każdej
grupie dyskusyjnej przedstawienie programu działania zależy od jakości ukrytego planu.
Ukryty program zawiera w sobie wszystkie myśli i uczucia, które znajdują się w ‘głębi’
każdej grupy. Każdy z członków dodaje coś do nieufności panującej w grupie, w rezultacie
prowadzi to do braku właściwego porozumienia się podczas dyskusji. Obecna wspólnota
powinna teraz wzrastać we wzajemnym zaufaniu i w ten sposób przygotować się do lepszego
porozumienia się w czasie przyszłych dyskusji. Wspólnota, która szuka woli Bożej, musi
najpierw odnaleźć się wzajemnie.
Jeżeli masz poważne trudności na tym etapie realizowanego programu, znaczy to, że nie
wprowadzono w czyn niektórych instrukcji czy zaleceń. Wskazane jest odczytywanie wciąż na
nowo zeszytu wstępnego.
WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
1. Który cytat z Pisma św. przemówił do ciebie najbardziej od ostatniego spotkania? Czy
mógłbyś się tym podzielić i ułożyć w związku z nimi krótką modlitwę?
2. Opowiedz wydarzenie z twego życia, kiedy uniknąłeś poważnego błędu, dlatego że zanim
zacząłeś działać, poradziłeś się drugiego człowieka.
3. Czy myślisz, że wiara tej wspólnoty wzmacnia znaczenie koleżeństwa między członkami?
Jak by można to jeszcze ulepszyć?
4. Czy znasz sposób, dzięki któremu mógłbyś poprawić swoją chrześcijańską uległość w tej
wspólnocie? Jaki to jest sposób i jak daleko sięga?
5. Czy uważasz, że animowanie powinno ulec polepszeniu w tej wspólnocie? W jaki sposób?
6. Zapytaj każdego członka wspólnoty, co sądzi na temat twej uległości wobec wspólnoty?
Podkreśl, że chciałbyś usłyszeć prawdę, jak oni to widzą?
7. Gdyby poganie żyli przez jakiś czas w tej wspólnocie, czy nie zwróciliby uwagi na to, że
sprawą ogromnie ważną jest szukanie woli Bożej?
8. Czy jesteś zadowolony ze stopnia „wspólnej zgody” przy podejmowaniu decyzji w tej
wspólnocie? Wyjaśnij, jak możesz najlepiej, dlaczego?
9. Co znaczy dla ciebie osobiście religijne /zakonne/ posłuszeństwo?
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Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS
Wspólnota to uległość
— charyzmat władzy w służbie braterstwa — władza duchowa
PRZEŁOŻONY
wg O. Dominika Widera OSC
Władza należy do istoty społeczności. Każda grupa społeczna, nawet nieformalna,
posiada swego przełożonego. Nawet wśród chłopców kopiących piłkę na ulicy jeden
przewodzi. Inaczej jest nie do pomyślenia jakiekolwiek uporządkowane działanie. Każdy więc
i zawsze polega jakiemuś przełożonemu. Nade wszystko zaś podlega Bogu, od którego
wszelka władza pochodzi. To zakładając trzeba podkreślić, że:
— Przełożony jest przede wszystkim człowiekiem. Nie można więc od niego wymagać
zbyt wiele. Ma swoje słabości, nieraz ukryte choroby , które czynią go skwaszonym. Ma swój
temperament, nad którym potrafi mniej lub więcej zapanować. Ulega wpływom pogody i
wielu innym rzeczom. Wcale nie jest doskonały, a dekret mianujący do przełożonym niczego
nie zmienił w nim. Obarczył go jedynie wielką odpowiedzialnością nieraz wbrew jego
przekonaniom. Wolałby nie być przełożonym. Ślubował jednak posłuszeństwo i musi spełniać
rolę przełożonego. Nie każdy potrafi czynić to z ochotą. Jeśli jeszcze posiada zawyżone
poczucie odpowiedzialności, może być bardzo trudny dla otoczenia. Przełożony jest więc
człowiekiem ze wszystkimi swoimi słabościami. Trzeba patrzeć na niego także jak na
człowieka.
— Przełożony jest bliźnim. Nawet gdyby był bardzo wymagający, nawet gdyby był
komuś nieprzychylny czy wręcz wrogo nastawiony, nie można zapominać, że Chrystus
nakazał miłować wszystkich. Chrystus nie wyłączył ze swego przykazania miłości nawet
nieprzyjaciół. Przełożony jest czymś więcej niż zwykłym bliźnim. Należy mu się więcej miłości,
wyrozumiałości i życzliwości przynajmniej jak każdemu bliźniemu.
— Przełożony jest narzędziem w ręku Boga. Bóg zwykł kierować człowiekiem przez
człowieka. Potrzebuje więc ludzi przez których kieruje wspólnotą. On jest tym, który troszczy
się o swoją trzodę. On dobiera jej pasterzy. On posługuje się nimi jak narzędziami w
pokierowaniu całą wspólnotą i każdą jednostką tej wspólnoty. O tym mówi wiara. Jeśli
wierzę w Boga, jeśli wierzę w Jego ojcowską troskę o mnie, w przełożonym widzę Jego
narzędzie i staram się być uległy wobec Boga posługującego się tym narzędziem.
Bóg w kierowaniu mną posługuje się tym konkretnym narzędziem, wobec tego także
słabościami tego człowieka i całym jego naturalnym usposobieniem. Bóg zakłada to wszystko
w swoich planach wobec mnie.
Przełożony, jako narzędzie, może być bardzo ostry, albo bardzo tępy. Chyba rzadko
zdarza się w pełni wypośrodkowany. Czy zresztą człowiek mógłby być idealnym narzędziem?
Jeśli przełożony jest tylko narzędziem w ręku Boga, o co można do człowieka mieć pretensje?
Bogu zaś cokolwiek zarzucać byłoby oznaką braku zawierzenia.
— Przełożony wyszedł z danej wspólnoty. Różnie patrzy się na przełożonych i różne
stawia się im zarzuty. Dobrze jest uświadomić sobie, że przełożony jest jednym ze wspólnoty
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zakonnej. Jeśli wspólnota jest gorliwa i święta w postępowaniu, przełożony będzie gorliwy i
święty w kierowaniu. Jeśli wspólnota jest rozbita, panuje w niej prywata i nie ma ducha
wiary, nie inny będzie przełożony. Po prostu podwładni wybiorą sobie jednego spośród
siebie. Rzadko będzie inaczej. Lecz wtedy podwładni nie przestaną po swojemu patrzeć na
życie zakonne i na przełożonego. Wyjątkowo Bóg dopuszcza niewłaściwego przełożonego, to
znaczy bierze sobie odpowiednie narzędzie do przeorania wspólnoty i nauczenia jej ducha
wiary. Zazwyczaj taki jest przełożony, na jakiego wspólnota sobie zasłużyła, jakiego
wspólnota potrzebuje.
— Przełożony jest omylny. Dobrze jest wiedzieć, że przełożony także może się mylić.
Całkowicie nieomylnym jest tylko Pan Bóg. Ojciec święty jest nieomylny, kiedy naucza ex
cathedra w sprawach wiary i obyczajów. Przełożony nie ma nawet tego stopnia
nieomylności. Nie znaczy to jednak, że można zawsze podważać jego rozporządzenia i go nie
słuchać. On, jako narzędzie Boże, ma zawsze za sobą tego, który posługuje się tym
narzędziem - Boga. Bóg, używając w odniesieniu do mnie tego narzędzia i w taki sposób,
nigdy się nie myli. W duchu wiary więc należy przyjąć potknięcia przełożonego.
— Przełożony stoi na straży prawa. Obowiązkiem przełożonego jest strzec przepisów
zakonnych i troszczyć się o to, by one były wiernie wypełniane. Do niego także należy
interpretacja przepisów. Oczywiście, nie może ona odbiegać od ducha zakonu. Niemniej nie
wszystkie sytuacje są przewidziane w prawie. Ono z konieczności jest ogólne. Przełożony ma
je stosować w konkretnych przypadkach. Do niego należy także decyzja w przypadkach
wątpliwych oraz tych, które wprawdzie nie są przeciw prawu, ale idą obok niego. On nadto
ma przywilej ostatniego głosu we wszystkich sprawach.
— Przełożony ma obowiązek napominania. Wszyscy w wielu sprawach upadają.
Wiele w życiu jest niezawinionych niedociągnięć. Przełożony ma obowiązek upominać w
porę i nie w porę, nalegać, karcić, według zaleceń św. Pawła (2 Tym 4, 1 - 4). Jest to jeden z
najcięższych obowiązków przełożonego. Nieraz tygodniami nie może się zdecydować na
zwrócenie uwagi. Lęka się, jak będzie ona przyjęta. Niezależnie od tego ma obowiązek
upominania.
Upomnienia są wielkim dobrodziejstwem. Człowiek jest skłonny do subiektywizmu.
Tak łatwo iść za naciskiem nieuporządkowanej miłości własnej. Tak łatwo wskutek tego
pobłądzić. Potrzeba, żeby ktoś nade mną czuwał. Mogę mieć nadzieję, że zawsze, kiedy
pobłądzę, ten, który ma obowiązek prowadzenia mnie do Boga, powie mi o tym i pomoże
znowu stanąć za prawdziwych drogach do Boga. Stąd potrzeba nie tylko przyjmowania uwag,
ale nadto wielkiej wdzięczności wobec upominającego. Mało w tym przypadku jest ważne, że
przełożony może mi zwrócić uwagę niesłusznie. W każdym przypadku jest ona wyrazem
troski o mnie. Nie jestem sam, ktoś o mnie dba.
— Przełożony ma obowiązek kierowania wspólnotą. Wiadomo, że ktoś musi kierować
i wydawać polecenia. Przełożonemu przypadł właśnie ten niewdzięczny obowiązek. Trudne
jest samo wydawanie poleceń. Nieraz łatwiej zrobić coś samemu. Dzisiaj, w dobie kryzysu
posłuszeństwa, przełożony musi zwracać uwagę na wiele rzeczy, zanim wyda polecenie
rokujące nadzieję, ze zostanie ono spełnione. Nieraz musi zwrócić uwagę na takie momenty:
czy ktoś jest wyspany, jaka jest pogoda, w jakim nastroju jest podwładny i dopiero wtedy
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podejść go sprytem: “Mam taką sprawę do załatwienia. Mógłbym ją zlecić temu, lecz on
marnie ją wykona. Wiem, że zrobiłbyś to najlepiej. Nie masz jednak czasu...”.
Z tego wynika konieczność współczucia przełożonym i ułatwiania im spełnianie
obowiązku. Takie podejście do przełożonych przynosi korzyść przede wszystkim
słuchającemu. Nadto zawsze trzeba mieć dobre słowo o przełożonych. Nie mówić o nich źle,
nie krytykować, nie szemrać przeciwko nim poza oczy, ale bronić ich w każdym przypadku.
Tego wymaga od każdej osoby zakonnej duch wiary.

Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA
WSTĘP — W obliczu Chrystusowych cierpień spójrzmy na własne życie we wspólnocie braci i
szerzej, we wspólnocie Kościoła. Porozmawiajmy z Jezusem o ludziach na naszej drodze
życia. O naszych Przełożonych.
STACJA I — Panie, Ty znasz tych wszystkich, którzy jeszcze będą osądzać moje czyny, moje
słowa, moje życie... Bądź dla nich wszystkich Sędzią łaskawym! Ja także wydawałem sądy,
opinie, oceny... Przez Twoje cierpienie spowodowane niesprawiedliwym wyrokiem, spraw,
Panie, aby moje sądy, opinie, nikomu nie zaszkodziły, przede wszystkim, aby nikomu nie
zaszkodziły na żywot wieczny...
STACJA II — Panie, przez Twoje dźwiganie krzyża uświęcasz mój trud dźwigania każdego dnia
i wydarzenia. Umocnij mnie, Panie, bym nigdy nie zrzucił ciężarów, które nałożyła mi miłość,
bym nigdy nie zrzucał ciężaru... zwłaszcza wtedy, gdy tym ciężarem staje się drugi człowiek,
człowiek nie do uniesienia... nie do zniesienia...
STACJA III — Jezu prowadzony po drodze krzyżowej przez ludzi, podnoś mnie - przez mękę
Twego upadku - i sam prowadź przez życie tak skutecznie, bym nie upadał, bym nie był
okazją do upadku innych... Przeciwnie, bym prowadził ich prostą drogą do zbawienia.
STACJA IV — Panie, przez Twoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie – naturalna ludzka,
zatroskana, uczynna miłość matki zostaje wyniesiona na poziom nadprzyrodzony, prowadzi
do nieba, otwiera niebo... Dziękuję Ci, Jezu, za moją Matkę! Zawsze, kiedy droga życia staje
się krzyżowa, jestem pewien Jej matczynej obecności, Jej umacniającej miłości...
STACJA V — Panie, Ty znasz ludzi, którzy pomogli mi w życiu dobrym słowem, zachętą,
przykładem, serdecznością, dobrocią.. Ty znasz ludzi, których pomocy będę jeszcze
potrzebował... Ty znasz ludzi, którym pomogłeś przeze mnie... Panie, niech ci wszyscy ludzie
zawsze, a szczególnie na swoich drogach, w Tobie znajdą Człowieka, który pomaga...
STACJA VI — Matce mojej i wszystkim, którzy obmywali i ocierali twarz moją, wszystkim,
którzy to jeszcze uczynią, objawiaj, Panie, w nagrodę Twoje Oblicze. Cierpiałeś przecież po
to, aby człowiek mógł zobaczyć Boże Oblicze, aby mógł stanąć “twarzą w twarz” z Bogiem...
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STACJA VII — Boże, niech widok powalonego słabością, powalonego aż na ziemię Twojego
Syna, tak ukształtuje serce moje, bym nigdy nie przeszedł obojętnie obok powalonego
słabością - na mojej drodze - człowieka... A kiedy sam będę leżał powalony słabością, pochyl
się nade mną sercem dobrego i życzliwego człowieka...
STACJA VIII — Panie, niech nikt nigdy nie płacze z mojego powodu! Panie, niech wszystkie
ludzkie łzy, które wypadało mi widzieć w życiu i które jeszcze zobaczę, spotkają się z Twoją
pocieszającą miłością i z miłością dobrego człowieka...
STACJA IX — Panie, tajemnicą Twoją jest dlaczego cierpienie jest drogą do chwały? Gdy
patrzę na Ciebie zmiażdżonego cierpieniem, nie mogę nie myśleć o ludziach cierpiących na
mojej drodze. A kiedy zechcesz obarczyć mnie cierpieniem, niech pamiętam, że cierpiałeś za
mnie i zostawiłeś mi wzór, abym szedł Twoimi śladami (por. 1 P 2,21).
STACJA X — Dali Mu pić... Dzięki Twej śmierci, Panie, dzięki Twej miłości, ta codzienna
posługa nabiera nieskończonego, nadprzyrodzonego wymiaru... Panie, pojony goryczą na
krzyżowej drodze, błogosław wszystkim, którzy przez ten drobny gest podanego napoju
czynią miłość...
STACJA XI — Polecam Ci, Panie, ręce wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek dotknęli mojej
ręki, ręce wszystkich, którzy to jeszcze uczynią... Niech te ręce, Panie, nigdy nie zacisną się w
pięść, nich nigdy nikogo nie krzywdzą, niech zawsze jaśnieją miłością, a prostym gestem
przyjaźni - podaniem ręki - niech zasłużą na to, że kiedyś Ty sam podasz im dłoń...
STACJA XII — Przy Twoim konaniu, Panie, była Matka, byli bliscy, był umiłowany uczeń...
Polecam Ci ludzi, którzy dzisiaj patrzą na śmierć swoich bliskich... Polecam Ci tych, którzy
będą być może przy moim konaniu... Polecam Twemu miłosierdziu tych, przy których śmierci
będę ja...
STACJA XIII — Panie, Twoje Ciało zostało złożone w ramionach Matki... Jak dobrze spoczywać
w ramionach kochającej osoby. Polecam Ci, Panie, tych ludzi, którzy w ostatniej posłudze
będą przy mnie. Niech ta ludzka posługa postawi ich bliżej Ciebie w chwale
zmartwychwstania...
STACJA XIV — Ty wiesz, Panie, że to bardzo ludzkie - płakać nad grobem kogoś bliskiego, nad
grobem przyjaciela. Sam przecież płakałeś nad grobem przyjaciela Łazarza. Ale też wtedy
dałeś nam pocieszające zapewnieni: Ja Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki (J 11,
25-26).
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Kontemplacja
Misterium Przedstawienia Pana w świątyni
wg. św. Jgnacego Loyoli “Ćwiczenia duchowne”
Łk 2, 22-39
Modlitwa przygotowawcza
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do
służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)
Wprowadzenie 1
Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować, a co zapowiadali już prorocy: “Oto Ja poślę
anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan,
którego wy oczekujecie” Ml 3,1.
Tutaj wyobrazić sobie Jezusa, Maryję i Dzieciątko Jezus w świątyni Jerozolimskiej. Rodzice przynoszą
Dzieciątko, aby je przedstawić Panu i ofiarować za Niego parę synogarlic lub dwa młode gołębie.
Widzieć proroka Symeona, który przez wiele lat czekał na spełnienie się Bożej obietnicy.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji: prosić o dogłębne poznanie życia Pana Jezusa, abym Go bardziej kochał i
naśladował w swoim życiu zakonnym.
Punkt 1
Przyglądać się scenie ofiarowania Pana Jezusa w świątyni, tak jakby się tam było. Oczami wyobraźni
widzieć ogrom świątyni Jerozolimskiej; tłum ludzi gromadzących się na modlitwie i składaniu ofiar.
Zwrócić uwagę na fakt, że na to spotkanie w świątyni nie przyszedł lud wybrany. W tym tłumie
dostrzegać św. Rodzinę, która chce wypełnić nakaz prawa Mojżeszowego. Widzieć ubóstwo składanej
ofiary - para synogarlic - ofiara ubogich. Wpatrywać się również w starca Symeona, który “za
natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni” Łk 2, 27a. Prorok Symeon bierze Pana Jezusa w ramiona.
Zobaczyć również swoje życie w świetle tajemnicy Ofiarowania.
Punkt 2
Następnie słuchać. Najpierw delikatnego, ale wyraźnego tchnienia Ducha św., który nakazał prorokowi
Symeonowi przyjść do świątyni. Symeon przyszedłszy do świątyni wziął Dzieciątko Jezus w ramiona i
błogosławił Boga. “Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich
narodów światło na oświecenie pogan” Łk 2, 31-32a. Kiedy Pan przyszedł do świątyni zabrakło Izraela,
który przecież przygotowywał się na przyjście Mesjasza Pańskiego. U progu tego spotkania jest wielki
zawód, wielkie rozczarowania, i jest proroctwo - stosunek do Chrystusa - znak sprzeciwu. “Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” Łk
2, 34b. Jest to już zapowiedź misterium paschalnego. A duszę Maryi “miecz przeniknie, aby na jaw
wyszły zamysły serc wielu” Łk 2,35 - współudział w rozczarowaniu Boga. Dostrzegać w tym wydarzeniu
- nowość chrześcijaństwa - prawo reszty. Bóg zwycięża w reszcie. Tą resztą są ludzie ubodzy, mali, nic
nie znaczący. Prawo reszty jest prawem miłości odrzuconej. Następnie odnieść to rozważanie do
swojego życia, aby mieć jakiś pożytek duchowy.
Punkt 3
Dialog z Bogiem: uwielbiać Króla, który przychodzi do swojej świątyni. (Konkretne postanowienie)
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Rozmowa końcowa
Odmówić “Ojcze nasz” i modlitwę:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i
posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w
pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. CD 234.
Do wykorzystania na rozmyślanie lub przy wystawionym NS:
Efrema Syryjczyka (+373) Pieśń o Duchu Świętym
Kto mi przyjdzie z pomocą,
bym dobrze mógł się przyjrzeć tobie,
słońce,
w którym mamy tyle znaków twego
Pana?
Chwała Temu Ojcu!
Kto zbada ciepło słońca,
co od swego źródła nie odłącza się nigdy
jak Duch Święty?
Chwała Twemu Ojcu!
Moc ciepła ogarnia wszystko
cała jest we wszystkim,
cała w każdym z osobna.
Chwała Twemu Ojcu!
Nie oddziela się ciepło od promienia
ani od słońca
ściśle z nim złączone.
Chwała Twemu Ojcu!
Gdy ciepło rozleje się na stworzenia,
każde z nich czerpie z jego siły
wedle swej miary.
Chwała Twemu Ojcu!

Duch napełnił Apostołów
i posłał ich do pracy
na cztery strony świata.
Chwała Twemu Ojcu!

W cieple wszystko dojrzewa,
jak w duchu uświęca się wszystko
oto symbol!
Chwała Twemu Ojcu!
Ciepło zwycięża w ciele zimno,
jak wszelką nieczystość
pokonuje Duch Święty.
Chwała Twemu Ojcu!
Ciepło uwalnia
związane zimnem palce,
jak Duch Święty skrępowane przez
szatana dusze.
Chwała Twemu Ojcu!
Ciepłem cieszą się
na wiosnę zwierzęta,
jak uczniowie uradowali się w Duchu
Świętym, który na nich zstąpił.
Chwała Twemu Ojcu!

W cieple słonecznym
rozgrzewa się nagi,
odziawszy się nim jak Adam,
zawstydzony nagością.
Chwała Twemu Ojcu!

Ciepło zrywa więzy zimy,
która opóźnia zawsze
kwiaty i owoce.
Chwała Twemu Ojcu!

Wszyscy posłani kochają ciepło,
pobudza ich ono bowiem
do różnych czynów.
Chwała Twemu Ojcu!

Duch Święty zrywa więzy Złego,
które przeszkadzają
wspomagającej łasce.
Chwała Twemu Ojcu!
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Ciepło budzi łono śpiącej cicho ziemi,
jak Duch Święty
budzi święty Kościół.
Chwała Twemu Ojcu!

Milczenie uciekło
z niemych języków
wygnane przez języki.
Chwała Twemu Ojcu!

Jak błądzi słaby człowiek,
gdy usiłuje zbadać
ów skarb nieograniczony!
Chwała Twemu Ojcu!

Poniósł klęskę szatan
jak zima sroga
i lud nastawiony wrogo.
Chwała Twemu Ojcu!

Jak bardzo błądzi,
gdy z Tym chce się zmierzyć,
dla którego wszystko jest małe.
Chwała Twemu Ojcu!

Ptaki z wysokości
zanuciły nowymi głosy
w pogardzie dla jastrzębia i zimy.
Chwała Twemu Ojcu!

Ciepło rozrywa także
kaganiec milczenia,
który nałożył mróz wargom.
Chwała Twemu Ojcu!

Sprawiło to ciepło
sprawił to Duch Święty.
Któż Go zdoła pojąć?
Chwała Twemu Ojcu!

Ożywiają się usta i język
jak ogniste języki,
co spoczywały na uczniach.
Chwała Twemu Ojcu!
Ciepłem ognia języków
wypędził Duch Święty
milczenie z uczniów.
Chwała Twemu Ojcu!
Milczenie wstrętne
jakby onieśmielone zimą,
nie miało odwagi mówić.
Chwała Twemu Ojcu!
Milczący tłum,
obraz zimy i zimna,
opierał się uczniom.
Chwała Twemu Ojcu!
Duch Święty pokonał siłę zimna,
zstąpiwszy w ognistych językach
uwolnił uczniów z bojaźni.
Chwała Twemu Ojcu!
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Wspólnota to służba
Władza źródłem jedności

Wrzesień 1998
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Wrzesień 98
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota to służba – władza źródłem jedności
Intencja modlitewna
W perspektywie Wielkiego Jubileuszu o rozwiązanie wszystkich konfliktów wewnątrz
wspólnot i między poszczególnymi współbraćmi
MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
We wrześniu po okresie odpoczynku wakacyjnego, rozpoczynamy nasze zajęcia w parafiach, domach
zakonnych i w Seminarium. Potrzebujemy Bożej asystencji. Będziemy prosić o błogosławieństwo dla
naszych zajęć za wstawiennictwem patronki naszego Zgromadzenia Matki Bożej z La Salette,
odmawiając nowennę (rozpoczynamy 10 września), która przygotuje nas na jedną z trzech
największych zgromadzeniowych Uroczystości.
28 września obchodzimy kolejną, 103 rocznicę założenia naszej Wspólnoty zakonnej. Na
okolicznościowych spotkaniach, po raz kolejny dokonamy podsumowania naszej działalności, która
czerpie z duchowości św. Rodziny.
Współbraciom, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje imieniny życzymy, aby w swoim
otoczeniu byli tymi, którzy wnoszą do wspólnoty jedność, spokój i zrównoważenie: 01. Ks.
Bronisławowi Kartanowiczowi, 18. Ks. Stanisławowi Goszycowi, Ks. Stanisławowi
Matczukowi, Ks. Stanisławowi Sałacie, Ks. Stanisławowi Banasińskiemu, 28. Ks. Wacławowi
Ryżkowi, 29. Br. Michałowi Mroczka, 30. Br. Hieronimowi Jankowskiemu
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
305. Jeżeli chce się uczynić dużo dobra, trzeba dużo się modlić. Człowiek, sam z siebie, w
niewielkim stopniu wpłynie na drugiego człowieka. Trzeba być mężem bożym; wtedy
nawróci się dusze, wyświadczy się dobro.
Trzeba abyśmy naszym sposobem życia i postępowania dali światu świadectwo jedyne w
swoim rodzaju. Powinniśmy przywiązywać się tak mocno, jak to jest możliwe, do domowych
tradycji i ducha pracy, a zachowywać dystans w stosunkach z ludźmi z zewnątrz, a przede
wszystkim z osobami przeciwnej płci - po to robimy wysiłki, byście i wy je praktykowali. Im
bardziej będziemy wierni tradycjom domu i pouczeniom, których nam się tu udziela, tym
bardziej będzie wzrastał szacunek, który inni mają w stosunku do nas.
309. Nie zrobimy postępu w cnocie jak tylko przez ascezę, którą sami sobie nałożymy.
311. Miłość braterska - oto TO, co tworzy wspólnotę. Gdy jest ona we wspólnocie obecna,
niczego jej już nie brakuje. Wszystkie biedy, które panują we wspólnocie pochodzą z braku
tych dwóch rzeczy. Trzeba być pełnym względów, uprzedzającej grzeczności wszelkiego
rodzaju, respektu, uprzejmości i wyśmienitej grzeczności wobec swych przełożonych,
jakikolwiek będzie ich wiek; zawsze bowiem trzeba widzieć w nich przedstawicieli Jezusa
Chrystusa. Nie trzeba nigdy okazywać publicznie uczucia przeciwnego im, ani nigdy nie
upokarzać ich przed innymi. Jeżeli uważa się za pożyteczne ukazanie przełożonym naszego
uczucia, trzeba zrobić to na osobności, nigdy publicznie; postępować inaczej, to postępować
jak źle wychowany, to wyraz głupoty w superlatywie.
Trzeba byśmy mieli wobec nich wszystkich uprzedzającą grzeczność i miłość, którą ma
najlepszy z dzieci wobec najlepszego z ojców.
315. Zawsze trzeba urządzić się w taki sposób, by naszym dyrektorem był ktoś z domu.
Trzeba kierować swe akty i myśli nie inaczej, jak według zapatrywań dzieła i jego
przełożonego.
322. Trzeba, byśmy nasze idee całkowicie podporządkowali ideom Dzieła i nasze poglądy jego poglądom a nie chcieli pragnąć jego prowadzenia według naszych idei.
337. W sprawach najwyższej wagi trzeba wybierać ludzi najbardziej stałych, najbardziej
oddanych przepisom i konstytucjom; tych, którzy umieją najlepiej przyczynić się do ich
przestrzegania i do wzrostu ducha zakonnego. Trzeba strzec się kierowania namiętnościami i
uprzedzeniami przy wyborze przełożonych; uwzględniać ich zasługi, ducha zakonnego czy
stałość w osiąganiu celu dzieła za pomocą środków, które zostały nam przekazane i na które
wskazują nam nasze przepisy.
WYPOWIEDZI OJCA ZAŁOŻYCIELA
W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

WSPÓLNOTA TO SŁUŻBA
Część 1. – rozmyślanie poranne
Każde powołanie polega na służbie innym. Istotnie być osobą, jak to widzieliśmy na
pierwszym etapie, znaczy być wezwanym do służby z pełnej miłości dla drugich. Nikt nie żyje
tylko dla siebie. Każdy z nas żyje dla innych i dla Boga. Św. Paweł wyraża to w ten sposób:
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan;
różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra /1 Kor 12,4-7/.
Każdy chrześcijanin jest wezwany do służby dla Królestwa Bożego w sercach ludzkich.
Każdy ma w Królestwie tym do spełnienia swoje wyjątkowe zadanie.
Chrześcijańska wspólnota nie może istnieć dla
samej siebie, jest ona również powołana do
służby w Kościele; przecież nawet Kościół istnieje,
aby służyć ludzkości, tak by nadeszło Królestwo Boże. Wspólnota, skierowana jest całkowicie
na samą siebie, nie jest ani w sensie ludzkim ani duchowo zdrowa. Każda wspólnota musi
mieć na celu jakieś apostolstwo. Powinna być nastawiona na rozszerzanie Królestwa Bożego
zarówno w świecie, jak i w swoich członkach. Może nie każdy członek wspólnoty będzie
zdolny do pełnienia służby na zewnątrz, ale służąc członkom swojej wspólnoty dzieli się
wspólnym świadectwem dla Królestwa Bożego. Ze względu na świadectwo, jakie Koryntianie
dali Chrystusowi, św. Paweł złożył im życzenia w takich słowach: Bogu mojemu dziękuję
wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście
wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo
Chrystusowe utrwaliło się w was /1 Kor 1, 4-6/.
WSPÓLNOTA JEST SŁUŻBĄ

Jak pierwszy tekst na to wskazuje, to
właśnie Duch Święty zawsze daje
świadectwo i służy przez nas, dary i posługiwanie należą do Niego. Spis posług, jakie należy
spełniać jest nieskończony, podamy tutaj tylko niektóre, wypełniane w pierwszych
wspólnotach chrześcijańskich. Przede wszystkim miłość, silna wiara, przepowiadanie
nacechowane mądrością, wdrażanie w Ewangelię, dar uzdrawiania, moc czynienia cudów,
prorokowanie, rozpoznawanie duchów, dar języków, dar wyjaśniania, dar administrowania,
dar nauczania, praktyka jałmużny, dzieł miłosierdzia, świadectwo bezżeństwa, małżeństwa,
być apostołem, ewangelistą, duszpasterzem, pomocnikiem itp. /por. Rz 12,3-8; 1 Kor 7,7;
12,4-13; Ef 4,10-13; 1 P 4,10-11/.
DUSZPASTERSTWO I SŁUŻBA

Każdy posiada jakiś dar lub zdolność do posługiwania w
Bożym Kościele, każdy jest również obarczony
ROZPOZNAWANIE
odpowiedzialnością odkrywania i rozróżniania przy
pomocy wspólnoty, jaki to jest dar i posługa. Zakopanie takiego daru z powodu niepewności
wskazuje na brak wiary i jest złem; a jeżeli wspólnota zagrzebie charyzmat któregoś ze swych
członków, jest to także postępowanie niemoralne. Św. Piotr podkreśla to bardzo dobitnie, że
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jesteśmy tylko szafarzami Bożych darów i powinniśmy ich używać z wielkim poświęceniem
dla wspólnoty i Królestwa Bożego. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą
jakby słowa Boże! Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we
wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków!
Amen. /1 P 4, 10-11/.
Nikt nie powinien sam, bez poddania się osądowi wspólnoty, a w niektórych
wypadkach odpowiedzialnym sternikom Kościoła decydować o tym, czy posiada apostolski
dar. Gdy wspólnota rozpoznała czyjś dar, może tej osobie zlecić jakieś posłannictwo. Jest
sprawą ważną, aby każdy członek wspólnoty wiedział, że jest posłany przez wspólnotę.
Osobiste dary nazywamy czasem charyzmatami, a są one po prostu różnymi aspektami
Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym Kościele. Są one Chrystusem ukazującym swą
osobowość - swą wolność do miłowania współczesnego świata.
Wielu ludzi mających podobne charyzmaty
mogłoby utworzyć chrześcijańską wspólnotę, aby
służyć Kościołowi. Albo też ludzie o różnych charyzmatach mogliby zrobić to samo celem
przyjścia jedni drugim z pomocą w rozpoznaniu swych charyzmatów i skuteczniejszego ich
użycia. Trzeba jednak stwierdzić, że w obu wypadkach najważniejszą służbą wspólnoty jest
być chrześcijańską wspólnotą, dać innym świadectwo obecności Zmartwychwstałego
Chrystusa, być dla nich znakiem zbawienia, przepowiadać. Tak też powinno być w Kościele; o
to modlił się Jezus podczas ostatniej wieczerzy: …aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał
/J 17, 21/. Tworzymy wspólnotę istnienia, zanim stajemy się wspólnotą działania, chociaż
dwa te aspekty się uzupełniają.
Przede wszystkim musimy trwać w Chrystusie przez wiarę i przez chrześcijańską
wspólnotę oraz dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania
Ciała Chrystusowego /Ef 4, 12/. Inaczej będziemy tylko zespołem chrześcijan, którzy uważają
za stosowne żyć i pracować razem, bez większego jednakże chrześcijańskiego oddziaływania i
‘rozróżniania’ pośród nas. A właśnie to chrześcijańskie oddziaływanie stanowi siłę naszej
posługi apostolskiej. Tak więc ‘zamknięta’ wspólnota - o ile jest wspólnotą odróżniającą się
od grupy, odznacza się wielkim apostolatem przekonywującego świadczenia o ważności
chwalenia Boga, tak jak wspólnota poświęcająca się leczeniu narkomanów daje świadectwo
zbawczej, Bożej miłości i siły. Odnośnie do każdego apostolatu wspólnota musi stale
stosować ‘rozpoznawanie’, pytając nie tylko o to, ‘czy istnieje jakaś potrzeba’?, lecz - co
ważniejsze - ‘czy Bóg wzywa tę wspólnotę do takiego posługiwania wobec konkretnej
potrzeby tu i teraz’?
Nie wystarczy, że chrześcijańska wspólnota jest bardzo zwarta, musi ponadto być
jeszcze bardzo otwarta wobec innych. Nie może stać się zamkniętym gettem, ucieczką przed
wikłaniem się w cudze sprawy. Św. Paweł miał wiele wspólnot i zazwyczaj podróżował ze
wspólnotą mężów i niewiast /1 Kor 9, 5/. Tak często akcentował ważkość otwarcia się dla
drugich i gościnność: Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności /Rz 12, 13/
oraz: Przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili /Dz 28, 30/. Św. Paweł pisał także:
Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania /1 P 4, 9/. Najważniejszym
apostolstwem jest po prostu przekazywać innym doświadczenie naszego życia wspólnego,
tzn. troszczyć się o innych, dzielić się z innymi, znosić drugich i chwalić Boga. Rzeczywiście
SŁUŻBA PRZEZ ISTNIENIE
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każdy międzyosobowy kontakt oferowany chrześcijaninowi jest okazją do apostolskiej
działalności.
Dajemy również świadectwo naszą służbą,
kiedy troszczymy się o fizyczne zdrowie
ludzi w szpitalach, o ich intelektualny
rozwój w szkołach i o ich emocjonalną równowagę w naszych klinikach i domach. Bo byłem
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie /Mt 25, 35-36/.
SŁUŻBA PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ

W końcu dajemy świadectwo przez posługę słowa. Po
prostu
mówimy
innym
o
Jezusie
jako
SŁUŻBA PRZEZ SŁOWO
Zmartwychwstałym Panu oraz o tym, czego pragnie
On dla nich dokonać, jeśli uznają Go za swojego osobistego Zbawiciela oraz przyłączą się do
Jego Kościoła. Możemy dokonać tego modląc się z nimi i za nimi, gdy przedstawią jakąś
potrzebę oraz zapraszając ich do udziału w naszym kulcie. Skoro posługujemy się Boży
Słowem modląc się z innymi i za innych, jak nam Bóg polecił, musimy sami uwierzyć, że
Słowo Boże jest: Żywe jest bowiem Słowo Boże i skuteczne… /Hbr 4, 12/.
Nie jestem naprawdę członkiem apostolskiej wspólnoty, dopóki całkowicie nie
przyjmę, że … dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego,
do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa /Ef 4, 13/.
Część 2. – spotkanie we wspólnocie
Dopóki nie staniemy się chrześcijańską wspólnotą, możemy służyć światu i Kościołowi
tylko jako zespół troszcząc się przy tym bardzo mało o siebie wzajemnie. Chrześcijańska
służba polega na miłości, lecz ważną sprawą jest, gdzie rozpoczniemy ją realizować. Dopóki
służebność nie rozpocznie się w naszej wspólnocie, możemy kwestionować jej
autentyczność. Mamy ubogich, z którymi dzielimy nasz stół, kalekich, którzy przechodzą
obok nas, niewolników naszych odbiorników telewizyjnych oraz ludzi niekochanych, którzy
żyją obok nas. Nauczmy się ich także kochać. Starajmy się im w pełni służyć, tak aby mogli
uwolnić się od swego ubóstwa, uzdrowić swoje kalectwo i wyrwać się z niewoli przez miłość
Bożą ujawniającą się w nas. Spotkania wspólnotowe, podczas których dzielisz się swoimi
przeżyciami i słuchasz innych, przyczyniają się właśnie do tego.
Jeżeli będziesz tak postępował, służba innych członków wspólnoty, stanie się
skuteczniejsza, ponieważ uwolniłeś ich od bojaźni i przyczyniłeś się do wzrostu ich miłości.
Gdy słuchasz innych z miłością, przyczyniasz się do tego, że w każdym członku wspólnoty
wzrastają apostolskie owoce Chrystusa. Nastawiasz ich na miłość. Kochać pozbawionych
miłości pod własnym dachem jest może zajęciem mniej romantycznym niż praca w slumsach
czy zarządzanie dobrą szkołą i głoszenie budujących kazań. Lecz posługiwanie - jak miłość rozpoczyna się od siebie. Tylko wtedy będziemy mogli przysposobić świętych do
wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego /Ef 4,12/.
Pytania nr 1,3,4 dotyczą twoich uczuć, inne twego zapatrywania.
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WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
1. W którym tekście Słowa Bożego przemówił do ciebie Bóg najbardziej w czasie od
ostatniego spotkania? Podziel się tym z innymi, zwłaszcza tym, co Bóg powiedział do ciebie
osobiście i ułóż krótką modlitwę.
2. Jak uważasz, czy twoje specjalne dary, których udzielił ci Bóg stosownie do swego słowa
służą Kościołowi?.
3. Jak się czujesz w twojej aktualnej posłudze apostolskiej? Czy jesteś z niej w pełni
zadowolony?
4. Czy czujesz, że wspólnota wyraźnie popiera cię w twojej aktualnej pracy apostolskiej? Czy
czujesz, że jesteś przez nią posłany? Że zleciła ci misję?
5. Co myślisz o wspólnotowym apostolstwie - jeśli takie istnieje? Czy jesteś o tym
przekonany, że Bóg zlecił wspólnocie zaradzenie takim potrzebom Kościoła, jak to obecnie
czyni?
6. Czy uważasz, że aktualna wspólnota powinna kiedyś w przyszłości przemyśleć na nowo
swoje obecne apostolstwo?
7. Czy sądzisz, że jest to wspólnota kontemplacyjna czy czynna, czy też spełnia w równym
stopniu oba zadania?
8. Czy uważasz, że aktualna wspólnota praktykuje gościnność stosownie do Bożego Słowa?
Czy można by to ulepszyć? W jaki sposób?
9. Czy oczekujesz jakieś pomocy od wspólnoty, aby lepiej rozpoznać i na nowo przemyśleć
twoją osobistą, apostolską służbę w Kościele? Dlaczego? Kiedy? Jakiej?

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS

Wspólnota to służba - władza źródłem jedności

Władza w planach Bożych - służeniem
wg O. Dominika Widera OSC
Do rozważenia rozdział 34 z Księgi Ezechiela - Pasterze izraelscy
Na temat istoty posługi władzy mówi Bóg przez usta proroka Ezechiela: Biada
pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? (Ez 34,2).
Następnie stawia im zarzuty, że nie służą owczarni, że nie troszczą się o nią. Ostrzega, że na
pasterzach będzie dochodził swoich owiec. Potem zaś ukazuje postać dobrego pasterza —
samego siebie: pasterz ma szukać swych owiec, pasterz ma troszczyć się o owce, pasterz
gromadzi rozproszone, pasterz pasie owce na dobrych pastwiskach, pasterz sam je pasie i
układa do snu. Warto przeczytać cały ten rozdział, by jeszcze pełniej niż dotąd uświadomić
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sobie, że władza polega na służeniu, służenie zaś na głębokiej trosce o całą wspólnotę oraz o
poszczególne w niej osoby.
Nadto te słowa jasno ukazują religijne znaczenie władzy. Przełożony nie może nigdy
zapomnieć, że jest jedynie zastępcą Boga, narzędziem w Jego ręku. Narzędzie powinno być
doskonale poddane posługującemu się nim; jedno powinno być działanie i jeden sposób
postępowania.
Przełożony we wspólnocie Bożej, którą Bóg zebrał i którą sam Bóg kieruje, w Jego
imieniu sprawuje posługę. Nie może więc inaczej postępować niż Bóg, nie może niczego
innego chcieć, tylko tego, czego chce Bóg. Musi przejąć się troską Boga o powierzonych jego
pieczy ludzi. Przez posługiwanie wspólnocie przełożony służy Bogu i dąży do swej osobistej
świętości.
Jeszcze pełniej zadania przełożonego określa przypowieść Chrystusa o dobrym
pasterzu, poparta zresztą całym Jego życiem (J 10).
* Dobry pasterz wybiera zawsze najlepsze pastwiska. Jest to wyrazem jego głębokiej
troski o owce. Nie on sam bowiem, lecz one są najważniejsze. Inaczej nie doprowadzi ich do
zamierzonego celu.
* Dobry pasterz zawsze wchodzi przez bramę. Jego postępowanie powinno być
proste, szczere, otwarte. Nie powinien niepokoić, zaskakiwać innych swych postępowaniem.
* Dobry pasterz zna swoje owce i zna je wszystkie po imieniu. Nie można mówić o
prawdziwej trosce o drugich, jeśli się ich zna jedynie pobieżnie. Niełatwe jest poznanie
drugiego człowieka. Jeśli się go jednak nie zna, nie można nim właściwie pokierować. W
kierowaniu nim trzeba liczyć się z jego zdolnościami, możliwościami i słabościami. Pomiędzy
pasterzem a prowadzonym powinna być pewna zażyłość. Pasterz zna owce po imieniu. W
żadnym wypadku nie może to być wyniosłość władcy, który zawsze zwraca się oficjalnie.
Wtedy bowiem podwładni także będą tylko oficjalni i nie dotrze do ich wnętrza. W wyniku
tego nie będzie mógł ich właściwe poznać ani nimi dobrze pokierować.
* Dobry pasterz nie ucieka na widok niebezpieczeństwa, lecz życie swoje oddaje za
swoje owce. Dobry pasterz nigdy nie pozostawia owiec samym sobie. W przypadku
trudności, niebezpieczeństwa upadku wychodzi na przeciw, pomaga, podtrzymuje, zachęca.
Nie waha się upokorzyć, jeśli trzeba przeprosić. Na tym polega wydawanie życia za swoje
owce.
* Dobrego pasterza znają owce. Pasterz, jeśli chce, aby swoi go znali, powinien
przebywać z owcami. Niektórym przełożonym trzeba aż nakładać obowiązek rezydowania w
powierzonym im klasztorze. Jeśli pasterz jest ze swoimi i oni rozpoznają w nim Jedynego
Pasterza, łatwo słuchają jego głosu i idą za nim.
* Zadaniem pasterza jest doprowadzenie wszystkich do jednej owczarni. Zawsze w
każdej wspólnocie są takie jednostki, które nieco odstają od wspólnoty. Będą i tacy, którzy
nie zechcą słuchać jego głosu. Pasterz nie może zapominać, że ma urząd posługiwania wobec
wszystkich, nawet bardzo przeciwnych sobie, i ma usiłować wszystkich doprowadzić do
Chrystusa. Nie wolno mu nikogo zaniedbać, nikogo pozostawić bez opieki, nikogo wyłączyć
ze swej troski.
Nie sposób nie dołączyć do tego obrazu dobrego pasterza innych wypowiedzi
Chrystusa; są to szczególnie:
— Przypowieść o roztropnym i wiernym szafarzu. Przełożony bowiem jest szafarzem.
Od jego roztropności i wierności swemu posłannictwu zależy jego zbawienie, a także często
zbawienie osób jemu powierzonych (Łk 12, 41-43).
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— Skarcenie, jakiego udzielił Chrystus synom Zebedeusza, kiedy domagali się ognia z
nieba na miasteczko samarytańskie, które nie chciało ich przyjąć (Łk 9, 53-55). Stąd powstała
nazwa „synowie gromu”. Chrystus wyraźnie ich poucza, że władza, którą otrzymali, nie
polega na rzucaniu gromów.
— Umycie nóg uczniom. O wymowie tego gestu powie sam Chrystus; Jeżeli Ja, Pan i
Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem nogi umywać (J 13, 14).
Władza jest spełnianiem najniższych posług wobec swoich podwładnych. Ktoś musi je
spełniać. Bardzo często sami nie mogą i nie potrafią tego czynić. Nikt nie może być
przewodnikiem samego siebie. To nic, że nieraz niechętnie przyjmują jego posługę.
Przełożony jest po to, aby służył sobą.
Oprócz tych bardzo znamiennych wypowiedzi, jest prośba św. Piotra skierowana do
przełożonych (1 P 5, 1-5). Św. Piotrowi chodzi o to, by przełożony uświadomił sobie, że pasie
Bożą trzodę. Powinien tę posługę przyjąć z radością i oddaniem w powierzonym jemu
posłannictwu. Niedobrze byłoby, gdyby robił to jedynie z przymusu lub dla zysku, chwały czy
pieniędzy. Powinien swe posłannictwo spełniać z własnej woli, według myśli Chrystusa oraz
jako żywy przykład dla podwładnych.
Wszystkie te wypowiedzi wskazują, że władza jest służeniem Bogu poprzez spełnianie
posłannictwa przełożonego, i służeniem wspólnocie oraz każdemu w niej jako wypełnienie
posłannictwa zleconego przez Boga i w imieniu Boga, aby byli jedno.

Wierzę w Ducha Świętego
Kolejny fragment Składu Apostolskiego dotyczy wiary w Ducha Świętego. Co oznacza
wiara w Niego? Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ Bożego Ducha nie można
opisać ani objąć ludzkimi słowami. Pismo Święte nie mówi nam, kim ten Duch jest, lecz
jedynie co czyni i w jaki sposób działa. Oznacza to, że Ducha Świętego rozpoznajemy także
dzisiaj wyłącznie z efektów Jego działania. W praktyce rozpoznanie to wydaje się o wiele
trudniejsze. Niekiedy odnosi się wrażenie, że kontakty te zostały nawet zerwane. Dla wielu
bowiem Duch Święty jest zauważalny (dostrzegalny) w istniejącej tradycji jako zachowawcza
moc (siła) gwarantująca porządek i niezmienność. Następstwem takiego spojrzenia na
działanie Ducha Świętego staje się prawo i paragrafy czyniące przejrzystym obowiązujący
porządek, do którego w każdym przypadku można się odwołać. Takie przedstawianie
wpływu Ducha Świętego sprzyja obumieraniu prawdziwych sił, jakie niesie ze sobą Jego
obecność i działanie.
Na co dzień często obserwujemy, jak spod warstw asfaltu wyrasta trawa i korzenie
drzew, rozrywając przy tym betonowy pancerz. Tym samym zakłócają one ustalony
porządek, wywołując jednocześnie irytację u tych, którzy chcieliby, aby nic się nie zmieniało.
Tak oto ponad normami i planami istnieją korzenie: bo one żyją! Tam gdzie jest życie, coś się
dzieje, nieustannie zmienia, ponieważ nie ma życia bez rozwoju, a więc bez zmian!
Duch Boży tryska życiem. Jest do tego stopnia żywotny, że życie stanowi wręcz Jego
istotę. Dlatego w Kościół wyznaje w domawianym w czasie niedzielnej Eucharystii „Wierzę”,
że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. To Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego Ducha (Rz 8,11).
Duch Święty ogarną swą mocą Jezusa już na początku Jego ziemskiego życia, by już
Go nigdy nie opuścić (por. Łk 4,18). Dlatego też nie można się dziwić, że Jezus tryska życiem.
114

Uzdrawia chorych, uwalnia opętanych od złego ducha, przebacza grzesznikom, wszystkich
obdarza nowym życiem. Tym samym Jezus przełamuje istniejącą religijną tradycję. Jego
sposób mówienia i działania prowokuje ludzi, którym się wydaje, że stawia On pod znakiem
zapytania ich sposób patrzenia na świat i na Boga. I rzeczywiście — Jezus, o którym wiara
mówi, że działał mocą Ducha Bożego, zmienił religijne zapatrywania, a jednocześnie stał się
przyczyną głębokich konfliktów. Można powiedzieć, że wprowadził On swoiste zamieszanie.
Przedstawiciele instytucji religijnych upatrywali w Jego mowach i czynach łamanie
uświęconej tradycji wiary. Jezus temu nie zaprzecza. On nie szuka żadnych pokojowych
kompromisów, które by hamowały działanie Ducha i czyniły je wolniejszym: Czy myślicie, że
przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam (Łk 12,51). A więc Jezus
wnosi niepokój. Dlatego trzeba Mu zamknąć usta, aby Duch poprzez Jego słowa nie rozerwał
wszystkich zatwardziałości (zaskorupienia), nie wywrócił ustalonego porządku, a przez to, by
nie niepokoił ludzi.
W nowinie Jezusa dotyka mnie tchnienie Ducha, który świat mojej wiary wypełnia
nowym życiem, jakby językami ognia; z drugiej zaś strony rozbija przepełnione tęsknotami,
skostniałe wyobrażenia. Tak oto dochodzimy do określenia cech rozpoznawczych działania
Ducha Świętego. On przemawia w słowach i czynach Jezusa. Dlatego prawdziwe jest
stwierdzenie, że Duch Święty to Duch Jezusa. On jest tym, który Jego słowom nadaje
żywotną moc. Jest jak wino, które rozrywa stare bukłaki (por. Mk 2,22). Dlatego prawdą jest
także i to, że tam gdzie ktoś przemawia i działa w duchu Jezusa, tam działa Duch Święty.
Właśnie miłość połączona z dziecięcym, bezgranicznym zaufaniem Bogu i miłość do drugiego
człowieka, miłość, która przebacza, podnosi, dodaje odwagi, uwalnia od lęków
charakteryzuje działanie w duchu Jezusa. O każdym, który w ten sposób przemawia, wierzy,
ufa i kocha można powiedzieć, że działa w nim Duch Święty. W takich sytuacjach pojawiają
się także niejednokrotnie wątpliwości, czy nadal należy utrzymać dawne zwyczaje, porządki.
Wówczas może także wyzwolić się niechrześcijański, „pogański” lęk, zakłócający istniejący
spokój. Cóż to jednak za spokój, który nie dopuszcza działania Ducha Świętego? Przecież
wierzyć znaczy żyć Jego mocą — często w niezwykły sposób. Czy ma to zatem znaczyć, że
wiara musi zawierać ryzyko rezygnacji z dotychczasowych życiowych zabezpieczeń ze
względu na Jezusa oraz domaga się pełnego zaufania Duchowi Jezusa, Duchowi Świętemu,
który chce być Panem mojego życia i pragnie obdarować mnie nowym życiem?
Martin Loffler SJ

Propozycje nabożeństw
Droga krzyżowa
Modlitwa wstępna
Ojcze, święty i miłosierny, pozwól nam odbyć z wiarą i miłością drogę krzyża, byśmy
uczestnicząc w męce Chrystusa, mogli osiągnąć chwałę Twojego królestwa. Przez naszego
Pana, Jezusa Chrystusa.
Jezus na śmierć skazany
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Panie Jezu, jesteś niewinny i niesłusznie skazany. Dozwól nam rozpoznać nasze zło, grzech,
który w nas się zagnieździł, byśmy mogli Cię poznać czystymi oczami serca, bo tylko Ty jesteś
święty i czysty.
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Jezu, dozwól, byśmy rozpoznawali w Tobie, cierniem ukoronowanym, zbitym i upokorzonym,
Pana chwały i Zbawcę świata. Żebyśmy Cię przyjęli, Słowo Boże, które stało się człowiekiem, i
byśmy stali się, jak Ty, dziećmi Bożymi.
Jezus po raz pierwszy upada
Panie Jezu, spraw, byśmy rozumieli i szanowali godność człowieka, w nim bowiem jest
pieczęć Ojca, Twój odcisk, tchnienie Ducha. A kiedy ten człowiek upada, popchnięty przez
zło, niechaj tam będą, Panie, nasze ręce, aby go podnieść, nasze ramiona, aby go przygarnąć.
Jezus spotyka swą Matkę
Święta Maryjo, z Synem w swym łonie wstępowałaś, niosąc łaskę i radość, na góry Judei.
Teraz, z sercem zranionym, wstępujesz z Synem na Górę Kalwarię. Panno Najświętsza, Matko
Bolesna, naucz nas wchodzić jak Ty, z wiarą i miłością, na górę ofiarną.
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Panie Jezu, zrządzeniem miłosierdzia niesprawiedliwość ludzka staje się dla Szymona z
Cyreny sposobnością do łaski: podczas gdy Ty dźwigałeś grzechy świata, on niósł brzemię
Twojej kary. Idąc za Tobą, ujęty Twoją miłością, staje się krok po kroku Twoim uczniem.
Dozwól nam, Jezu, byśmy zrozumieli tajemnicę krzyża: żebyśmy go nieśli jak Ty, i solidarni z
Tobą w śmierci, wkroczyli wraz z Tobą do chwały.
Weronika ociera twarz Jezusowi
Jezu, Synu Boga i Synu Maryi, ukaż nam swoje oblicze pogodne i spokojne, a ujrzymy chwałę
Ojca i godność człowieka. Ukaż nam swoje oblicze ociekające krwią, a będziemy zbawieni.
Ukaż nam swoje oblicze jaśniejące, a zostaniemy przemienieni w blasku zmartwychwstania.
Jezus po raz drugi upada
Jezu, upadłeś na ziemię: nowe rany, nowe strugi krwi. Z miłości do Ojca i mocą Ducha
podnosisz się jednak i podejmujesz drogę u boku człowieka, który jest zmęczony, słania się i
upada. Bądź, Jezu, dla nas siłą, która nas podtrzyma w czas pokusy, dłonią, co podniesie nas z
upadku, balsamem kojącym nasze rany.
Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
Panie, daj nam serce prawe, które nie stanie się wspólnikiem niesprawiedliwości i nie będzie
nieczule na cierpienia; serce współczujące, które pochyli się nad nędzą drugiego człowieka i
będzie współczuło jego błądzeniu, kiedy oddalając się od drogi życia, zapuści się na drogę
śmierci.
Jezus po raz trzeci upada
Panie, upadający na ziemię, wyczerpany i upokorzony, jesteś zawsze naszym Nauczycielem:
siły, wytrwałości, miłości. Naucz nas cierpieć bez skargi, podnosić się bez wahania, szukać bez
żadnych kompromisów chwały Ojca i zbawienia człowieka.
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Jezus z szat obnażony
Panie Jezu, w wodzie chrztu zrzuciliśmy z siebie dawnego Adama, a przyoblekliśmy się w
Twoje nowe szaty. Spraw, byśmy pozostali wierni powinnościom naszego chrześcijanina:
obnażyli się z pychy, aby przyoblec się w pokorę: odrzucili przemoc, aby przywdziać Twoją
łagodność: wyzbyli się egoizmu, by okryć się Twoją miłością.
Jezus do krzyża przybity
Jezu, razem z niewidomym z Jerycha każdy z nas mówi Tobie: Panie, żebym przejrzał (por. Mk
10,51). Udziel nam łaski oglądania Ciebie, a gdy nasze spojrzenie spotyka się z Twoim byśmy zrozumieli wartość przebaczenia, o które prosisz dla swoich oprawców i którego
żądasz od swoich uczniów. Daj nam łaskę zapominania zniewag, odpłacania dobrem za zło,
przebaczania spojrzeniem, słowem, milczeniem.
Jezus na krzyżu umiera
Jezu ukrzyżowany, który jesteś prawdziwie Bogiem i Człowiekiem, zmiłuj się nad nami i
przyjmij nasze błagania: Kyrie eleison. Jezu ukrzyżowany, jedyny Panie i Zbawco: Kyrie
eleison. Jezu ukrzyżowany, Kapłanie na wieki wieków i Królu wszechświata: Kyrie eleison.
Jezu ukrzyżowany, dobry Pasterzu i sprawiedliwy Sędzio: Kyrie eleison.
Jezus z krzyża zdjęty i oddany Matce
Z Synem na swoich kolanach, w godzinie zawodów i ciemności, jedynie Ty, Matko, wierzysz i
pamiętasz: On zmartwychwstanie do nowego życia, przyobleczony światłem i chwałą. Z
Synem na swych kolanach, z oczyma przymglonymi od płaczu, jesteś, Niewiasto, jedyną,
która widzi w oddali odprawiane nieprzeliczone msze, zrodzone z ofiary Chrystusa.
Jezus do grobu złożony
Panie Jezu, w nowym grobie złożony, wkroczyłeś oto w szabat wielkiego odpoczynku.
Zwycięzco starodawnego Nieprzyjaciela, zstąpiłeś do piekieł i zbudziłeś do nieśmiertelnego
życia tych, co spoczywają w cieniu śmierci. Pozdrawiają Cię święci pierwsi rodzice. Wznoszą
okrzyki Abraham i patriarchowie. Sławią Cię Mojżesz i prorocy. Błogosławią Cię pokorni i
ubodzy Izraela. Dzisiaj wysławia Cię Kościół, zdumiony Twoją solidarnością z człowiekiem: Ty
zstąpiłeś także do piekieł - po odłączeniu duszy od świętego ciała - aby oświetlić królestwo
cienia i skruszyć okowy śmierci. Tobie, Jezu, Odkupicielu człowieka, wszelka cześć i chwała na
wieki. Amen.

Rozważania różańcowe — „aby byli jedno”

Tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie
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Jezus troszczył się po swoim Zmartwychwstaniu, aby wszyscy byli jedno. W zabieganiu o
jedność wśród nas bądźmy wyrozumiali i delikatni względem drugich.
Wniebowstąpienie
Jak Wniebowstąpienie jest uwieńczeniem całego życia Chrystusa, tak wzajemne zjednoczenie
w Bogu jest wypełnieniem Jego najgorętszych pragnień.
Zesłanie Ducha Świętego
Bóg jest miłością, a miłość jednoczy nas w Chrystusie. Strzeżmy się tego, co dzieli dusze!
Wniebowzięcie
Maryja była najbardziej oddaną służebnicą Boga - Człowieka. Była jedno z Nim. Matkę
Jedności i Miłości prośmy o jedność i miłość wśród nas.
Ukoronowanie
Królowa nieba i ziemi umie jak Matka trafić do serca swych dzieci i zjednoczyć je wszystkie w
miłości Boga.

MODLITWA DO MARYI, DZIEWICY BOGU POŚWIĘCONEJ ZA MŁODYCH
(można tę modlitwę odmówić 8 września, w dniu składania ślubów zakonnych przez naszych
Alumnów)
Maryjo, młoda córo Izraela,
która na propozycję Ojca bez wahania odpowiedziałaś “tak”,
spraw, aby ci młodzi ludzie potrafili dostrzec Bożą wolę
i byli jej posłuszni.
Ty, która przeżywałaś swoje dziewictwo
jako całkowite otwarcie się na Bożą miłość,
pomóż mi odkryć piękno i wolność życia dziewiczego.
Ty, która niczego nie posiadałaś,
bo chciałaś być bogata tylko Bogiem i Jego słowem,
uwolnij ich serca od przywiązania do rzeczy tego świata,
aby Królestwo Boże było dla nich jedynym skarbem i jedyną pasją.
Młoda córko Syjonu,
która w swoim Sercu, przepełnionym miłością do Boga,
pozostałaś na zawsze Dziewicą,
zachowaj w nich i w nas wszystkich nieprzemijającą młodość ducha i miłości.
Panno Bolesna, która stałaś pod krzyżem Syna,
wzbudź w każdym ze swoich dzieci, jak w apostole Janie,
miłość silniejszą niż śmierć.
Dziewicza Matko Zmartwychwstałego,
uczyń nas wszystkich świadkami radości Chrystusa,
który żyje na wieki. Amen.
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Kontemplacja o Nazarecie
wg św. Ignacego Loyoli “Ćwiczenia duchowne”
Modlitwa przygotowawcza
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)
Wprowadzenie 1
Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować. Uprzytomnić sobie
posłuszeństwo Jezusa wobec Józefa i Maryi. Następnie ustalić miejsce jakby się je widziało.
Widzieć szczegółowo dom w Nazarecie, izbę w której krzątała się Maryja oraz warsztat św.
Józefa, w którym pracował Jezus od najmłodszych lat.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji: prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa w
Nazarecie, abym bardziej kochał i naśladował św. Rodzinę.
Punkt 1
Widzieć osoby, tak jakby się mieszkało w Nazarecie w domu św. Rodziny. Widzieć ubóstwo
jakie tam panowało. Prostotę postaw, gestów i czynów. Przyglądać się jak Jezus wzrastał pod
okiem Maryi i Józefa. “Wrócił do Nazaretu i był im poddany” Łk 2, 51b. Widzieć modlitwę i
milczenie św. Rodziny. “Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu” Łk 2, 19. Dostrzegać jednocześnie to, co najważniejsze w Nazarecie wzajemną miłość.
Zobaczyć również swoje życie w świetle tajemnicy Nazaretu.
Punkt 2
Następnie słuchać w jaki sposób zwracają się do siebie członkowie św. Rodziny. Wsłuchiwać
się w milczenie św. Józefa. Dostrzegać w tym milczeniu najwyższy sposób komunikacji z
drugim człowiekiem. Jezus najpierw umiłował milczenie. Nazwał siebie cichym i pokornego
serca. Zapowiedziany był jako Sługa łagodny, cierpliwy, milczący. Wymowa tego milczenia
jest ogromna. Bardzo wymowny jest fakt, że św. Józef na kartach Pisma św. ani razu nie
przemówił. Jedna z książek o św. Józefie nosi tytuł: “Głos mówiącego milczenie”. Maryja jest
również Dziewicą milczącą. Ona również lubi rozważać i milczeć w zaciszu swego serca.
Pascal stwierdza: “W miłości lepiej jest milczeć niż mówić”. A papież Paweł VI w homilii
wygłoszonej w Nazarecie wołał: “O milczenie Nazaretu! Naucz nas skupienia i wejścia w
siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa prawdy. Naucz nas potrzeby i wartości
przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg
wysłuchuje w skrytości.”
Punkt 3
Dialog z Bogiem: co ja mogą uczynić, aby moje życie wspólnotowe nawiązywało do
duchowości Nazaretu - konkretne postanowienie.
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Rozmowa końcowa
Odmówić “Ojcze nasz” i modlitwę:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek
mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to
mi wystarcza. Amen. CD 234

Ja, Maryja i Ducha Święty a sprawa wolności
(rozmyślanie)
Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Ty, który jesteś wszędzie i wszystko wypełniasz,
Skarbnico dóbr i dawco życia,
przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie,
oczyść nas z wszelkiej nieczystości,
zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobry.
“Przyjdź, mówią teraz słowa modlitwy. Najpierw powiedziane zostało, że Duch jest
wszędzie obecny i wszystko wypełnia. Wszelako teraz winniśmy błagać: Przyjdź. Jeśli w ten
sposób powinniśmy wzywać Tego, który nas wzywa, znaczy to, że bez wątpienia On, który
wszystko wypełnia, nas nie wypełnia.
Stwarzając i utrzymując przy życiu świat, Bóg w pewien sposób wycofuje się, aby
nadać stworzeniu właściwą mu spójność. Jak mówią Ojcowie, to oddalenie wpisane jest w
wolność człowieka, a także anioła: nadaje ono odrzuceniu Boga przez człowieka i
dobrowolnemu wygnaniu “syna marnotrawnego” nieziemski wymiar. Początkowo uroczyste
piękno świata nabiera magicznego charakteru, staje się przepełnione smutkiem i popada w
stan beznadziejnego marazmu. Wspaniałość erosa zamienia się w szaleństwo pożądania, w
narkotyk, a towarzyszy temu ignorancja i unicestwienie drugiej osoby. Napełniający nas Duch
daje nam życie, otacza nas niczym powietrze i jest gotów do przeniknięcia przez najmniejszą
szczelinę w duszy, lecz nie może tego uczynić bez naszej zgody, naszego wezwania.
Powinniśmy prosić: Przyjdź.
“Przyjdź niepoznawalna Osobo; przyjdź radości nieustająca, przyjdź światłości
nieugaszona... przyjdź wskrzeszenie zmarłych... przyjdź, Ty, który wciąż pozostajesz
niezmienny i który o każdej porze pozostajesz w ruchu i przychodzisz do nas, pogrążonych w
ciemnościach... przyjdź moje tchnienie i moje życie”. W ten sposób kształtuje się
współuczestnictwo człowieka i zostaje przedstawiona prośba.
Świat ma swe mieszkanie w Duchu. Możemy badać wszechświat aż na odległość
miliardów lat świetlnych, a święty Benedykt z Nursji ujrzał go nagle niczym grudkę pyłu
oświetlonego promieniem Bożej światłości. Święty papież Grzegorz Wielki przytoczył tę wizję
w swoich Dialogach, a święty Grzegorz Palamas rozumiał ów promień jako Boża energię
emanującą poprzez Ducha Świętego. Stworzenie istnieje tylko dzięki woli Boga, Jego miłości i
opiece, lecz jednocześnie Bóg wykluczony zostaje przez człowieka z centrum stworzenia:
bowiem w tym centrum jest sam człowiek. Możemy więc zaryzykować stwierdzenie, że
chociaż stworzenie mieszka w Bogu, Bóg nie może w nim zamieszkać, ponieważ człowiek
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dzierży w swych rękach odwrócone klucze Lucyfera: może on zamknąć przed Bogiem
wszechświat. Wtedy pojawiają się paradoksalnie zmaterializowane moce niebytu.
Maria oddała Bogu owego “Króla bez siedziby”, bez mieszkania. Zezwoliła na Jego
wcielenie się w samym sercu stworzenia, aby mógł go na nowo stworzyć. “Bóg stworzył
świat, by odnaleźć Matkę”, mówił Mikołaj Kabasilas. Ludzkość dobrowolnie przyjmuje
swojego Boga w łonie Marii. Jezus nie posiada kamienia, na którym mógłby wesprzeć głowę,
lecz tylko “Maryjną miłość” tych, którzy Go przyjmują. Duch będący od wszechczasów
mieszkaniem Syna może uczynić w każdy z nas mieszkanie wcielonego Syna. Istnieje jednak
warunek podstawowy: człowiek powinien modlić się: przyjdź i uczyń w nas swoje mieszkanie,
oczyść nas z wszelkich nieczystości”
(O. Clement. Trzy modlitwy)
Pytania do refleksji:
1. Czy traktujesz swoje powołanie zakonne jak “pozwolenie” Bogu, aby przez Ciebie Jego
Duch działał w sercach ludzi, zbawiał ich i cały wszechświat?
2. Czy za sprawą Ducha Świętego tak jak Maryja przyjmujesz Chrystusa, aby w Twoim życiu i
innych wydarzył się cud ponownego narodzenia się Zbawiciela?
3. Kiedy ostatni raz doświadczyłeś, że Twoja pokorna prośba do Ducha Świętego została
wysłuchana? Co wtedy czułeś?
4. Czy jako duszpasterz, misjonarz, student uświadamiasz innym, jak wielką rolę odgrywa
przyzywanie Ducha Świętego w nasze codzienne sprawy, który daje nam życie, otacza nas
niczym powietrze i jest gotów przeniknąć przez najmniejszą szczelinę w duszy, lecz nie może
tego uczynić bez naszej zgody, naszego wezwania?
5. Przypomnij sobie, że jesteś postawiony w sytuacji nieomal bez wyjścia. Co wtedy robiłeś?
Czy był moment przyzywania Boga, aby ON pomógł rozwiązać ten problem? Czy przed
podjęciem ważnej decyzji radzisz się Boga?

Litania do Matki Boskiej Saletyńskiej
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Maryjo Saletyńska, Matko Boża,
- módl się za nami.
Królowo i Matko ludzi,
Żywy wzorze miłości,
Przykładzie prostoty i skromności,
Wzorze uległego posłuszeństwa,
Ty, która płaczesz nad niedolą grzeszników,
Ty, która z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Ty, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Ty, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Ty, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Ty, która nas skłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Ty, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
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Ty, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Ty, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Ty, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Ty, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Ty, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Ty, która pragniesz, by cały Lud Boży, poznał Twoje zjawienie,
Ty, która chcesz nas uczynić swoimi pomocnikami,
Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych,
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.
- wysłuchaj nas, Panie.
- zmiłuj się nad nami.

P. Matko Boska Saletyńska, Orędowniczko grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, któryś w nieskończonym miłosierdziu zesłał na Górę Saletyńską
Swoją Najdroższą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich,
spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom złagodzili pokutą Twój
sprawiedliwy gniew, a przez pełnienie dobrych czynów zasłużyli na łaskę posiadania Cię na
wieki w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Modlitwa.
Pomnij, o Matko Boska Saletyńska, Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na
Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie
zasłonić przed sprawiedliwością Bożą. Czyż tedy możesz opuścić teraz dziecko swoje, jeżeli
dla niego tak wiele już uczyniłaś?! Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich,
choć tak niewierny jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta
Dziewico, Orędowniczko grzeszników i wyjednaj mi tę łaskę, bym grzech znienawidził, a Boga
usiłował kochać nade wszystko. Amen.

Pieśń o Zakonie
Ref:
Matko ma, zakonie mój,
Dla Cię życie me,
Dla Cię prac mych znój.
Matko ma, zakonie mój,
122

Jam na wieki syn,
Jam na wieki Twój.
1.

Jeden dzień nie mija przecie,
By opieka słodka Twa,
Ominęła słabe dziecię,
Nie, o Matko, Matko ma.

Ref:
Matko ma zakonie mój…
2. Ty to sprawiasz, Matko droga,
Że choć duszy natrze wróg,
Serce moje mija trwoga,
Ledwo spocznie u Twych nóg.
Ref:
Matko ma, zakonie mój…
3. Matko moja, o zakonie,
Jam przy Tobie szczęścia syt,
Bo na Twoim świętym łonie,
Wschodzi mi wieczności świt.
Ref:
Matko ma, zakonie mój…
Władza w służbie braterstwa
47. Powszechne jest przekonanie, że ewolucja, która dokonała się w ostatnich latach,
przyczyniła się do dojrzałego rozwoju życia braterskiego we wspólnocie. Klimat współżycia w
wielu wspólnotach poprawił się: większą wagę przywiązuje się do aktywnego uczestnictwa
wszystkich członków; dokonało się przejście od życia wspólnotowego opartego zbyt mocno
na obserwancji do życia uwzględniającego w większym stopniu potrzeby osób i znaczenie
relacji międzyludzkich. Dążenie do tworzenia wspólnot mniej formalistycznych, mniej
autorytatywnych, lecz bardziej braterskich i opartych na współuczestnictwie, uważa się za
jeden z najbardziej widocznych owoców odnowy ostatnich lat.
48. Temu pozytywnemu rozwojowi groziło niekiedy zahamowanie z uwagi na pewną
nieufność w stosunku do władzy.
Następstwem pragnienia większej więzi między zakonnikami i zrozumiałego sprzeciwu
wobec struktur uznawanych za zbyt autorytatywne i sztywne, było niezrozumienie istotnej
roli władzy: niektórzy uważali, że jest ona w życiu wspólnoty po prostu niepotrzebna, a inni
ograniczali ją do zwykłego koordynowania inicjatyw członków. Stąd pewna liczba wspólnot
postanowiła żyć bez przełożonego, inne natomiast podejmowały wszystkie decyzje
kolegialnie. W zjawisku tym kryje się niebezpieczeństwo, i to nie tylko hipotetyczne, rozbicia
życia wspólnotowego na skutek nieuniknionego preferowania wyborów indywidualnych i
równoczesnego osłabienia roli władzy, potrzebnej tak do wzrostu życia braterskiego we
wspólnocie, jak też do duchowego postępu osoby konsekrowanej.
Z drugiej strony rezultaty tych doświadczeń prowadzą stopniowo do odkrycia potrzeby i roli
przełożonego, w powiązaniu z całą tradycją życia zakonnego.
Chociaż powszechny klimat demokratyczny spowodował wzrost współodpowiedzialności i
uczestnictwa wszystkich w podejmowaniu decyzji wewnątrz wspólnoty zakonnej, nie można
123

jednak zapominać, że braterstwo jest nie tylko owocem ludzkich wysiłków, ale przede
wszystkim darem Boga. Jest darem związanym z posłuszeństwem wobec Słowa Bożego, a w
życiu zakonnym - z posłuszeństwem wobec przełożonych, którzy przypominają to słowo i je
odnoszą, zgodnie z duchem instytutu, do poszczególnych sytuacji.
“Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy, wśród was pracują, którzy przewodzą
wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością!”
(1 Tes 5,12-13) Wspólnota chrześcijańska nie jest anonimową grupą osób, od samego
początku dano jej bowiem przewodników, którym - jak napomina Apostoł - należy się
poważanie, szacunek i miłość.
We wspólnotach zakonnych władza, którą należy szanować i poważać, także ze względu na
ślub posłuszeństwa, pozostaje w służbie braterstwa, wyrażającego się w budowaniu
wspólnoty oraz dążeniu do realizacji jej celów duchowych i apostolskich.
49. Odnowa, która dokonała się w ostatnich latach, przyczyniła się do ponownego określania
zakresu władzy, tak, aby była ściśle związana z ideałami ewangelicznymi oraz służyła
rozwojowi duchowemu osób i kształtowaniu braterskiego życia wspólnoty.
Każda wspólnota ma do wypełnienia określona misję. Przełożeni służą zatem wspólnocie,
która musi wypełnić swe szczególne posłannictwo, wyznaczone i określone przez instytut i
jego charyzmat. Skoro istnieją różne posłannictwa, są też różnego typu wspólnoty i różne
style sprawowania władzy. Stąd w życiu zakonnym przewidziane są odmienne koncepcje i
sposoby sprawowania władzy, określone przez odpowiednie prawo własne.
Władza w znaczeniu ewangelicznym jest zawsze służbą.
50. Odnowa ostatnich lat obejmuje w sposób szczególny pewne aspekty władzy:
a) Władza duchowa
Jeśli osoby konsekrowane poświęciły się wyłącznej służbie Bogu, władza ułatwia i
podtrzymuje ich konsekrację. W pewnym sensie można ją widzieć jako “służebnicę sług
Bożych”. Pierwszorzędnym zadaniem przełożonego jest tworzyć razem z braćmi i siostrami
“braterską (...) wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga”. Musi to być
zatem osoba o głębokim życiu duchowym, przekonana o prymacie wartości duchowych
zarówno w życiu osobistym, jak i w budowaniu życia braterskiego we wspólnocie, świadoma
tego, że im bardziej wzrasta miłość Boga w sercach ludzkich, tym bardziej jednoczą się one
między sobą.
Najważniejszym zadaniem przełożonego będzie zatem rozwijanie życia duchowego,
wspólnotowego i apostolskiego swojej wspólnoty.
b) Władza źródłem jedności
Aby być źródłem jedności, władza musi tworzyć klimat sprzyjający wzajemnej wymianie i
współodpowiedzialności, umożliwiać udział wszystkich w sprawach ich dotyczących,
zachęcać braci do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych oraz do ich
respektowania, “odnosząc się z szacunkiem do ich ludzkiej godności, popierać dobrowolne
posłuszeństwo podwładnych”, słuchać ich chętnie i popierać harmonijną współpracę mającą
na uwadze dobro instytutu i Kościoła, prowadzić dialog i stwarzać okazje do spotkań,
dodawać odwagi i nadziei w trudnych momentach, patrzeć w przyszłość i ukazywać nowe
horyzonty posłannictwa. Władza powinna także starać się o utrzymanie równowagi
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pomiędzy różnymi aspektami życia wspólnotowego: modlitwą i pracą, apostolstwem i
formacją, obowiązkami i odpoczynkiem.
Przełożony czy przełożona dokładają starań, aby dom zakonny nie był tylko miejscem
pobytu, skupiskiem podmiotów, z których każdy prowadzi własne życie, ale “wspólnotą
braterską w Chrystusie”.
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Wspólnota niedoskonała
Charyzmat władzy, która potrafi
podjąć decyzję i doprowadzić do jej
realizacji

Październik 1998
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Październik 98
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota niedoskonała – charyzmat władzy, która potrafi podjąć decyzję i doprowadzić do
jej realizacji
Intencja modlitewna
Dla przełożonych o dar jasnego rozeznawania tego, co jest dobre, a co złe dla wspólnoty

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
Przełożony jest zasadą jedności dla wspólnoty, zwłaszcza, kiedy ta poszukuje swojej
tożsamości. Czasami przełożony staje przed fundamentalnym wyborem: jak upomnieć
współbrata, który poprzez rozluźnienie zasad zapomniał, że jest zakonnikiem i osobą żyjącą i
pracującą dla wspólnoty. W każdej sytuacji, kiedy wspólnota chciałaby się umówić, co do
pewnych rzeczy, które pozostają w jasnej sprzeczności z duchem zakonnym, przełożony
zobowiązany jest do obrony fundamentalnej prawdy, poza którą jest jedynie życie nieźle
korzystających z Kościoła pasożytów.
Współbraciom, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje imieniny życzymy umiejętności
delikatnego dostrzegania potrzeb innych współbraci:
04.
Ks. Franciszkowi Bielińskiemu, 06. Ks. Arturowi Schreiberowi,
13. Ks. Edwardowi Ziarniewiczowi, 20. Ks. Janowi Czekale, 28. Ks. Tadeuszowi Duszy, Ks.
Tadeuszowi Juścińskiemu
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Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
379. Trzeba mieć ducha Bożego i patrzeć na wszystko Jego oczyma; nie przywiązywać się do
zwyczajów czy do utartego sposobu widzenia rodzin i krajów, z których pochodzimy, ale
przywiązać się do ducha św. Rodziny i zapomnieć o sobie samym, bowiem to przywiązanie
nie jest czym innym jak tylko egoizmem; a mieć go - to niedorzeczność, to głupota.
396. Nasz sąd nie powinien różnić się od sądu przełożonego. Za każdym razem, gdy jesteśmy
zajęci inną rzeczą niż Bogiem, możemy być pewni, że to pochodzi od diabła. Boga nic nie
pochłania, nie ogarnia, non in commotione Dominus. Pan jest samym pokojem, On przynosi
pokój ze sobą. Trzeba więc oddać się całkowicie w Jego ręce w osobie tych, których On dał
nam za przełożonych.
408. Nie prześladowania rujnują wspólnoty, ale podziały i brak wspaniałomyślności w życiu
ich członków. Bądźcie więc jednomyślni, jednego ducha, uno corde, nie mając innej, jak tylko
jedną wolę i jednego Ducha.
427. Powinniśmy mieć na uwadze cel naszego Dzieła we wszystkim tym, co czynimy i we
wszystkim tym, co pragniemy przedsięwziąć i nigdy nie usuwać go pod jakimkolwiek
pretekstem i jakakolwiek byłaby osoba, która dawałaby radę, ale przeciwko celowi dzieła.
Przedsiębrać bowiem inne dzieła niż te, dla osiągnięcia których został założony Instytut, to
wielki krok ku jego zrujnowaniu. Najpierw trzeba trzymać się tego, co wskazuje Reguła.
Wielkim środkiem okazania Instytutowi należnej wdzięczności jest wejście - i to tak
doskonałe, jak to możliwe - w jego zamiary i w wypełnianiu celu, dla którego został założony.
441. By zrobić wielkie rzeczy trzeba wspólnot. Bez wspólnoty działalność partykularna,
jakkolwiek oddani byliby jej członkowie, jest całkowicie ograniczona. Aby wspólnota mogła
czynić dobro w większym stopniu, trzeba by działalność przełożonych była wspierana przez
poddanych, a oni - by nie tworzyli żadnej opozycji. Wtedy wszystko pójdzie wspaniale wspólnota jest rajem na ziemi; w przeciwnym wypadku będzie nieszczęśliwa, rozbita, bez
pokoju. Nie należy więc nigdy występować przeciwko zapatrywaniom przełożonych, ale je
wspierać ze wszystkich sił i wykonywać skrupulatnie wszystko, co powiedzą.
466. Trzeba zawsze, gdy jest się w podróży, powrócić z niej najkrótszą drogą.
470. Dzieło zostało założone dzięki pracy i modlitwie, i tylko dzięki tym środkom będzie
mogło utrzymywać się i rozwijać; a im bardziej zaniedba się te środki, tym mniej będzie ono
się rozwijało i otrzymywało błogosławieństwo nieba.
465. Pielgrzymki nie mają wartości dla zakonników. Ich miejsce jest w klasztorze lub tam,
gdzie poślą ich przełożeni. Dla ludzi świata to rzecz może dobra, ale dość często towarzyszy
im wiele nadużyć.
WYPOWIEDZI OJCA ZAŁOŻYCIELA
W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej
WSPÓLNOTA NIEDOSKONAŁA
Część 1. – rozmyślanie poranne
Skoro zamierzamy doprowadzić naszą wspólnotę do szczytu jej rozwoju i pracujemy
nad realizacją tego zamiaru, warto sobie uzmysłowić, że poza Bożą wspólnotą nie ma
doskonałej wspólnoty. Podobnie jak sam Kościół, każda wspólnota jest organizmem
przejściowym, zbiorowiskiem ludzi żyjących w napięciu między tym, co dokonało się przez
wiarę, a tym, co jeszcze nie zaistniało a jest przedmiotem chrześcijańskiej nadziei. Każda
wspólnota składa się z pewnej liczby osób, które pomagają sobie wzajemnie, aby udoskonalić
swoją osobowość - rozwinąć swą wolność do miłowania - i to każdego dnia przez wzajemne
spotykanie się. Wiemy dobrze, że powinniśmy iść za radą św. Pawła, przekazaną przez niego
wspólnocie w Rzymie: Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego
dobra, dla zbudowania /Rz 15, 2/, jednak często nie dopisujemy ze względu na brak wiary i
wysiłku. Pocieszającym jest, że nawet pierwsze chrześcijańskie wspólnoty dalekie były od
ideału. Przypatrzmy się teraz niektórym ich brakom - ich grzechom - aby dostrzec nasze
własne uchybienia względem wspólnoty i o ile to możliwe naprawić je. Podobnie jak my
pierwsi chrześcijanie grzeszyli sercem, językiem i czynem. Módlmy się, abyśmy tak jak oni
mieli odwagę słuchać i jasno rozpoznać nasze grzechy przeciwko wspólnocie.
Pomiędzy grzechami serca, o których wspomina św.
Paweł liście do wspólnoty w Filippi, jest przedkładanie
własnych spraw nad sprawy innych: a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego
współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej
stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie /Flp 2, 3-5/.
Ze słów, jakimi posługuje się św. Paweł wynika, że bardzo mocno potępia złośliwe
podejrzenia /1 Tm 6, 4/. Łączy je z zazdrością, kłótnią i nieustającymi sporami. Każdy z nas
dobrze wie z doświadczenia, że wady te występują, gdy zabraknie zaufania. Wiąże się z tym
także tendencja sądzenia drugich, co św. Paweł potępia jako czynnik destrukcyjnie
wpływający na wspólnotę: Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz
swoim bratem?. Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie
dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia /Rz 14, 10. 13/.
Św. Jakub przypomina, że istnieją dwie wady prowadzące do dysharmonii i zguby we
wspólnocie: gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek /Jk 3,
16/. Przez taką ambicję św. Jakub przypuszczalnie rozumie to, co św. Paweł potępia w Liście
do Filipian: …a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej
chwały /Flp 2, 3/ a na innym miejscu św. Paweł łączy zazdrość z kłótnią /1 Kor 3, 3/. Żywienie
urazy, której nie odpuściliśmy z serca, jest także grzechem przeciwko wspólnocie: Niech
zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z
wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i
Bóg nam przebaczył w Chrystusie /Ef 4, 31-32/.
GRZECHY SERCA

GRZECHY JĘZYKA
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Wszystkie grzechy języka wywodzą się z serca, św. Paweł występuje przeciwko nim bardzo
ostro: a jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli /Ga
5, 15/. Uznaje wprawdzie, że mogą istnieć pewne różnice zdań, lecz poważne różnice
powinny być zlikwidowane przez omówienie ich w obecności wspólnoty: A przeto upominam
was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród
was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory /1 Kor 1, 10-11/.
Wielu z nas skarży się czasem a niektórzy wydobywają nawet na poparcie swych skarg
wiele argumentów: czyńcie wszystko bez szemrania, i powątpiewań /Flp 2, 14/.
Inne praktyczne uwagi wypływające z czystej, ojcowskiej troski św. Pawła, zawiera
jego list do wspólnoty w Efezie: Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew,
wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością /Ef 4, 31/.
Ostrzega nas przed wzajemnym okłamywaniem się i daje nam praktyczną radę
przeciwko gniewowi, gdy się zdarzy: Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi
prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie
grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce /Ef 4, 25-26/.
W końcu napomina nas św. Paweł, że niektóre
czynności, chociaż same w sobie usprawiedliwione, są
grzechami przeciw wspólnocie: Baczcie jednak, aby to wasze prawo [do takiego
postępowania] nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. W ten sposób grzesząc
przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienia, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi /1
Kor 8, 9. 12/.
Zamiast zemsty w stosunku do członka wspólnoty, św. Piotr i Paweł podsuwają dwa
inne sposoby: Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś,
błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo /1
P 3, 9/ oraz: Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe
sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie raczej szkody?
/1 Kor 6, 7/.
GRZECHY UCZYNKOWE

Co do wspólnotowych zebrań św. Paweł prosi
nas, byśmy unikali stronniczości: Udzielając
tych pouczeń nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku
gorszemu. Przede wszystkim słyszę - i po części wierzę - że zdarzają się między wami spory,
gdy schodzicie się razem jako Kościół /wspólnota/ /1 Kor 11, 17-18/ a autor Listu do
Hebrajczyków wzywa, byśmy nie stronili od spotkań, lecz zachęcali się wzajemnie do
uczestnictwa w nich: Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do
dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem
niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża
się dzień /Hbr 10, 24-25/.
Wiele z tych grzechów popełniamy od czasu do czasu sami. Podczas codziennego aktu
pokuty przed Mszą św. albo przynajmniej na naszych wspólnotowych zebraniach
powinniśmy dać posłuch Słowu Bożemu, które wypowiedział św. Jakub do jednej z
pierwszych wspólnot chrześcijańskich: Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie
się jeden za drugiego /Jk 5, 16/. Taki akt pokory może się wielce przyczynić do
podbudowania wiary i zaufania wśród nas. Będzie on równocześnie znakiem, że pragniemy
WSPÓLNOTOWE ZEBRANIA
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otrzymać przebaczenie od Boga w niedoskonałej wspólnocie oraz rozwinie w nas miłość, o
której św. Piotr mówi, że zakrywa wiele grzechów /1 P 4, 8/.
Kiedy patrzymy na upadki innych lub gdy słyszymy wyznanie ich win, przypomnijmy
sobie Słowo Boże: Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie
pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę /Ga 6,
1/.
Część 2. – spotkanie we wspólnocie
Byłoby dobrze, aby po obecnym zebraniu wspólnotowym i przed następnym jeśli to
możliwe, zarezerwowano czas na spotkanie indywidualne. Może odczuwałeś już potrzebę
takiego spotkania, ponieważ człowiek chce powtórzyć na nieco głębszym poziomie to, co
usłyszał i czym się podzielił. Najlepiej dokonać tego w ten sposób, że każda osoba ze
wspólnoty na jakiś czas spotka się indywidualnie z drugą osobą.
Dla ciebie jako członka wspólnoty znaczy to, że zaprosisz każdego członka wspólnoty
do spędzenia z tobą pół godziny. Podczas tego spotkania poświęcisz jemu /lub jej/ 15 minut,
w czasie których będziesz uważnie słuchał wszystkiego, z czym chciałby /chciałaby/ się z tobą
podzielić oraz poprosisz o to samo dla siebie. Ważną rzeczą jest, byś nie mówił w czasie tych
15 minut nawet wtedy, gdy zapanuje milczenie oraz by on czy ona zachowali się tak samo,
gdy ty będziesz mówił. Najodpowiedniejszy temat to: ‘jak widzę siebie, a jak ciebie w tej
wspólnocie i co myślę o naszym sposobie porozumiewania się’. Pomódlcie się wspólnie przed
i po spotkaniu.
Takie proste ćwiczenie jest bardzo dobre, zwłaszcza ilekroć dwóch członków
wspólnoty, czuje że się od siebie oddalają. Nie zapomnij o 15 minutach absolutnego
milczenia i uważnego słuchania, gdy druga osoba mówi do ciebie. To jest ważne.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
1. Przez jaki tekst Bóg przemówił do ciebie najmocniej w czasie od ostatniego spotkania? Czy
mógłbyś się z nami podzielić tym, co Bóg powiedział do ciebie osobiście?
2. Czy sumienie wyrzuca ci jakieś grzechy języka przeciwko któremuś z członków wspólnoty,
którego obecnie chciałbyś prosić o przebaczenie?
3. Czy sumienie wyrzuca ci jakieś grzechy przeciwko wspólnocie, które chciałbyś wyznać i
prosić o przebaczenie?
4. Czy chciałbyś wyznać jakieś grzechy myśli przeciwko wspólnocie?
5. Według skali 1-10 /10 - stanowi stopień najdoskonalszy/, na którym miejscu umieściłbyś
samego siebie biorąc pod uwagę, pomoc udzieloną innym, by stali się lepszymi
chrześcijanami stosownie do Słowa Bożego?
6. Czy sądzisz, że potrafisz sobie przebaczyć, tak jak Bóg tobie przebacza, gdy upadniesz?
Może byłoby dobrze zapytać innych, co myślą o twojej postawie wobec samego siebie w
ogóle?
7. Proś kolejno każdego członka wspólnoty, aby ci powiedział, w jaki sposób mógłbyś lepiej
służyć życiu wspólnotowemu.
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8. Czy sądzisz, że we wspólnocie dokonują się pewne ‘czynności’ lub dochodzi do poważnych
różnic, co byłoby sprzeczne ze Słowem Bożym? Czy można by temu zaradzić w sposób
chrześcijański? Czy jesteś gotów w tym pomóc?
9. Jakie twoim zdaniem, teksty Pisma Świętego odnoszą się najbardziej do tej wspólnoty?
Przeczytaj je powoli dla wspólnoty i omów krótką modlitwą.

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS

Wspólnota niedoskonała - charyzmat władzy, która potrafi podjąć decyzję i doprowadzić do
jej realizacji

Basil Cole OP i Paul Conner OP „Pełnia chrześcijaństwa - teologia życia konsekrowanego”

PRZEŁOŻENI A REGUŁA I KONSTYTUCJE
Zakonnice i zakonnicy nie są posłuszni jakiemuś zbiorowi praw, lecz raczej Boskiej
władzy. Ta władza to nie martwa litera Reguły i Konstytucji, a wręcz przeciwnie: władza
założyciela żyjąca w jego następcach. Władza konsekrowana jest istotną rzeczywistością, bo
potwierdza ją sam Chrystus, przekazując władzę swemu namiestnikowi, papieżowi, który
Boską władzę przekazuje zakonnym przełożonym. W konsekwencji więc Reguła i Konstytucje
stają się żywą wolą Bożą, gdy prawowity przełożony wydaje zgodne z nimi polecenia,
wyznacza szczegółowe zastosowania, dyspensy czy kary. Zatem przełożeni zakonni i
szczegółowe prawa instytutów wzajemnie się uzupełniają i nie można ich nikim ani niczym
zastąpić.
Zmieniają się warunki, zdolność poszczególnych osób czy społeczności, podczas gdy
szczegółowe prawo instytutu jest względnie stałym, pochodzącym od założyciela, opisem
doskonałego sposobu życia. Przełożeni, korzystając z tego prawa jako z głównego sposobu
sprawowania władzy, muszą je dostosować do konkretnych możliwości i warunków,
aczkolwiek bez istotnego zmieniania zaleconego sposobu życia. Członkowie nie powinni
negować przełożonych, nalegając na trzymanie się litery prawa. Przełożeni nie powinni
lekceważyć Reguły i Konstytucji, żądając czegoś ponad to lub rezygnując z tego, co może być
łatwo osiągnięte w ramach społeczności. Bowiem i przełożeni, i członkowie podlegają temu
prawu.
Przełożony może stosować Regułę i Konstytucje na kilka sposobów. Może to mieć
charakter „reżimu”, gdy nie bacząc na konieczność poważnych zmian, trzyma się niewolniczo
litery prawa. Na przeciwnym biegunie znajdują się inni przełożeni, którzy przywiązują zbyt
dużą wagę do okoliczności oraz czysto ludzkich względów i prawie wcale nie wymagają od
wspólnoty przestrzegania prawa instytutu. Oczywiście najlepiej, gdy przełożony dba, żeby
społeczność żyła, na ile zdoła, w duchu ideału, bowiem tak najlepiej pomaga poszczególnym
członkom, by wszyscy stali się rodziną świętych, co przecież obiecuje powołanie zakonne.
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NADRZĘDNOŚĆ DOBRA WSPÓLNEGO
Zwykłe okoliczności: problem władzy
Przełożony jest członkiem wspólnoty, który z rąk władzy nadrzędnej, zaś ostatecznie
od Chrystusa, otrzymał kontrolę nad dobrem wspólnym. On czy ona służy dobru wspólnemu
i wielu jego składnikom, jakby to było jego czy jej prywatne dobro.
Każdy przełożony powinien przede wszystkim dbać o duchowe dobro całej
społeczności i każdego jej członka z osobna. W ten zwykły sposób osiąga się zbiorowy poziom
duchowego dobra. Przełożony powinien się troszczyć o wszystkie pozostałe poziomy dobra
wspólnego jako wartość, wypływającą z tego samego poziomu nadrzędnego. Duchowej
pomyślności grupy nie można poświecić dla jej kulturalnego, psychologicznego czy fizycznego
zadowolenia. Sytuacja odwrotna może się czasami zdarzyć, ale w normalnych warunkach
przełożony musi zapewnić wspólny rozwój tych wszystkich poziomów pomyślności grupy.
Posłużymy się kontrastem, by wyraźniej ukazać naszą myśl. Żadne jednostka nie
powinna poświęcać duchowego dobra dla osiągnięcia powodzenia w innych sferach;
grzeszyć, by doprowadzić do równowagi emocjonalnej; kraść ze sklepu prezentu pod
choinkę; jechać nieostrożnie, by zdążyć na umówione spotkanie; nie powinna zdominować
innych, by rozwinąć własne uzdolnienia; wyrzec się wiary, by ocalić istotne czy użyteczne dla
społeczeństw życie. Podobnie i przełożony musi nade wszystko troszczyć się o duchowy
rozwój wspólnoty i nie poświęcać go dla niczego innego. On czy ona mogą prosić członków o
złożenie ofiary, by cała grupa wzrosła duchowo. Na przykład: zamiast na wakacje wydać
pieniądze na dobrych nauczycieli, kaznodziejów czy rekolekcje dla odnowienia życia
wspólnoty; prosić grupę o zdyscyplinowanie w zakresie indywidualnych uczuć czy
preferencji; wyznaczyć siostrę lub brata, by zamiast zajmować się ulubioną służbą, spisali
historię rodziny.
Przełożony, dbając o zachowanie właściwych proporcji między sferami dobra
wspólnego, musi w każdych okolicznościach zabiegać o harmonię między dobrem wspólnoty
i indywidualnym dobrem każdego z członków. Stanowi to jej czy jego najważniejsze zadanie
miłości, najlepszy sposób, by służba głowy wszystkich członków w pełni przypomniała Boskie
panowanie nad tym, co Bóg stworzył i ukochał.
Dochodzi jednak do nadzwyczajnych sytuacji, w których jednostki muszą czasowo
poświecić własne dobro na rzecz dobra wspólnego.
Niezwykłe okoliczności: problem udziału we wspólnocie
Powiązanie między wspólnym a indywidualnym dobrem opiera się na zasadzie, że
podstawowe sfery każdego z nich nie powinny nigdy znaleźć się w konflikcie. Patrząc na to
pozytywnie, widzimy, że sfery te są nawet identyczne: wzrost ku jedności z Bogiem i bliźnim.
Zaś patrząc negatywnie zauważamy, iż dla dobra wspólnego nie można skłonić zakonnika do
popełnienia grzechu. Jeśli w normalnych warunkach zasada jest przestrzegana, wszystkie
pozostałe sfery dobra wspólnego i indywidualnego rozwijają się razem.
Jednak rzeczywiście mamy do czynienia z niezwykłą sytuacją, gdy następuje
konieczność złożenia w danym momencie ofiary przez jednostkę na rzecz dobra wspólnego.
W sferach drugorzędnych może zaistnieć przejściowy konflikt między pomyślnością
społeczności a dobrem członka. Zakonnicy muszą czasami pracować nad siły, nie dosypiać,
nie dojadać, aby skończyć dzieło wspólnotowe, założyć nowy klasztor, spłacić długi czy
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sprostać zadaniom, nałożonym przez biskupa. Zakonnik może zostać wyznaczony lub
wybrany do „nieprzyjemnego” zadania, jak zbieranie pieniędzy czy objęcie funkcji
przełożonego, nawet jeśli to oznacza koniec studiów przed otrzymaniem dyplomu lub
rezygnację z określonej pracy apostolskiej. W takich sytuacjach jednostka poświęca
określone wartości intelektualne czy psychiczne na poziomie własnego dobra na rzecz
duchowej lub materialnej pomyślności na poziomie wspólnoty. Przypomina to fizyczne
poświecenie lekarzy, pielęgniarek, żołnierzy i strażaków na rzecz życia ludzkiego i
społeczności , którą ochraniają. W życiu zakonnym częściowa ofiara jednostki na rzecz
całości powinna być czasowa. Takie ofiary nie powinny stać się normą, bowiem prowadzą do
dezintegracji i grupy, i jednostki. Nikt nie jest powołany do wspólnoty tylko po to, by dla niej
umrzeć. I każda grupa szybko obumiera, gdy jej członkowie nie wzrastają. Przecież każdy
zakonnik czy zakonnica decydują się na wstąpienie, by rozwijać się i wzrastać w doskonałości
chrześcijańskiej. Głównym celem życia wspólnego nie są działania możliwe wyłącznie w
sferze zbiorowej, lecz świętość członków, którą osiąga się łatwiej dzięki wzajemnej pomocy
wszystkich i każdego z osobna. Nasze uwagi odnoszą się do wypaczenia, do których dochodzi
we wspólnotach, gdzie członkowie są poświęcani dla pracy, pieniędzy, wydajności lub
popularności.
Tylko Paschalne Misterium Jezusa w opatrznościowym ręku Ojca nadaje
chrześcijański sens jednorazowej ofierze jednostki na rzecz dobra wspólnego w innych
sferach niż duchowe. Szczere poddanie się temu misterium przemieni każdą w pełniejsze
życie dla jednostki i grupy. Równocześnie osoba, przyjmując ofiarę w taki zbawczy sposób,
nie może stracić, choćby w czysto ludzkich kategoriach żądanie sprawiało wrażenie
bezpodstawnego. Gdyby nawet osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu czy wręcz straciła
życie, zyskuje pełnię życia Boskiego. Chrystus stanowi wzorzec nadający sens ostateczny:
poświecił wiele aspektów własnego dobra dla wyższego dobra wszystkich. A przecież każda
osoba stanu konsekrowanego składa ślub jak najściślejszego naśladowania Jezusa.

Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA
Modlitwa wstępna
Ojcze, który tak nas pokochałeś, że poświęciłeś swojego Umiłowanego Syna, napełnij nas
Duchem Święty. Za Jego sprawą staniemy się prawdziwymi uczniami Chrystusa,
wypróbowanymi mądrością krzyża, rozradowanymi nadzieją wieczności. Przez tegoż Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.
Jezus na śmierć skazany
Panie Jezu, nie Ciebie, który żyjesz w wieczności, lecz siebie samego człowiek skazuje na
śmierć, gdy nie trapi go to, że panuje niesprawiedliwość, gdy wybiera przemoc i nieprawość
oraz gdy depcze małych i niewinnych i do śmieci rzuca własną ludzką godność.
Jezus krzyżem obarczony
Twoim brzemieniem, Panie, my jesteśmy, my - ludzie zatwardziałego serca, nieskorzy do
rozumienia. Także wtedy, gdy nakładamy na bliźnich brzemię naszego nieczystego sumienia.
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Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Ty, Bóg i Moc, upadłeś pod krzyżem, aby każdy człowiek potrafił uznać własną kruchość i nie
był zadufany w samym sobie, lecz znalazł w Twojej łasce siłę do podniesienia się i do dalszej
drogi, do niesienia z Tobą krzyża.
Jezus spotyka swą Matkę
Na Twojej drodze krzyża, Panie, nie mogło zabraknąć Twojej Matki. Oby nigdy żadnemu
cierpiącemu człowiekowi, nie zabrakło serca matki, czujnej, zatroskanej, która nie zawaha się
nawet przed ostateczną ofiarą.
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Panie Jezu, Twoje zaproszenie jest bardzo wymagające! My chcielibyśmy pójść za Tobą drogą
Życia, a Ty każesz nam pójść drogą śmierci! I tu spotykamy się z własnym tchórzostwem i
strachem.
Weronika ociera twarz Jezusowi
Weronika spojrzała na Ciebie, Panie, oczami serca. Przez obraz tej kobiety, przez jej tkliwość,
współczucie i pocieszenie, naucz nas patrzeć na wszystkie kobiety, jak na ikonę, z której
promieniuje Twoje Boskie piękno.
Jezus po raz drugi upada
Upadniemy, Panie, może jeszcze wiele razy pod naporem pokus, ale Ty nas podtrzymasz i
każesz podjąć drogę z podniesioną głową, jako mającym uczestnictwo w Twojej królewskiej
godności.
Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie
Wychodzą na spotkanie z Tobą, Panie, niewiasty ze szczepu Racheli. Płaczą. Ale Ty je
zachęcasz, by płakały nad swym własnym losem. Czyż i ja płakać nad sobą? To wezwanie jest
także skierowane do mnie, bo Ty wiesz, Panie, że często powinienem zapłakać nad tragiczną
godziną mojego grzechu.
Jezus po raz trzeci upada
Twoje pokorne milczenie, Panie, i Twoje ciche cierpienie pozwala nam pojąć tajemnicę Twej
wewnętrznej siły, która każe Ci posuwać się na przód drogą synowskiego posłuszeństwa. Oby
ta Twoja siła miłości mogła się udzielić sercu każdego człowieka.
Jezus z szat obnażony
Zobaczyć Ciebie - to zobaczyć światło. Dotknąć Ciebie - to dotknąć ognia. Jakże ośmielamy
się patrzeć na Ciebie, my, którzyśmy rzucili na Twe ramiona błoto naszych grzechów.
Jezus do krzyża przybity
Panie Jezu, gdybyś zszedł z krzyża, my wszyscy bylibyśmy zgubieni. Gdybyś pokazał swą
Boską potęgę, nie spłynęłaby na świat rzeka łaski, która odradza wiernych do nowego życia.
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Jezus na krzyżu umiera
Twój krzyk konania rozdziera gęste mroki czasów i otwiera przed nami jaśniejące progi
wiecznego królestwa żywych. Z Maryją, Twoją i naszą Matką, trwam pod krzyżem.
Jezus z krzyża zdjęty
Z Maryją razem pod krzyżem trwają inne niewiast, te najwierniejsze. Patrzą na Ciebie z
sercem pełnym współczucia. Są w nich obecne z Tobą wszystkie matki, córki, żony, siostry,
wszystkie kobiety, dawczynie miłosierdzia i pociechy. One przyjmują z miłością Twoje
poranione ciało.
Jezus do grobu złożony
Pan śpi, pilnowany przez straże, ale nie została wraz z Nim pogrzebana nieustraszona
nadzieja. W samym sercu nocy ziarno przygotowuje się do kiełkowania.
Jezu, nasze Życie i Zmartwychwstanie, wierzymy w Ciebie!

Władza w służbie braterstwa
Władza, która potrafi podjąć ostateczną decyzję i doprowadzić do jej realizacji
Rozeznanie wspólnotowe jest działaniem bardzo użytecznym, lecz niełatwym i nie
automatycznym, wymaga bowiem kompetencji, mądrości duchowej i osobistego dystansu.
Tam, gdzie jest praktykowane z wiarą i powagą, może stworzyć przełożonym optymalne
warunki do podjęcia niezbędnych decyzji, mających na celu dobro życia braterskiego i
posłannictwa.
Po podjęciu decyzji, w sposób wskazany przez prawo instytutu, przełożony musi
wykazać się wytrwałością i stanowczością, aby podjęte decyzje nie pozostały na papierze.
51. Konieczne jest nadto, aby prawo instytutu w sposób dokładny ustaliło kompetencje
wspólnoty, różnych rad, odpowiedzialnych za poszczególne sektory oraz przełożonego.
Niejasność w tej dziedzinie jest źródłem zamieszania i konfliktów.
Także ”plany wspólnotowe”, które pomagają uczestniczyć na różne sposoby w życiu
wspólnoty i jej misji, powinny dobrze określać zadania i kompetencje władzy, oczywiście w
duchu poszanowania konstytucji.
52. Braterska i zjednoczona wspólnota coraz bardziej powołana jest do stawania się istotnym
i wymownym elementem kontrkultury opartej na Ewangelii, solą ziemi i światłem świata.
I tak, na przykład, w społeczności zachodniej.
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Wspólnota przed Bogiem
Wspólnota zakonna wyrazem
kościelnej komunii

Listopad 1998
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Listopad 98
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Ducha Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Wspólnota przed Bogiem – wspólnota zakonna wyrazem kościelnej komunii
Intencja modlitewna
O świadomość tego, że jako wspólnota zakonna jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego

MODLITWA MISJONARZY DO DUCHA ŚWIĘTEGO
Duchu Święty,
Miłości rozlana w sercach,
który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło,
który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty,
prosimy Cię za wszystkich Misjonarzy Świętej Rodziny
i powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej.
Napełnij nasze serca głęboką pewnością,
że zostaliśmy wybrani by kochać, wielbić i służyć.
Pozwól nam zaznać Twojej przyjaźni,
napełnij nas Twoją radością i pociechą,
pomagaj nam przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach,
uczyń nas niegodnych odblaskiem Twego Boskiego piękna.
Daj nam odwagę podejmować wezwania naszych czasów
i łaskę ukazywania ludziom dobroci Boga Stworzyciela
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Pro memoriam
Często zdarza się tak, że dana wspólnota koncentruje swoje myślenie i działanie na samej
sobie i swoim domu zakonnym. Jeżeli jest zamożna materialnie i duchowo zaczyna
zazdrośnie strzec swojego status quo. Kiedy pojawia się w wyżej wymienionych wymiarach
bieda, wtedy przejawia postawę roszczeniową – jesteśmy biedni – wszystko się nam należy!
Najbardziej odpowiednie jest myślenie w kategoriach całości Zgromadzenia, Kościoła.
Historia pokazuje, że te prowincje kościelne, wspólnoty zakonne, które reprezentowały
jedną z w/w postaw szybko podupadały duchowo i materialnie. Wybór należy do nas.
Współbraciom, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje imieniny życzymy umiejętności
delikatnego dostrzegania potrzeb innych współbraci:
04. Ks. Karolowi Wacholcowi, 05. Ks. Sławomirowi Rajzerowi, Kl. Sławomirowi Grzegórskiemu, Dk. Sławomirowi
Wiktorowiczowi, 16. Ks. Edmundowi Michalskiemu, 21. Ks. Januszowi Jezuskowi, 22. Ks. Markowi Chełminiakowi,
27. Ks. Wirgiliuszowi Jarzyńskiemu, 28. Ks. Zdzisławowi Chmielowi, Ks. Zdzisławowi Wawryszukowi, 30. Ks.
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Andrzejowi Rabijowi, Ks. Andrzejowi Łukaszewiczowi, Ks. Andrzejowi Pietrzykowi, Ks. Andrzejowi Kościukiewiczowi,
Ks. Andrzejowi Kinalowi, Ks. Andrzejowi Prybie, Andrzejowi Kruszyńskiemu

Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
460. Wszystkie nasze małe utrapienia, np. nasze niedbałości czy sposób wypełniania
pewnych zobowiązań, pochodzą z tego, że nie kocha się dostatecznie Jezusa Chrystusa,;
miłość bliźniego bowiem wykonuje wszystko z doskonałością, jak mówią nasze święte Księgi.
Zbliżcie się więc do Boga, accedite ad eum e illumina nimi i - w konsekwencji - wasze serce
rozpłomienią się miłością; wiecie bowiem, że i światło i ciepło wypływa z tego samego
źródła. Nie róbcie nigdy niczego, co rani waszych braci; przygotowujcie się dobrze przed
przyjmowaniem Komunii św.; myślcie ciągle o Jezusie Chrystusie i trzymajcie się Jego dobrze,
zjednoczeni z Nim w waszych pracach, w waszych modlitwach, w waszych rekreacjach wszędzie; a podczas dziękczynienia - szczególnie.
475. To bardzo trudne założyć dziś fundację widząc trudności, które są w znalezieniu miejsca
do tego stosownego i takiego, gdzie chciano by nas przyjąć. Trzeba więc być mężami
modlitwy, by Bóg nam pobłogosławił. Ale modlitwa nie wystarczy. Trzeba jeszcze być
mężami wyrzeczenia i ofiary, oddającymi się ze szczerego serca temu, czego wymagają od
nas sprawy dzieła i nasi przełożeni, nawet gdyby to nas wiele kosztowało. Bez tego
posłuszeństwa i wyrzeczenia, nie zrobi się nic. Zresztą, pobożność, która nie łączy ducha
wyrzeczenia i posłuszeństwa jest podejrzana; to pobożność, która prowadzi do realizacji
naszych idei, która każe nam zaufać w nasze własne sądy, która pcha nas do stawiania siebie
na czele. Bądźcie więc mężami mającymi dobrego ducha; to dobry duch wyrzeczenia i
modlitwa dokonują dzieł.
525. Miłujcie z całego serca jeden drugiego, służcie pomocą jeden drugiemu. Niech ci, na
przykład, którzy rozumieją rzecz dobrze, przychodzą z pomocą tym, którzy jej nie rozumieją.
Będzie pięknie uważać się za powołania spóźnione, mając studia skrócone, itd. zyskacie
szacunek mimo to i dokonacie dobra w szerokim zakresie, ale jeśli nie będziecie zjednoczeni
będzie się wami pogardzało mocno i zrobi się dobrze, bowiem pycha jest godna tylko
pogardy.
527. Trzeba zawsze przygotowywać swe kazania możliwie najlepiej, możliwie najbardziej
interesująco, możliwie najbardziej pociągająco, czy to się podoba zazdrosnym lub nie. Trzeba
by działalność przełożonych była wspierana przez poddanych i żeby nie znajdowali u swych
poddanych żadnej opozycji. Wtedy wszystko pójdzie wspaniale, wspólnota jest rajem, jak w
przeciwnym wypadku jest nieszczęśliwa, rozbita, bez pokoju. Nie trzeba więc nigdy
występować przeciwko zapatrywaniom przełożonych, ale je wspierać ze wszystkich sił i
wykonywać skrupulatnie wszystko, co oni mówią.
WYPOWIEDZI OJCA ZAŁOŻYCIELA
W ZAPISKACH
KS. J. FERRAND’a, MSF.
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Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej
WSPÓLNOTA PRZED BOGIEM
Część 1. – rozmyślanie poranne
Wspólnota Boga z człowiekiem rozpoczęła się z chwilą, gdy wezwał kilku ludzi z Ur
Chaldejskiego, aby stali się Jego ludem. Dokonał tego przez przymierze. …Względem nas,
których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan…/Rz 9, 24/.
Naszą pierwszą odpowiedzią na wezwanie do przymierza jest kochać Boga całą naszą
istotą. Miłość ta wyraża się najbardziej w kulcie i modlitwie.
Modlitwa jest przede wszystkim osobistym spotkaniem z Bogiem, jako przyjacielem.
Bez modlitwy osobistej, modlitwa wspólnotowa nie miałaby sensu. Jezus dał nam przykład,
gdy mimo trudu nauczania i służenia innym, usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. Lecz
tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć
uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się /Łk
5, 15-16/. Każdy z nas, żeby być pożytecznym członkiem wspólnoty, musi iść za przykładem
Jezusa i być posłusznym Jego słowu, bez względu na to, jak bardzo bylibyśmy zajęci Jego
służbą: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie /Mt 6, 6/.
Każdy jest osobiście zobowiązany znaleźć własną strukturę modlitwy i do niej się
stosować. Właśnie w chwilach samotnego osobistego spotkania z Bogiem znajdziemy siłę
umacniania wiary wspólnoty, gdy modlimy się wspólnie.
Jako
członkowie
Kościoła
powinniśmy
uświadomić sobie przywilej, że jesteśmy:
…wybranym plemieniem…abyśmy ogłaszali
dzieła potęgi Boga /por. 1P 2, 9/, a do tego stosowała się ściśle pierwsza wspólnota
chrześcijańska: wielbili Boga /Dz 2, 47/. Jest rzeczą oczywistą, że czynili to wspólnie jako lud
Boży, a jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących /Dz 4, 32/. Jedność serca i
duszy jest warunkiem godnego oddawania przez wspólnotę chwały Bogu.
MODLITWA UWIELBIENIA

Cieszymy
się
także
przywilejem
niezawodnego orędownictwa w naszej
modlitwie, jeżeli wypełnimy warunki podane przez Jezusa. Proszę zwrócić uwagę na Jego
jednoznaczną obietnicę: Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich /Mt 18, 19-20/. Warunek jest tak
jasny jak obietnica; musimy spotkać się w Jego imieniu, całkowicie posłuszni Jego słowu, co
suponuje, że naprawdę mamy i praktykujemy miłość braterską. Jeżeli ten warunek
wypełnimy, nasza modlitwa, zgodnie z obietnicą jest niezawodna.
Wynika to nawet jeszcze wyraźniej z Ewangelii św. Jana /15, 7-17/, gdzie podkreśla
on, byśmy zamieszkali w Chrystusie, byli posłuszni Jego przykazaniu miłości braterskiej, a
otrzymamy moc niezawodnej modlitwy wstawienniczej. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a
słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni… To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem… Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję… To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali /J 15, 7.12.14.17/.
MODLITWA WSTAWIENNICZA
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Znaczy to, że Bóg normalnie odpowiada na nasze modlitwy we wspólnocie kierowane
do Niego przez Jezusa. Jeżeli uznam twoją potrzebę za swój obowiązek przyjścia tobie z
pomocą, wtedy Bóg zadziała tak, jak obiecał. Bóg nie jest obecny w każdej grupie - mniejsza
o to, do jakiego stopnia jej poglądy są ortodoksyjne - jeżeli tam tylko mówi się o miłości, nie
czyni się zaś niczego, by tę miłość praktykować. Jeżeli naprawdę wierzymy, że Bóg, który
wysłuchuje i odpowiada na nasze modlitwy, znajduje się rzeczywiście w naszych braciach,
staniemy przed Nim z takim nastawieniem, które mówi - wszystko, co posiadam, jest wasze,
ponieważ wszystko, co mam, należy do Boga. Jeżeli cechuje nas takie nastawienie spotykamy
się naprawdę w imię Jezusa i nasze modlitwy będą niezawodne. Pierwsi chrześcijanie kładli
wielki nacisk na wartość modlitwy wspólnotowej: Proszę więc was, bracia, przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami
waszymi za mnie do Boga /Rz 15, 30/. Naśladujemy przykład św. Pawła w częstej modlitwie,
orędując jedni za drugimi.
Nasza modlitwa może być urzędowa lub
nieformalna, to znaczy liturgiczna lub
spontaniczna. Do głównych, urzędowych aktów kultu należą: Msza św. i oficjalna modlitwa
Kościoła. Jeżeli modlitwa taka wypływa z naszego życia wiary, jest modlitwą Jezusa w
specjalny sposób, nadaje jej to większej wartości. Modlitwy takie, zwłaszcza Msza św., są
aktami Boga, jak nam to przypomina św. Paweł: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo
pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie /1Kor 11, 26/.
Szczególnie Msza św. jest wyrazem chrześcijańskiej wspólnoty tych, którzy ją
sprawują. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego
chleba /1Kor 10, 16-17/.
Tylko zjednoczona wspólnota może sprawować Mszę św. tak, jak tego żądał Jezus:
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw
tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! /Mt 5, 23-24/. Jeżeli nie posłuchamy tego słowa Bożego,
powinniśmy zrezygnować ze znaku pokoju, w przeciwnym razie przekazujemy go w sposób
nieuczciwy. Szczere, publiczne wyznanie konkretnych grzechów przeciwko wspólnocie
mogłoby poprzedzić Mszę św., zwłaszcza przy niektórych okazjach.
MODLITWA LITURGICZNA

Jeżeli pozostaniemy wyłącznie przy urzędowej
czyli
liturgicznej
modlitwie,
istnieje
niebezpieczeństwo rutyny i taka modlitwa traci
sens. Modlitwa spontaniczna broni nas przed takim niebezpieczeństwem, ponieważ nie
zależymy wtedy ani od książeczki, ani od formułki. Taka forma modlitwy daje nam lepszą
okazję do podzielenia się duchowymi darami, które znajdują się we wszystkich
chrześcijańskich wspólnotach, np. dar proroctwa, interpretacji, rozpoznawania duchów,
języków /1Kor 14, 26/. Korzystanie jednak z nich musi być objęte dyscypliną, jak to podkreśla
św. Paweł w 1 Kor 12-14.
Wspólnoty, które nie praktykowały wcześniej modlitwy spontanicznej, dopóki nie
nabędą wprawy, powinny stosować prostą formę modlitwy grupowej, to znaczy animator
powinien przeczytać urywek Pisma Świętego, po czym następuje chwila milczenia dla
refleksji. Każdy powinien podzielić się jakąś myślą, która nasunęła mu się przy słuchaniu
MODLITWA SPONTANICZNA
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Słowa Bożego. Następnie urywek zostaje przeczytany powtórnie i po chwili każdy podzieli się
tym, co jego zdaniem, Bóg powiedział do niego osobiście przez to czytanie. W końcu tekst
należy odczytać po raz trzeci i po pewnym czasie każdy powinien ułożyć krótką modlitwę na
temat przeczytanego tekstu.
Zdarzają się okazje, kiedy jakiś brat lub siostra,
cała wspólnota lub wspólnota Kościoła odczuwa w
taki czy inny sposób potrzebę kierownictwa lub
aktualnej pomocy. Sytuacja taka domaga się specjalnej modlitwy. O pierwszej wspólnocie
chrześcijańskiej oczekującej Zesłania Ducha Świętego czytamy: Wszyscy oni trwali
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Braćmi Jego /Dz 1,
14/ a przy innej okazji, kiedy potrzebne było specjalne kierownictwo, przy wyborze ludzi do
odpowiednich zadań, pierwsi chrześcijanie dodają do modlitwy post: Gdy odprawiali
publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty… /Dz 13, 2/. Okresy ciągłej modlitwy i
roztropnego postu, gdy potrzeba się nimi posłużyć, są prawdziwym wyrazem naszego życia
oraz życia przed Bogiem.
MODLITWA SPECJALNA

Część 2. spotkanie we wspólnocie
W tym miejscu naszego programu wspólnota może podziękować Bogu, że przebyła
już tyle etapów na drodze zaufania i miłości, i że osiągnęła wysoki stopień prawdziwie
chrześcijańskiej obecności dla drugich. Jest to osiągniecie rzadkie i niełatwe. Dowodzi to, że
tworzenie wspólnoty wiary i miłości, model wspólnoty Kościoła, znak i ukazanie
Zmartwychwstałego Chrystusa dla wszystkich. Wasze oddawanie czci Bogu będzie odtąd
sensowniejsze. Wasze osiągnięcie mogłoby zostać uczczone specjalną Mszą św.
Każdy z was chętnie zgodził się na zrzucenie maski społecznej konwencji, jaką był
obarczony albo przynajmniej ją zniżył i obecnie wzrośnie w was poczucie wzajemnej
odpowiedzialności za siebie jako za chrześcijan. Doświadczycie błogosławieństwa życia z
ludźmi, którzy rozumieją was i kochają, i którzy pragną, byście ich rozumieli i kochali. Tak, jak
wzrastacie we wspólnocie, tak Zmartwychwstały Chrystus i ukazanie się Ducha Świętego w
Jego owocach stanie się głębszym doświadczeniem w waszym wspólnym życiu i kulcie.
Pytanie nr 5 jest najważniejszym ćwiczeniem wzmacniającym wiarę wśród przeżyć,
jakimi macie się podzielić na tym spotkaniu.

WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
1. W jakim tekście Pisma Świętego przemówił Bóg do ciebie najdobitniej w czasie od
ostatniego spotkania? Czy możesz podzielić się ze wspólnotą tym, co ci powiedział?
2. Czy apostolat i prace, jakie aktualnie wykonujesz we wspólnocie, pozostawiają ci tyle czasu
na osobistą modlitwę, ile potrzebujesz? W jaki sposób?
3. Czy uważasz, że jakiś członek wspólnoty jest przepracowany i nie ma dosyć czasu na
swobodną, osobistą modlitwę? Zapytaj się, jeśli nie jesteś tego pewny.
4. Jaka jest twoja największa potrzeba w tej chwili? Czy mógłbyś odmówić modlitwę w tej
intencji i poprosić kilku członków wspólnoty, by uczynili teraz to samo?
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5. Podziel się ze wspólnotą tym, jakie większe łaski otrzymałeś od Boga w ciągu swego życia?
Daj krótkie o tym świadectwo.
6. Czy urządza się w tej wspólnocie wystarczającą ilość błagalnych modlitw w intencji
osobistych i apostolskich potrzeb każdego? Czy masz jakieś propozycje pod tym względem?
7. Czy możesz podać jakieś specjalne potrzeby wspólnoty, które wymagałyby dłuższej
modlitwy i postu?
8. Czy uważasz, że istnieje sposób, dzięki któremu życie modlitwy tej wspólnoty mogłoby
poprawić, polepszyć się?
9. Czy jesteś zadowolony z ilości czasu i rodzaju służby liturgicznej w tej wspólnocie? Czy
można by coś zrobić, gdyby zaszła potrzeba jakiegoś ulepszenia?
10. Jak się czujesz, gdy odbywa się modlitwa spontaniczna we wspólnocie?

Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed wystawionym
NS

Wspólnota przed Bogiem - wspólnota zakonna wyrazem kościelnej komunii

Basil Cole OP i Paul Conner OP „Pełnia chrześcijaństwa - teologia życia konsekrowanego”
ŻYCIE WSPÓLNOTOWE
Skupmy się nad ostatnio podkreślanym w Kościele wspólnotowym charakterze
wszystkich aspektów życia zakonnego. Życie prawdziwie wspólnotowe to oczywiście przede
wszystkim owoc osobistego udziału każdego z członków, a dopiero później rezultat struktur
kanonicznych i działań władzy. W przeszłości w życiu wspólnym często kładziono nacisk na
jak największe ujednolicenie pomieszczeń mieszkalnych, pożywienia, ubioru, udziału we
wspólnych działaniach; dziś przeważa koncentracja na komunii prawdziwej miłości, która jest
duszą i przyczyną koniecznych, zewnętrznych reguł. Obecnie podkreśla się ważność
wspólnego życia i wspólnotowych modlitw oraz apostolatu, w miejsce akcentowanego
kiedyś domu zakonnego i ustalonych ściśle zajęć, podczas których członkowie wspólnoty
zaledwie się o siebie ocierają. Doszło do zmiany rozłożenia akcentów, bo dziś dostrzega się,
że fundamentem chrześcijańskiej społeczności w każdej sferze jest communio. Sam ten
fundament stwarza między członkami jedność serca i umysłu na poziomie ich podstawowych
celów i środków w życiu osobistym i zbiorowym; takiej jedności nie można narzucić z
zewnątrz, lecz jest ona owocem wolnego i pełnego poświecenia każdej z osób wspólnym
działaniom. W ten sposób buduje się prawdziwa rodzina w Panu poprzez rozwijająca się więź
szacunku, zaufania, pomocy, przykładu, rady, a także napominania w miłości.
Wspólnotowy charakter życia, apostolstwa, modlitwy i pracy wspólnoty zakonnej
winien być podkreślany tak długo, aż stanie się koncepcją, inspirującą każda osobę stanu
konsekrowanego. Zakonnik korzystający jak najlepiej z aspektu wspólnotowego, wprowadza
w życie arcykapłańską modlitwę Jezusa, aby wszyscy byli jedno (J 17,22), a ponadto jedność
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braterska daje świadectwo przyjścia Chrystusa (por. J13,35; 17,21) i jest źródłem wielkiej siły
apostolskiej (Dz 15). Gdy wypełniają życie radami ewangelicznymi, dają prorockie,
wspólnotowe świadectwo światu o tym właśnie pojednaniu, jedności i uczestnictwie, jakie
Kościół oferuje światu — a którego świat nie potrzebuje i ma prawo oczekiwać — w
związkach rodzinnych, społecznych, politycznych i handlowych (por. KPK 602). Co więcej,
ponieważ Jezus jest obecny pośród zgromadzonych w Jego imię ich wspólnotową modlitwę
przemienia w swoją własną i ponieważ Kościół uczynił z tej grupy wspólnotę modlitwy,
przeto każda z osób konsekrowanych staje się na całe życie uczestnikiem wspólnotowej
modlitwy w wymiarze prywatnym i publicznym. Apostolska misja we wspólnocie stanowi
drugą, po modlitwie, część wspólnotowego aspektu apostolatu, w której zakonnik staje się
partnerem (por. KPK 675 - 682). W danym instytucie poprzez łaskę profesji rad
ewangelicznych tenże instytut dzieli się ze wszystkimi członkami własną misją w Kościele tak,
że każda z osób, pozostając w komunii z innymi, pracuje w imieniu instytutu i w imieniu
Kościoła powszechnego (por. DZ 8, KPK 675,3).
Życie wspólnotowe, świadectwo, modlitwę i misję charakteryzuje wzajemna
zależność, otwartość i osobista aktywność. Te cechy rozwijają zainteresowanie pracą
współbraci i współsióstr, a jeszcze bardziej poczucie współzależności, doceniania i zachęty w
ich pracy. Apostolat wspólnotowy przede wszystkim zaś korzysta z jedności ducha i intencji i
choć w jego skład wchodzi konieczna różnorodność, to jednak zawiera pewną jedność
działań, metod i sposobów.
Zakonne życie wspólnotowe może być opisane w następujący sposób: grupa ludzi
zebrana jako kochająca się rodzina braci i sióstr tworzy Mistyczne Ciało Pana, zakorzenione w
jedności Trójcy, zrośnięte organicznie przez to samo wezwanie, charyzmat i śluby oraz
pragnienie, by wszystkim się dzielić dla wzajemnego wsparcia i służby Kościołowi. Dzielenie
się wszystkim obejmuje wspólne kreślenie planów i ich realizację, a każdy z członków
odpowiada za siebie i innych poprzez służenie im swoimi darami i energią. Owocem jest
wyjątkowo uświęcająca jedność duchowa, apostolska, społeczna, prawna i ekonomiczna, w
której rozkwita życie wspólne, a jednostki rozwijają swoją osobowość zgodnie z planem
Bożym poprzez wzajemną pomoc i łaskę Boga.
Życie zakonne może — i powinno — stać się pełniejszym wyrazem tej jedności natury,
łączącej niezliczonych przedstawicieli rasy ludzkiej w jedną, uniwersalną rodzinę, jak i w
głębszej communio Boskiej łaski, która wszczepia w Chrystusa wszystkich ochrzczonych,
umacniając każdego udziałem w Jego własnej Prawdzie i Miłości. Wspólne życie zakonne
staje się tym właśnie pełniejszym wyrazem rosnącej jedności umysłu, serca i życia oraz gdy
zakonnicy doświadczają w konkretny sposób pełni chrześcijaństwa, realizowanej w życiu
założyciela, zatwierdzonej przez Kościół i wcielonej w każdego z członków poprzez Boże
wezwanie i oddanie siebie na całe życie.
Codzienne wcielenie Bożego wezwania i osobistej odpowiedzi polega na jedności
umysłu, serca i sposobu życia w zakresie podstawowych celów i środków oraz dostrzeganiu
tej jedności w każdym z członków poprzez wzajemną akceptację i oddanie siebie w służbę
wspólnego wzrostu.
Tę więź przymierza wzmacnia jeszcze wiara i ufność w nowe braterstwo łaski.
Członkowie w miejsce naturalnej rodziny i przyjaźni mogą rozwinąć stabilną, codzienną
wymianę i pomoc, które wspaniale uzupełniają owe więzy, gdyby one rzeczywiście istniały.
Nawet gdyby jednostki musiały cierpieć dla dobra wspólnego swych społeczności,
strata będzie tylko czasowa. Taki ubytek włączony do Paschalnego Misterium Chrystusa,
przynosi większy zysk duchowy.
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Z tych wszystkich względów zakonne życie wspólnotowe może stać się tym, czym „na
początku” mało być ludzkie życie społeczne: na wzór i podobieństwo Jedności i
Różnorodności Trójcy.

Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA
Modlitwa
Panie Jezu, chcę współczuć z Tobą w bolesnej drodze krzyżowej na Kalwarię, gdzie się leje
Twoja krew. Uwielbiam ją i ofiaruję Ojcu Niebieskiemu za zbawienie dusz, jedność Kościoła i
za miłość naszej wspólnoty.
Stacja I
Słucham, jak ogłaszają wyrok Twojej śmierci. Patrzę w jakim milczeniu, z jaką cierpliwością i
łagodnością przyjmujesz słowa wyroku. Panie, naucz mnie zachowywać milczenie i pogodę
ducha wobec tego co jest trudne we wspólnocie.
Stacja II
Wpatruję się w krzyż włożony na Twoje ramiona, Panie. Porównuję swoje cierpienie z
miłością, którą noszę w swym sercu do Ciebie, Panie i proszę, by znużenie nie zgasiło
płomienia miłości do moich współbraci.
Stacja III
Panie, wzywasz mnie do uczestnictwa w dźwiganiu Twojego krzyża, ale jakże często miłość
własna przygniata mnie do ziemi i nie umiem już kroczyć droga wyrzeczenia i zaparcia się
siebie, by służyć z miłością Tobie i wspólnocie.
Stacja IV
Spotykam się z Twoją i moją Matką. Proszę, Panie, by jedność Waszego cierpienia i
wspierania się na drodze krzyża umacniał moją miłość w chwilach, gdy tak trudno przyjąć
wspaniałomyślnie ciernie wspólnej drogi.
Stacja V
Patrzę na Cyrenejczyka, który przymuszony przyjmuje krzyż. Ja wybierając z Twego, Panie,
natchnienia życie wspólne także przyjąłem krzyż. Zbyt często jednak chcę być zwolniony z
jego dźwigania, a tylko tą drogą mogę zdobyć szczęście wieczne dla siebie i innych dusz.
Stacja VI
Weronika z miłością przezwycięża wszelkie względy ludzkie. Panie, w mym sercu rodzi się
czasami lęk przed utratą czci u ludzi i moich współbraci. Brakuje mi miłości do
wspaniałomyślnego praktykowania cnót, by w ten sposób obmyć rany Twojej twarzy.

145

Stacja VII
Panie, po raz drugi upadasz po krzyżem i powstajesz. Idę Twoimi śladami, ale jestem tylko
człowiekiem - zniechęcam się, jestem przygnębiony, pozbawiony podpory współbraci. Idę
Twoimi śladami, podnieś mnie z miłością.
Stacja VIII
Niewiasty jerozolimskie płaczą widząc Ciebie, Panie, w takim pohańbieniu. I ja mam ochotę
zapłakać na sobą i nad wspólnotą, ale patrząc na Ciebie, wiem, że taka droga ciasna i trudna
jest drogą miłości nadprzyrodzonej, miłości zakonnej.
Stacja IX
Patrzę na Ciebie, Panie, gdy zbliżasz się na górę Kalwarię i... po raz trzeci upadasz. Naucz
mnie, Panie, przez ten upadek nie odmawiać nigdy najwięcej kosztującej ofiary miłości do
wspólnoty, choćby miała ona zadać nową ranę.
Stacja X
Z tak wielkim okrucieństwem oprawcy zdzierają szaty z Twego poranionego i obolałego ciała.
Panie, tak boli ogołocenie z własnej woli i ze wszystkiego, co posiadam. Wierzę, że kiedyś ta
mała ofiara podjęta z miłości do Ciebie wyda owoce nie dla mnie, ale dla dusz i dla
wspólnoty.
Stacja XI
Stoisz, Panie, na szczycie Kalwarii. Oprawcy rozciągają Cię na drzewie krzyża. Ciebie do krzyża
przybiła miłość. Jestem przybity do krzyża zakonnego więzami miłości, którymi są śluby. Od
Ciebie uczę się trwać bez skargi i narzekania.
Stacja XII
Patrzę na krzyż, na którym mój Pan oddał ostatnie tchnienie. Krzyż jest bramą do życia
wiecznego. Dlaczego tak trudno dźwigać krzyż życia wspólnotowego? Panie, chcę ten krzyż
miłować i nieść z nadzieją, że prowadzi on do Ciebie. Prowadzi mnie i wspólnotę.
Stacja XIII
Matczyne ramiona przyjmują Twoje Ciało z miłością. Razem z Maryją adoruję Twoje
Najświętsze Ciało. W tej szkole miłości Matki do Syna uczę się patrzeć w ciszy na Twoją
Obecność w Najświętszym Sakramencie, gdy w moich dłoniach chleb staje się Twoim Ciałem.
Stacja XIV
Panie, z jakąż czułością Twoi przyjaciele składają Cię do grobu. Czy jest we mnie taka czułość
do braci, którzy żyją obok mnie. Czułość, która troszczy się o dobro mojego brata i
wspólnoty. Czułość, która czyni lżejszym codzienny krzyż i pobudza wzajemną miłość.
Zakończenie
Panie Jezu, adoruję Twoje rany, a przez krew wylaną za nas i przez Twoje cierpienie, proszę
przemieniaj miłość naszej wspólnoty, by każdy z nas uświęcił się na drodze życia zakonnego i
kapłańskiego, a wspólnota była świadectwem komunii i jedności. Który żyjesz i królujesz na
wieki wieków. Amen.
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Propozycja odmówienia Psalmu 51.

STACJA I
Piłat...wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym
Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata(...) I rzekł do Żydów: „Oto król wasz!’’A oni krzyczeli:
„Precz! Precz!Ukrzyżuj Go! ‘’Piłat rzekł ponownie : „Czyż króla waszego mam ukrzyżować? ‘’
Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im aby Go
ukrzyżowali.
STACJA II
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź
prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich!
Powiedział: Jeżeli kto chce iść za Mną,niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
STACJA III
Winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. Jestem zgnębiony, nad
miarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny. Jestem nadmiarę wyczerpanyi złamany;
skowyczę, bo jęczy moje serce. Przyjaciele moi i sąsiedzi stronią od mojej choroby i moi
bliscy stoją z dala. Bo jestem bardzo bliski upadku i ból mój jest zawsze przede mną.
STACJA IV
Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie
przytłacza, którą doświadczył mnie Bóg?
Symeon błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten jest przeznaczony na upadek i
powstanie wielu w Izraelu, i na znak któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
STACJA V
A gdy wyszydzono Jezusa, żołnierze wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili
niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który wracając z pola właśnie
przechodził, żeby niósł krzyż Jego.
STACJA VI
Jeszcze jedna z tych niewiast, o której Jezus może powiedzieć: „Dobry uczynek spełniła
względem mnie’’. Z potu i krwi Jezusa , które wchłonęła chusta Weroniki, powstał obraz Jego
Oblicza. Chrystus-Odkupiciel jest oblubieńcem ludzkich serc. Czeka by odpowiedziały Mu
miłością - tak jak Weronika na krzyżowej drodze.
STACJA VII
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi mąż boleści, oswojony z cierpieniem... wzgardzony
tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dzwigał nasze boleści,
a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga. ...a Pan zwalił na Niego winy nas
wszystkich.
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STACJA VIII
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiety, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus
zwrócił się do nich i rzekł: „córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną; płaczcie raczej nad
sobą i waszymi dziećmi!’’
STACJA IX
Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza; wszyscy wrogowie na wieść o nieszczęściu
cieszą się, żeś Ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, bo los mój ich spotkał. Liczne są
moje udręki i serce me choruje.
STACJA X
Podzielili między siebie moje szaty a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.
STACJA XI
Na miejscu zwanym Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota, ukrzyżowano
Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus
Nazarejczyk, Król Żydowski.’’ Ten napis czytało wielu Żydów ponieważ miejsce, gdzie
ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i
greckim.
STACJA XII
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się
zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Jezus mówił: „Ojcze przebacz im bo nie
wiedzą co czynią’’. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i Maria Magdalena. Kiedy
więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, rzekł: „Niewiasto oto Syn Twój’’.
Następnie rzekł do ucznia: „Janie oto Matka twoja’’. I zawołał Jezus donośnym głosem:
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego’’. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok
tego co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: „Istotnie człowiek ten był Synem
Bożym.
STACJA XIII
Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć?
Dziewico, Córo Syjonu! Gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy?
STACJA XIV
Zabrano ciało Jezusa owinięto je w czyste płótno i złożono w grobie, a składano je w
pośpiechu, ażeby zdążyć przed świętem paschy, które rozpoczynało się o zmierzchu dnia.
Przed wejście do grobu zatoczono duży kamień. I chociasz nadal nasza planeta zaludnia się
grobami ludzi, choć rośnie cmentarzysko, na którym człowiek z prochu powstały w proch się
obraca to przecież wszyscy ludzie, którzy patrzą w stronę Grobu Jezusa Chrystusa, żyją w
nadziei ZMARTWYCHWSTANIA.
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Wierzę w Ducha Świętego
Kolejny fragment Składu Apostolskiego dotyczy wiary w Ducha Świętego. Co oznacza
wiara w Niego? Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ Bożego Ducha nie można
opisać ani objąć ludzkimi słowami. Pismo Święte nie mówi nam, kim ten Duch jest, lecz
jedynie co czyni i w jaki sposób działa. Oznacza to, że Ducha Świętego rozpoznajemy także
dzisiaj wyłącznie z efektów Jego działania. W praktyce rozpoznanie to wydaje się o wiele
trudniejsze. Niekiedy odnosi się wrażenie, że kontakty te zostały nawet zerwane. Dla wielu
bowiem Duch Święty jest zauważalny (dostrzegalny) w istniejącej tradycji jako zachowawcza
moc (siła) gwarantująca porządek i niezmienność. Następstwem takiego spojrzenia na
działanie Ducha Świętego staje się prawo i paragrafy czyniące przejrzystym obowiązujący
porządek, do którego w każdym przypadku można się odwołać. Takie przedstawianie
wpływu Ducha Świętego sprzyja obumieraniu prawdziwych sił, jakie niesie ze sobą Jego
obecność i działanie.
Na co dzień często obserwujemy, jak spod warstw asfaltu wyrasta trawa i korzenie
drzew, rozrywając przy tym betonowy pancerz. Tym samym zakłócają one ustalony
porządek, wywołując jednocześnie irytację u tych, którzy chcieliby, aby nic się nie zmieniało.
Tak oto ponad normami i planami istnieją korzenie: bo one żyją! Tam gdzie jest życie, coś się
dzieje, nieustannie zmienia, ponieważ nie ma życia bez rozwoju, a więc bez zmian!
Duch Boży tryska życiem. Jest do tego stopnia żywotny, że życie stanowi wręcz Jego
istotę. Dlatego w Kościół wyznaje w domawianym w czasie niedzielnej Eucharystii „Wierzę”,
że Duch Święty jest Panem i Ożywicielem. To Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych,
przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w nas swego Ducha (Rz 8,11).
Duch Święty ogarną swą mocą Jezusa już na początku Jego ziemskiego życia, by już
Go nigdy nie opuścić (por. Łk 4,18). Dlatego też nie można się dziwić, że Jezus tryska życiem.
Uzdrawia chorych, uwalnia opętanych od złego ducha, przebacza grzesznikom, wszystkich
obdarza nowym życiem. Tym samym Jezus przełamuje istniejącą religijną tradycję. Jego
sposób mówienia i działania prowokuje ludzi, którym się wydaje, że stawia On pod znakiem
zapytania ich sposób patrzenia na świat i na Boga. I rzeczywiście — Jezus, o którym wiara
mówi, że działał mocą Ducha Bożego, zmienił religijne zapatrywania, a jednocześnie stał się
przyczyną głębokich konfliktów. Można powiedzieć, że wprowadził On swoiste zamieszanie.
Przedstawiciele instytucji religijnych upatrywali w Jego mowach i czynach łamanie
uświęconej tradycji wiary. Jezus temu nie zaprzecza. On nie szuka żadnych pokojowych
kompromisów, które by hamowały działanie Ducha i czyniły je wolniejszym: Czy myślicie, że
przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam (Łk 12,51). A więc Jezus
wnosi niepokój. Dlatego trzeba Mu zamknąć usta, aby Duch poprzez Jego słowa nie rozerwał
wszystkich zatwardziałości (zaskorupienia), nie wywrócił ustalonego porządku, a przez to, by
nie niepokoił ludzi.
W nowinie Jezusa dotyka mnie tchnienie Ducha, który świat mojej wiary wypełnia
nowym życiem, jakby językami ognia; z drugiej zaś strony rozbija przepełnione tęsknotami,
skostniałe wyobrażenia. Tak oto dochodzimy do określenia cech rozpoznawczych działania
Ducha Świętego. On przemawia w słowach i czynach Jezusa. Dlatego prawdziwe jest
stwierdzenie, że Duch Święty to Duch Jezusa. On jest tym, który Jego słowom nadaje
żywotną moc. Jest jak wino, które rozrywa stare bukłaki (por. Mk 2,22). Dlatego prawdą jest
także i to, że tam gdzie ktoś przemawia i działa w duchu Jezusa, tam działa Duch Święty.
Właśnie miłość połączona z dziecięcym, bezgranicznym zaufaniem Bogu i miłość do drugiego
człowieka, miłość, która przebacza, podnosi, dodaje odwagi, uwalnia od lęków
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charakteryzuje działanie w duchu Jezusa. O każdym, który w ten sposób przemawia, wierzy,
ufa i kocha można powiedzieć, że działa w nim Duch Święty. W takich sytuacjach pojawiają
się także niejednokrotnie wątpliwości, czy nadal należy utrzymać dawne zwyczaje, porządki.
Wówczas może także wyzwolić się niechrześcijański, „pogański” lęk, zakłócający istniejący
spokój. Cóż to jednak za spokój, który nie dopuszcza działania Ducha Świętego? Przecież
wierzyć znaczy żyć Jego mocą — często w niezwykły sposób. Czy ma to zatem znaczyć, że
wiara musi zawierać ryzyko rezygnacji z dotychczasowych życiowych zabezpieczeń ze
względu na Jezusa oraz domaga się pełnego zaufania Duchowi Jezusa, Duchowi Świętemu,
który chce być Panem mojego życia i pragnie obdarować mnie nowym życiem?
Martin Loffler SJ

MODLITWA
KS. JANA BERTHIERA DO ŚWIĘTEJ RODZINY
W INTENCJI RODZIN
(z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny)
O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów
wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu.
Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech
pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, które są rzeczywistym pocieszeniem i niech
przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem:
Familia Nazaretana ille...!

Kontemplacja
Misterium Narodzenia
wg św. Ignacego Loyoli „Ćwiczenia duchowne” CD 110-117. 264
Łk 2, 1-14 (20); Mt 1, 18-25
Modlitwa przygotowawcza
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)
Wprowadzenie 1
Tutaj przypomnieć sobie, jak Maryja z Józefem wyruszyli z Nazaretu do Betlejem. Oczami
wyobraźni widzieć całą drogę do Betlejem, przypatrując się jej, jak jest długa, jak szeroka, czy
idzie ta droga po równinie, czy przez doliny i wzgórza. Patrzeć również na miejsce
narodzenia, czy jest obszerne, czy szczupłe, jak urządzone.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji: tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana Jezusa, który dla mnie
narodził się w ubóstwie, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady.
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Punkt 1
Widzieć osoby, Maryję, Józefa i Dzieciątko Jezus po Jego narodzeniu tak, jakby się tam było.
Stać się ich sługą ubogim i niegodnym. Patrząc na nich, kontemplując ich i służąc im w ich
potrzebach tak, jakbym się tam znajdował.
A potem wejść w siebie, aby jakiś pożytek duchowy z tego patrzenia wyciągnąć dla siebie.
Punkt 2
Patrzeć, zwracać uwagę i kontemplować to, co mówią osoby. „I nagle przyłączyło się do
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój, ludziom Jego upodobania” Łk 2, 13-14. Patrzeć co czynią, jak
podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie - a to wszystko dla mnie.
„Stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” 2 Kor 8, 9. Tajemnica Narodzenia to
również wielkie poniżenie - nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dostrzegać również w tym
ubóstwie i poniżeniu wielką godność człowieka, jego ciała - świątynia Ducha św.
Potem odnieść to wszystko do siebie, aby mieć dla siebie jakiś pożytek duchowy.
Punkt 3
Dialog z Bogiem: uwielbiać Boga za cud narodzenia Pana Jezusa. Postanowić konkretnie, w
jaki sposób to misterium może przemienić i moje życie, zwiększyć wierność ślubom i łasce
powołania.
Rozmowa końcowa
Odmówić „Ojcze nasz” i modlitwę:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek
mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to
mi wystarcza. Amen. CD 234

Bądź mym oddechem
Bądź mym oddechem,
Duchu Święty,
abym rozważał to, co święte.
Bądź moją siłą,
Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte.
Bądź mym pragnieniem,
Duchu Święty,
abym ukochał to, co święte.
Bądź moją mocą,
Duchu Święty,
ażebym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie ode złego,
Duchu Święty,
bym nie stracił tego, co święte.
Św. Augustyn
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Życie wspólnotowe na modlitwie
Duch Ojca Założyciela i duch modlitwy
braterskiej

Grudzień 1998
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Grudzień 98
Temat roku 1998
Duch Święty a Maryja
Duch Święty jednoczy naszą Wspólnotę zakonną w miłości Chrystusa
Temat miesiąca
Życie wspólnotowe na modlitwie – Duch Ojca Założyciela i duch modlitwy braterskiej
Intencja modlitewna
Abyśmy nie wierzyli w to, że nadzwyczajne metody prowadzenia życia zewnętrznego i
wewnętrznego rozwiążą nasze problemy zakonne.

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego
Bądź mym oddechem,
Duchu Święty,
abym rozważał to, co święte.
Bądź moją siłą,
Duchu Święty,
ażebym czynił to, co święte.
Bądź mym pragnieniem,
Duchu Święty,
abym ukochał to, co święte.
Bądź moją mocą,
Duchu Święty,
ażebym strzegł tego, co święte.
Strzeż mnie ode złego,
Duchu Święty,
bym nie stracił tego, co święte.
Św. Augustyn
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Pro memoriam
Wielokrotnie słyszymy od różnych współbraci o tym, że nie znamy swojej duchowości i
przez to nie realizujemy naszego charyzmatu. Jest to postawa obłudna i godna
odrzucenia. Ks. Jan Berthier z najbardziej istotne uważał medytację nad Tajemnicą
Wcielenia Boga, które miało miejsce w rodzinie Maryi i Józefa z Nazaretu. Nic nie stoi
na przeszkodzie rozważać tę Tajemnicę i nasycać się nią nie tylko przy okazji Bożego
Narodzenia. Należy zrobić rachunek sumienia czy Nazaret i Wcielenie pojawiają się
ostatnio, jako tematy szczególnie przez nas rozmyślane? A może nie ma rozmyślania w
ogóle. No to, po co ta frustracja?
Współbraciom, którzy w tym miesiącu obchodzą swoje imieniny życzymy umiejętności
delikatnego dostrzegania potrzeb innych współbraci:
08. Ks. Marianowi Twardawie, 12. Ks. Aleksandrowi Pająkowi, 18. Ks. Bogusławowi
Kudli, Ks. Bogusławowi Jaworowskiemu, Kl. Bogusławowi Wacławskiemu, 19. Ks.
Dariuszowi Chabraszewskiemu, Ks. Dariuszowi Kałuży, Ks. Dariuszowi Mogielnickiemu,
24. Ks. Adamowi Wiśniewskiemu, Ks. Adamowi Konopce, Ks. Adamowi Samselowi, Ks.
Adamowi Sobczykowi, Ks. Adamowi Bajorskiemu, 29. Kl. Tomaszowi Hakubie, 30. Ks.
Eugeniuszowi Trybyszewskiemu, Ks. Eugeniuszowi Daleckiemu, 31. Ks. Sylwestrowi
Pawłowskiemu, Kl. Sylwestrowi Robakowi

Przesłanie Ojca Założyciela ks. Jana Berthiera
1. Śluby: Aby je zachować doskonale trzeba mieć ciągle przed oczyma ideał ubóstwa,
czystości i posłuszeństwa. Ten ideał sprawi, że będziemy mieli wszelką wymaganą
wspaniałomyślność, by zachowywać doskonale nasze śluby i złożyć Bogu
najprzyjemniejszą z ofiar - ofiarę całopalną; bez tego ideału będziemy oziębli. Ten ideał
mamy w Jezusie Maryi i Józefie.
2. Nauka chrześcijańska jest podstawą całego życia chrześcijańskiego; można dać w
czyjeś ręce najpiękniejsze książki duchowne, najpiękniej napisane, a jeśli brakuje w nich
nauki chrześcijańskiej i wiedzy katechetycznej - zrobiło się daremny wysiłek; lecz jeśli
ktoś posiada dobre wykształcenie religijne, można na tym budować to, co się chce i to
pozostanie. Na misjach, na ambonie, w parafiach - trzeba mieć zawsze na oku naukę
Kościoła Katolickiego, wyjaśniać Katechizm w sposób możliwie najbardziej zrozumiały,
a ludzie skorzystają w ten sposób i zapamiętają je. Ale gdy ktoś rzuca im piękne zdania i
głosi bogato „okraszone” nauki - to im na nic nie posłuży.
3. Radość jest owocem Ducha Świętego i towarzyszy miłości. Zawsze należy radować
się.
4. Niedyskrecja jest zawsze szkodliwa dla zakonnika. Trzeba bardzo uważać na to, co
się mówi; należy mówić skromnie, w sposób prosty; uważać, by nie powiedzieć czegoś,
co mogłoby obrazić bliźniego.
5. Historia wzbogaca doświadczenie i ideały.

6. Wykorzystanie czasu: powinniśmy być wdzięczni za dane nam chwile i ochoczo
poświęcać je nauce teologii, pisaniu kazań, i - wreszcie - by nie tracić czasu i czytać
tylko to, co przynosi pożytek; w każdej pracy natomiast kierować się Regułą. Przez całe
zakonne życie trzeba będzie troskliwie uzupełniać to, czego nie można było zdobyć w
pierwszych latach nauki.
7. Korzystajmy z Reguły często, szczególnie bierzmy ją jako temat w swych
rozmyślaniach.
8. Porządek jest źródłem pokoju - dla nas samych i bliźnich.
Ks. J. Ferrand MSF Adnotationes.
Grave 1901-1908.

Schemat rozmyślania na Dzień skupienia i spotkania we Wspólnocie domowej

ŻYCIE WSPÓLNOTOWE

Część 1. – rozmyślanie poranne
Do nas, ludzi żyjących we wspólnocie kierowane jest Boże wezwanie do
przymierza. Poza modlitwą i kultem okazujemy szczerą odpowiedź na to przymierze
przez życie we wspólnocie z naszymi braćmi i siostrami. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem /J 15, 12/. Wymaga to
przymierza między członkami wspólnoty, czy to pośrednio poprzez nasze zachowanie,
czy to jasno wyrażonego. Skoro zgodzimy się na życie we wspólnocie, struktury, jakie w
tym celu ustanowiliśmy, są wyrazem naszej odpowiedzi na przymierza z Bogiem i
drugim człowiekiem.
Możemy bez obawy zastosować do życia wspólnotowego w ogóle to, co św.
Paweł powiedział chrześcijanom w Koryncie o ich zebraniach: Lecz wszystko niech się
odbywa godnie i w należytym porządku /1Kor 14, 40/. Z tego powodu zajmiemy się
teraz koniecznością i naturą struktur w chrześcijańskiej wspólnocie. Przez struktury
rozumiemy tutaj jakiekolwiek normy, na które wyraziliśmy zgodę, obojętnie czy spisane
czy ustne lub w inny sposób zagwarantowane, przez które zdecydowaliśmy się żyć
razem, aby łatwiej osiągnąć nasze cele wewnątrz i poza wspólnotą. Normy te możemy
ująć w formę reguł, regulaminów, programów zajęć lub po prostu wykonywać
działalność, na którą wyraziliśmy zgodę.
Pewne struktury są absolutnie konieczne
dla
normalnego
funkcjonowania
wspólnoty, tak by ludzie mogli żyć przewidując w rozsądny sposób mogące zaistnieć
sytuacje, bez potrzeby podejmowania każdej decyzji co dzień na nowo. Inaczej
człowiek byłby narażony na wielki wysiłek /a mało celowy/ i na nieustanne zamieszanie
w grupie. Gdybyśmy mieli decydować każdego dnia, o której godzinie ma być wspólna
Msza św., powstałoby niewątpliwie trudności. Jeżeli nie ustalimy czasu i celu
KONIECZNOŚĆ STRUKTUR

wspólnotowego spotkania, we wspólnocie będzie wzrastał brak porozumiewania się. A
jeżeli w naszym osobistym i wspólnotowym apostolstwie mamy zacząć przynosić owoc
Bogu /Rz 7, 4/ musimy mieć struktury, które pomogą nam prowadzić życie w ładzie i
karności. Inaczej nasza praca będzie wykonana w bezładzie a dany nam przez Boga czas
– zmarnowany.
Zanim poweźmiemy decyzję odnośnie do
struktur, musimy w naszej wspólnocie
ustalić hierarchię wartości. Bez tego będzie
nieporządek w samych strukturach, które przecież są po to, aby wprowadzić ład. W
pierwszej chrześcijańskiej wspólnocie do priorytetów należała wiara, troska o ubogich,
Msza św., modlitwa, posługa słowa, a na końcu praca społeczna: Trwali oni w nauce
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie /Dz 2, 42/ oraz: Nie jest
rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły /Dz 6, 2/. Mając
taką hierarchię wartości przystąpili do tworzenia struktur, które by ją chroniły i
zabezpieczały. Wszyscy powinniśmy od czasu do czasu zastanowić się nad naszą
hierarchią wartości, która znalazła wyraz w naszych strukturach.
HIERARCHIA WARTOŚCI

Powinniśmy stale mieć na
uwadze cel wszystkich struktur.
Istnieją one dla osób żyjących we wspólnocie i poza nią, tak by Królestwo Boże,
królestwo wiary i miłości, mogło się przez nie rozwijać i aby mogły ułatwić ludziom
stawanie się ‘wolnością do miłowania’, jak Bóg tego chce: Niech każdy z nas stara się o
to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania /Rz 15, 2/. Wiele zależy
od tego, jak poświęcamy czas innym członkom wspólnoty szanując ich życie prywatne i
służąc im, gdy nie domagają. Ze względu na ważność każdej z tych czynności, trzeba by
może na nowo rozpatrzyć aktualne struktury, aby żadna z tych czynności nie została
zaniedbana z powodu nadmiernego zajęcia się innymi sprawami czy nawet apostolską
pracą poza wspólnotą. Naprawdę każda czynność, która umniejsza wzrost członków
wspólnoty, powinna być na nowo przebadana na modlitwie.
STRUKTURY DLA CZŁOWIEKA

Struktury
nie
mogą
być
zaimprowizowane, nie mogą też
być narzucone wspólnocie z zewnątrz. Aktualna wspólnota powinna je wypracować
mając na uwadze tradycje i normy przeszłości oraz szerszą wspólnotę, do której sama
należy. Lecz decyzja tworzenia struktur, jeśli ma być rozsądna musi opierać się na
mądrości, która pochodzi od Boga. Bez tego utworzymy struktury, które są tylko:
Według nakazów i nauk ludzkich /Kol 2, 22/.
WYPRACOWANIE STRUKTUR

Wszystkie
struktury,
zwłaszcza
spisane, muszą być tak ułożone, by
wolni i odpowiedzialni ludzie mogli je w sposób elastyczny interpretować. Fakt, że
niektórzy członkowie wspólnoty mogliby nadużyć tego, nie powinien nas przestraszać
ani skłaniać do tworzenia czy ogłaszania struktur, w których odpowiedzialni ludzie nie
mogą wzrastać przez podejmowanie osobistych decyzji.
Odnosi się to zwłaszcza do tzw. Osobistego apostolstwa, które zazwyczaj
wymaga wielkiej różnorodności podejścia. Możemy uczyć się Bożej mądrości od
animatorów pierwszych chrześcijan, którą to wyrazili w liście do wspólnoty w Antiochii:
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru
ELASTYCZNOŚĆ STRUKTUR

oprócz tego, co konieczne /Dz 15, 28/. Ponieważ ludzie są tak różni i stale się rozwijają,
byłoby czymś niemądrym określenie w najdrobniejszych szczegółach niezmiennych
struktur, nawet w wypadku, gdy idzie o podstawowe wartości.
Niemożliwością jest ustalenie struktur na
wieczne czasy. Zmieniają się osoby i
sytuacje,
chociaż
nasze
wartości
chrześcijańskie są niezmienne. Nie ma doskonałej ani stałej struktury chrześcijańskiej
wspólnoty. Dlatego każda wspólnota postępuje właściwie, gdy przyjmuje jako zasadę,
że każda struktura musi być usunięta lub zmieniona, jeżeli nie służy już wspólnocie w
rozwijaniu i wyrażaniu życia wiary i miłości oraz w apostolskiej działalności. Ale
tradycyjnych struktur nie należy usuwać, chyba że jest sprawą jasną, iż nie można ich
ulepszyć, aby mogły służyć pełniej swemu celowi. Każda zmiana, aby była dobra,
powinna być dokonana za wspólną zgodą, jak to miało miejsce najczęściej w decyzjach
wspólnot pierwszych chrześcijan. Trzymali się wszyscy razem /Dz 5, 12b/.
ZMIENNOŚĆ STRUKTUR

Obok dobrego, społecznego przekazu w zaufaniu i miłości,
potrzebne są dla harmonijnego życia i pracy wspólnej jakieś
struktury dobrej organizacji tego przekazu. Po prostu każdy członek wspólnoty
powinien mieć możność dowiedzieć się wszystkiego, co dotyczy wspólnoty. Zmiana
zajęć, nieobecność członków, apostolska działalność każdego, status finansowy
wspólnoty, komunikaty przełożonych wspólnot o szerszym zakresie czy przełożonych
Kościoła, słowem wszystko, co mieści się w zakresie zainteresowań członków powinno
być, o ile to możliwe, równocześnie dostępne każdemu członkowi wspólnoty. Należy
zawsze uszanować sferę spraw osobistych, tam gdzie ma się do nich prawo. Tam, gdzie
trzeba zgadywać lub opierać się na pogłoskach, gdzie pytania zostają bez odpowiedzi, a
informacje o wspólnocie zdobywa się najpierw ze źródeł z poza wspólnoty, znaczy to,
że przekaz informacji jest tam wadliwy.
Najbardziej odpowiednią strukturą dla wzajemnego porozumiewania się jest
oczywiście spotkanie wspólnoty, kiedy to wszyscy członkowie biorą udział w
podejmowaniu decyzji, a do przewodniczącego należy ostatnie słowo, on obwieszcza
decyzję wszystkim. Osoby, którym wyznaczono do spełnienia różne zadania we
wspólnocie, mogą na tym spotkaniu podać także swoje decyzje. Może okaże się
konieczna tablica ogłoszeń, aby powiadomić wszystkich członków wspólnoty o jakiejś
zmianie w programie dnia, o nieobecności członków czy o korzystaniu ze wspólnego
samochodu.
Listy i komunikaty do i od nieobecnych członków wspólnoty przyczyniają się
wielce do wzrostu każdej osoby i całej wspólnoty. Ma to przede wszystkim wtedy
miejsce, gdy niektórzy członkowie są czasowo oddzieleni od wspólnoty. Każdy z nas
niech wypowie to, co św. Paweł powiedział do wspólnoty w Filippi: …bo noszę was
wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce… Albowiem Bóg jest mi
świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi /ożywiony/ miłością Chrystusa
Jezusa /Flp 1, 7-8/. Na tym polega życie chrześcijańskiej wspólnoty.
INFORMACJA

Część 2. – spotkanie we wspólnocie
Celem tego spotkania jest znalezienie struktur, za pomocą których moglibyście
wyrazić to, co odnaleźliście w sobie wzajemnie, abyście mogli powiedzieć za św.
Pawłem: Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu /Rz

14, 19/. Jeżeli chcesz to osiągnąć, musisz najpierw dobrze drugiego wysłuchać i przyjąć
go, nie tylko na płaszczyźnie twoich myśli, lecz także na płaszczyźnie twoich przeżyć.
Podziel się z innymi tak, jak to czyniłeś, aby inni usłyszeli, co, według ciebie, Bóg mówi
do ciebie i jakie struktury są konieczne dla twego chrześcijańskiego rozwoju. Posłuchaj
innych o strukturach, jakie uważają dla wspólnoty i dla samych siebie.
Skoro ukończyliście ten ostatni etap, chętnie posłuchalibyśmy, czy to osobiście
każdego, czy przełożonego, jakie przeżycia towarzyszyły wam podczas realizacji tego
programu. Powiedzcie nam w każdym razie, w jaki sposób, waszym zdaniem, można by
go udoskonalić.
WYMIANA POGLĄDÓW I PRZEŻYĆ
1. Jakie słowo Pisma św. Skierował do ciebie Bóg w czasie od ostatniego zebrania? Czy
mógłbyś się tym podzielić i innymi i pomodlić się krótko?
2. Co jest najważniejszą wartością w twoim życiu?
3. Czy uważasz, że jesteś w swej wspólnocie traktowany jako człowiek wolny,
odpowiedzialny i dojrzały?
4. Czy uważasz, że zachowujesz się na ogół jako człowiek wolny, odpowiedzialny i
dojrzały?
5. Co sądzisz o obecnych strukturach /program dnia, regulamin itp./ wspólnoty? Czy
pomagają one wszystkim, by stali się lepszymi chrześcijanami?
6. Jakie twoim zdaniem są priorytety tej wspólnoty /weź pod uwagę struktury/ ?
7. Czy nie dałoby się udoskonalić struktur organizacyjnych dla lepszego komunikowania
się we wspólnocie? Na przykład w jaki sposób?
8. Czy osobiście korzystasz w sposób wystarczająco stabilny i elastyczny ze
wspólnotowych struktur? Na przykład?
9. Czy mógłbyś napisać tutaj i teraz krótkie sprawozdanie wyrażające twoje przymierze
ze wspólnotą, twoją o nią troskę, dzielenie się z nią, znoszenie jej ciężarów i uległość
wobec niej?
Propozycje do homilii, na rozmyślanie w ciągu miesiąca, do medytacji przed
wystawionym NS
Życie wspólnotowe na modlitwie - Duch Ojca Założyciela
i duch modlitwy braterskiej
Duch Święty nauczycielem modlitwy
„Duch Święty, którego namaszczenie przenika całą naszą istotę, jest
wewnętrznym Nauczycielem modlitwy chrześcijańskiej. On twórcą żywej tradycji
modlitwy. Oczywiście, jest tyle dróg modlitwy, co modlących się, ale ten sam duch
działa we wszystkich i ze wszystkimi. W komunii Ducha Świętego, modlitwa
chrześcijańska jest modlitwą w Kościele” (KKK 2672).
Prawdziwy sens modlitwy polega na zjednoczeniu duszy z Bogiem, ponieważ jak mówi Jan Damasceński: „Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w
obecności trzykroć świętego Boga w komunii z Nim” (KKK 2565), „jest wzniesieniem
duszy do Boga” (O prawdziwej wierze III,24). W tym sensie człowiek może jedynie

wypowiadać słowa, ale nie „modlić się”: modlitwa, jako poszukiwanie Boga i jedności z
Nim, jest zawsze darem samego Boga. „Utrzymujemy zdecydowanie - stwierdza
Orygenes - że natura ludzka nie jest zdolna w żaden sposób szukać Boga i znaleźć Go w
czystości, jak tylko dzięki pomocy Tego, który jej szuka. Znajdują Go ci, którzy uczyniwszy wszystko, co mogli - uznają, że Go potrzebują” (Przeciw Celsusowi VII,42).
Zatem, jak każdy dar Boga, również modlitwa może przyjść tylko przez otwarcie
człowieka na Ducha Świętego, który łączy z Ojcem przez Syna: „Modlitwa
chrześcijańska jest związkiem między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest
działaniem Boga i człowieka; wypływa z Ducha Świętego i z nas, jest skierowana
całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu w ludzką wolą Syna Bożego, który stał się
człowiekiem” (KKK 2564).
Człowiek żyjący w swej kruchości, niepewności i zmienności czasu doświadcza
trudności w modlitwie, nie wiedząc nawet, o co prosić! Nie może jednak z tego
powodu się zniechęcać, ponieważ Duch Święty wychodzi mu naprzeciw, aby
zapanować nad jego sytuacją: ten sam Duch, który dał udział w stanie synostwa z
adopcji, pozwalając na doświadczenie jego rzeczywistości, teraz modli się w nim i za
niego. Przyjmując jego słabość, dopełnia przezeń rozpoczętego działa zbawienia
pomimo trudności napotykanych na tej drodze: „Podobnie także Duch przychodzi z
pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy modlić się tak, jak trzeba, sam Duch
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26).
Zresztą modlitwa chrześcijańska nie może być taką, jeśli nie jest modlitwą
synowską. Z tego właśnie powodu dar synowskiej adopcji urzeczywistniany przez
Ducha Świętego jest przedstawiany przez św. Pawła jako pełne nadziei wołanie Abba (=
„Ojcze”) (Rz 8,15). W modlitwie wierzący coraz bardziej uświadamia sobie własną
tożsamość, powołany do przeżywania relacji synowskiej z Ojcem. „W Nowym
Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym
Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Życie modlitwy polega
zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga w komunii z Nim” (KKK
2565).
Każda zatem modlitwa chrześcijanina, zarówno liturgiczna jak i osobista, dzieje
się zawsze w Duchu Świętym, ponieważ dostęp do Ojca osiąga się przez Syna w Duchu
Świętym (Por. Ef 2,18). Zrozumiałe jest więc polecenie z Listu św. Judy: „Wy zaś,
umiłowani, budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu
Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie” (Jud 20-21). W takim
sensie każda forma modlitwy, czy to uwielbienia, czy dziękczynienia lub prośby,
dokonuje się zawsze w Duchu Świętym. „Napełnijcie się Duchem - upomina św. Paweł przemawiając do siebie w psalmach i hymnach, pieśniach pełnych ducha, śpiewając i
wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię
Pana naszego Jezusa Chrystusa!” (Ef 5, 18-20). Zaś w odniesieniu do modlitwy
wstawienniczej nalega: „[...] wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej
sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą ufnością i proście
za wszystkich świętych” (Ef 6, 16). Tylko tak chrześcijanin staje się autentycznym
czcicielem „w Duchu i prawdzie”, jak mówi Jezus do Samarytanki (J 4, 24), unikając
modlitwy na wzór pogański, ponieważ tu chodzi o modlitwę wolną i wyzwalającą,
skierowaną do Boga, która nie jest związana z miejscami i przedmiotami, ale która chce
serce człowieka i kosmosu uczynić swoją świątynią”.
Fragment oficjalnego dokumentu
Komisji Teologiczno-Historycznej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Katowice 1997 s.
154-156.

Basil Cole OP i Paul Conner OP „Pełnia chrześcijaństwa - teologia życia
konsekrowanego”
ŻYCIE KONSEKROWANE A MODLITWA
Życie zakonne polega na miłości i uwielbieniu Boga. Bliska więź
międzyosobowa, którą umożliwia życie konsekrowane, jest zaledwie przedsmakiem
wieczności, gdzie będziemy się radować pełnym poznaniem Boga i doskonałą miłością.
Ostatecznym celem każdego człowieka jest osiągniecie pełni kontemplacji. Dzięki
radom ewangelicznym zakonnicy mogą pełniej i swobodniej poświęcać się osiągnięciu
tego celu. Mają bowiem lepsze niż świeccy warunki, aby świadomie i z miłością
skoncentrować się na Bogu tak głęboka i tak długo, jak na to pozwalają warunki życia
na ziemi. Taka kontemplacja jest przedsmakiem nieba, uczestnictwem w wiecznej
szczęśliwości, najskuteczniejszym przeżywaniem przyszłości już teraz.
Powinno być oczywiste, że życie zakonne w każdej formie zmierza do
kontemplacji jako swego głównego celu. Pierwszym i podstawowym obowiązkiem
wszystkich zakonników powinna być kontemplacja, do tego przede wszystkim zostali
powołani (Contra impunnantes Dei cultum, 2).
Obaj papieże, którzy wprowadzali w życie postanowienia Soboru
Watykańskiego II, są w tej kwestii całkowicie zgodni. Aby odwieść zakonników od
pokusy zbytniego angażowania się i pokładania ufności w aktywnych działaniach na
rzecz Królestwa, Paweł VI oświadcza, że: skupienie całego serca na Bogu jest najwyższą
i najpełniejszą formą działalności duchowej, działalnością, która dzisiaj także może i
musi stanowić podwaliny ogromnej piramidy wszelkich ludzkich działań.
Natomiast Jan Paweł II, podkreślając pierwszeństwo osobowej więzi z Bogiem w
życiu zakonnym, napisał: (zakonnicy) będą stale, z nowym zapałem poświęcać
wystarczająco dużo czasu na modlitwę przed Panem, aby powiedzieć Mu o swojej
miłości, a przede wszystkim, aby czuć się przez Niego kochani.
Wierne przeżywanie stanu kontemplacyjnego najlepiej przygotowuje
zakonników do kontemplacji w normalnym rytmie życia. Jest to najbardziej jednolita
forma życia chrześcijańskiego, ponieważ cała energia człowieka zostaje skierowana
wprost na miłość i religijność. Jest także najpewniejsza, bowiem unika się zwykłych
zagrożeń, a korzysta się z najskuteczniejszych środków osiągnięcia celu. I wreszcie
najwspanialsza, gdyż pozwala nam zbliżyć się do tego, co w życiu najgłębsze i
najpełniejsze: do świadomej więzi z Bogiem. Zaś samo takie życie jest najbardziej
wartościowe, najlepiej bowiem sprzyja wzrostowi miłości.
[...] We wszystkich instytutach życia czynnego i apostolskiego kontemplacja jest
pierwszym i podstawowym celem, który współistnieje z zaangażowaniem w różne
prace apostolskie. Jacgues Maritain ukazuje, jak członkowie zakonów czynnych mogą w
rzeczywistości prowadzić równocześnie życie kontemplacyjne: Niezależnie od
kanonicznej formy ich życia zakonnego, niezależnie od typu zakonu czy zgromadzenia
wszyscy zakonnicy (tak samo jak wszyscy ochrzczeni przez sam fakt chrztu) są powołani
do kontemplacji, do życia mistycznego, do zjednoczenia z Bogiem. Ci, którzy prowadzą
życie aktywne, posiądą łaskę kontemplacji, ale pozostanie ona ukryta i niewidoczna.
Może będą tylko w stanie odmówić różaniec, może modlitwa będzie wywoływała u nich
ból głowy albo senność. Kontemplacja - owo niezgłębione zjawisko - nie będzie obecna
w ich modlitwie, ale może się ukryć w delikatnym dotyku ich rąk, sposobie poruszania
się, patrzenia na biednych i cierpiących.

Niezależnie od konkretnego charakteru powołania danej osoby do stanu
konsekrowanego, podstawowy cel - kontemplacja - i drugi cel - działalność apostolska harmonizują wspaniale z Chrystusowym przykazaniem miłości Boga i bliźniego i
jednoczą w sobie cnotę religijności.

Propozycje nabożeństw
DROGA KRZYŻOWA
Wstęp
Co do mnie, nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla
świata (Gal 6,14).
Jezus na śmierć skazany
Piłat... wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym
Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny
szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat
rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Poza
Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano (J 19,13-16).
Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i
odprowadzili Go na ukrzyżowanie (Mt 27,31).
Jezus upada pod krzyżem
[Jezus] w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości — krwią Jego ran zostaliście
uzdrowieni (1P 2,24).
Jezus spotyka Matkę swoją
Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na
upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,34n).
Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi
Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili,
żeby niósł krzyż Jego (Mt 27,32).
Weronika ociera twarz Jezusa
I wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam (Rdz 1,26).
Jezus upada po raz drugi pod krzyżem
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym! Chcę
nieprawych nauczać dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy (Ps 51,14n).

Jezus pociesza płaczące niewiasty
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiety, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz
Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną: płaczcie
raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą:
„Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną
wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk 23,27-31).
Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Do Ciebie wołam, o Panie, mówię: Ty jesteś moją ucieczką, udziałem moim w ziemi
żyjących. Zważ na moje wołanie, bo jestem bardzo słaby. Wybaw mnie od
prześladowców, gdyż są ode mnie mocniejsi (Ps 142,6-7).
Jezus z szat obnażony
Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla
każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała
tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią
los, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie
szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze (J 19,23-24).
Jezus przybity do krzyża
[Sfora] psów mnie opada, osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebodli ręce moje i nogi
moje, policzyć mogą wszystkie moje kości (Ps 22,17-18).
Jezus umiera na krzyżu
Od godziny szóstej mrok ogarnął cała ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny
dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani?, to znaczy: Boże
mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On
Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył
na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz,
aby Go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha (Mt
27,45-50).
Zdjęcie z krzyża
Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był
uczniem Jezusa. Udał się on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je
wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie,
który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł (Mt
27,57-60).
Jezus złożony do grobu
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne
przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:
zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o
śmierci, twój oścień? (1 Kor 15,54n).
Zakończenie
A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie
w swoich grzechach (1 Kor 15,17).

WYPACZENIA W ŻYCIU WSPÓLNYM
Basil Cole OP i Paul Conner OP „Pełnia chrześcijaństwa - teologia życia
konsekrowanego”

Najczęściej źródłem większości wypaczeń w życiu społeczności jest egoistyczne
dążenie jednostki do osiągnięcia własnego dobra ze szkodą dla dobra wspólnoty.
Naruszenie jednej z wartości ludzkiej natury: indywidualnej lub społecznej, bez
wątpienia niszczy jedną i drugą. Poniżej opisane nadużycia nie występują raczej w
czystej formie, lecz łącznie, gdzie jedno góruje nad drugim. Kiedy czytelnik będzie się
zastanawiał, czy dostrzega owe cechy, powinien ich szukać raczej w sobie niż w innych
członkach wspólnoty i w ten sposób osiągnąć lepsze samopoznanie i doskonalić się w
znoszeniu siebie nawzajem w Chrystusie.
„Pasożyci”
Prawie każda osoba konsekrowana może właściwie nieświadomie zacząć
wykorzystywać do własnych celów możliwości, oferowane przez życie wspólne.
Zakonnik czy zakonnica wolni od obowiązków, zmartwień i ryzyka charakterystycznego
dla życia świeckich, umiejętnie unikają ciężaru posłuszeństwa, ubóstwa i włączenia się
w życie wspólnotowe, choć na zewnątrz stwarzają pozory wierności ślubom, i mogą
wyrosnąć na typowego starego kawalera czy starą pannę, którzy otrzymując wszystko,
nic nie dają w zamian. Może to być proces głównie podświadomy. Dla takich ludzi życie
zakonne bardzo przypomina życie w domu, w pensjonacie czy na bardzo wczesnej
emeryturze. Zamiast służyć innym, ta osoba sprawiła, że cała grupa jej usługuje — i
mimo podtrzymywanych zewnętrznych pozorów może nawet zaniedbać ducha miłości.
Taki człowiek zamknął wszelkie początkowe otwarcie na życie wspólne i zagłębił się w
wypaczoną, skupioną na sobie, samotność. Na drzwiach jego celi mogłaby wisieć
hotelowa kartka z napisem: Nie wchodzić. Nie przeszkadzać.
„Unoszeni na falach”
Ci wprawdzie nie koncentrują się wyłącznie na sobie, lecz płyną unoszeni na
falach życia wspólnego bez twórczego udziału swych osobowości. To ludzie zagubieni
w tłumie, którzy zabiwszy w sobie wszelką inicjatywę, nie wykorzystują właściwie wielu
dobrych okazji, które stwarza życie wspólnotowe, by ćwiczyć się w miłości, „cnotach
społecznych” czy rozwijać własne uzdolnienia. Praktycznie wycofali się z życia
wspólnego, a nawet ich uległość daleko odbiega od twórczej cnoty posłuszeństwa. Po
prostu wykonują minimum, jakiego się od nich oczekuje, mówią, że zawsze będą
posłuszni, ale poproszeni o coś, znajdują tyle wykrętów, że przełożeni czują się w
obowiązku odwołać część lub całość polecenia. Jest to wypaczenie i samotności, i życia
wspólnego.
„Dusza towarzystwa”
Innym wypaczeniom ulegają ludzie obdarzeni łatwością nawiązywania
kontaktów, którzy z każdym potrafią się porozumieć. Taka osoba, zapewne nie zdając
sobie sprawy z określonych cech własnego serca, może nigdy nie stać się autentycznym
członkiem wspólnoty, który z nadprzyrodzonej motywacji zapomina o sobie i w
Chrystusie poświęca się prawdziwie dobru innych. Narzucając innym własne
upodobania taka osoba może nawet sprawić, że życie społeczności zacznie

przypominać „klub” i będzie poważnie ograniczać niektóre duchowe wymiary dobra
wspólnego, które rodzą się w samotności, jak modlitwa czy studiowanie. Dzieje się tak
zwłaszcza, gdy taki człowiek zostaje przełożonym: wciąż uprzejmy, ciągle organizuje
wspólnotowe spotkania i jak najczęściej zaprasza gości, a do minimum ogranicza czas
milczenia i modlitwy. Jak widać, to wypaczenie jest nadmiarem społecznego aspektu
życia ludzkiego.
„Optymiści”
Mniej groźnym uchybieniem jest przekonanie zakonników, że oni sami i cała
społeczność osiągnęli już swój ostateczny kształt. Żyjących w tym błędnym przekonaniu
można w najlepszym razie nazwać skłonnymi do idealizmu, ale nie robią dla wspólnoty
nic konkretnego. Ani sami nie dążą, ani nie skłaniają innych do poszukiwania
doskonałości, dzięki czemu można by wykraczać poza osiągnięte status quo. Gdy w
życiu wspólnym pojawiają się jakiekolwiek trudności, tacy ludzie nigdy ich nie
zauważają ani nie spieszą z pomocą. Cieszą się popularnością wśród świeckich, służąc w
ten sposób za ilustrację tezy, że łatwiej praktykować miłość na zewnątrz niż w gronie
tych, z którymi z Bożego nakazu mamy dzielić życie jako bracia i siostry.
„Pesymiści”
Pesymiści nie widzą dobra, które jest wokół nich, w czasach, w których przyszło
im żyć, we współczesnej młodzieży lub w zmianach, jakich doświadczają. Zdają się
wiecznie płakać nad przeszłością. Taki duch rodzi gorycz, egocentryzm, brak
współpracy i kładzie się ogromnym ciężarem na życiu wspólnoty. To wypaczenie
skłania do poszukiwania samotności i w końcu „pesymiści” nie potrafią się śmiać sami z
siebie.
„Nałogowi apostołowie”
Bardzo często spotyka się w dzisiejszych czasach zakonników nieustannie, może
nawet bardzo efektywnie pracujących dla Kościoła. Są to często doskonale wyszkoleni
zawodowcy, którzy przez wiele lat spalają się co dzień w tak wielkim stopniu, że bardzo
mało lub wcale się przykładają się do pracy nad polepszeniem życia wspólnoty. W
domu zakonnym potrafią wyłącznie nabierać siły i przygotowywać się do następnych
dzieł apostolskich. Jeśli taki styl życia wynika z ich własnego wyboru, to może się za nim
ukryć problem z przeżywaniem samotności — mimo pozorów zaangażowania
apostolskiego — który polega na ucieczce od trudu dawania siebie innym, by budować
życie w jedności.
„Nałogowi kontemplatycy”
Z tą postawą kontrastuje inne wypaczenie tego samego, samotniczego aspektu
ludzkiej natury: zakonnik spędza wiele czasu na modlitwie, w istocie uciekając do
napięć, frustracji i wyzwań, jakie niesie ze sobą właściwy związek z innymi członkami
wspólnoty, dzięki któremu stałby się żywym, zintegrowanym wewnętrznie twórcą
wspólnego życia. Dla wielu członków społeczności ich prawdziwymi towarzyszami życia
jest dewocja, książki lub nawet własne hobby. Towarzystwo współczłonków znosi się w
najlepszym razie jedynie w trakcie posiłków, spotkań i wspólnych modlitw.
ROZWIĄZANIE
Oto rada, jak rozwiązać problemy, rodzące się z napięć między indywidualnym a
wspólnotowym aspektem życia: bez względu na to, czy mamy do czynienia z formą

eremicką, czy cenobicką życia konsekrowanego, każdy z członków musi przestać żyć dla
siebie i chętnie zacząć żyć dla drugiego — czyli dla Boga i dla bliźniego, zależnie od
okoliczności. Każda z osób stanu konsekrowanego musi zrezygnować z „absolutnej
wolności osobistej” i bardziej szukać dobra wspólnego niż własnego. Musi kochać Boga
ponad siebie, a bliźniego jak siebie samego.
Kontemplacja Misterium Wcielenia (Łk 1, 26-38)
Modlitwa przygotowawcza
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w
sposób czysty do służby i chwały Twojego Boskiego Majestatu. (CD 46)
Wprowadzenie 1
Przypomnieć sobie historię tego, co ma się kontemplować. Ustalić miejsce tak jakby się
je widziało. Widzieć szczegółowo dom Anny i Joachima w Nazarecie. Cisza i ubóstwo.
Wielkość ukryta wewnątrz. Dostrzegać izbę Maryi i jej uległość wobec rodziców.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji: prosić o dogłębne poznanie życia Pana Jezusa, który dla
mnie stać się człowiekiem, abym Go więcej kochał i więcej szedł w Jego ślady.
Punkt 1
Widzieć Maryję i anioła, który Ją pozdrawia. Dostrzegać w tej scenie wyraz wielkiej
Bożej miłości do rodzaju ludzkiego, który tak daleko odszedł od Bożych przykazań. „Bo
Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć
jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić” Ps 102, 21-21.
Zobaczyć również swoją niegodność. To dla mnie - człowieka grzesznego - Bóg posłał
do Maryi anioła Gabryela, aby mnie wyzwolić i uczynić wolnym.
Punkt 2
Następnie wsłuchiwać się w dialog między aniołem a Maryją. Postawa Maryi - uniżenie
i dziękczynienie. Anioł pozdrawiając Maryję zwiastuje Jej poczęcie Chrystusa, Pana
naszego: „Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą (...) poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” Łk 1,28a.31.
Tajemnica Wcielenia - dialog zbawienia. Maryja jest Jutrzenką zwiastującą wschodzące
Słońce - Jezusa Chrystusa.
Maryja pyta, dzieli się swoimi wątpliwościami. Ma świadomość powagi tego
wydarzenia „Jakże się to stanie?” Łk 1, 34b. Anioł potwierdza to, co zwiastował Maryi
oznajmiając Jej poczęcie św. Jana Chrzciciela. „A oto również krewna twoja Elżbieta,
poczęła w swej starości syna” Łk 1, 36a. I wreszcie Maryja odpowiada aniołowi: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” Łk 1, 38a. W tym „tak”
Maryi słyszymy istotę ofiary - miłość i posłuszeństwo.
Punkt 3
Dialog z Bogiem: co powinienem powiedzieć Bogu, Słowu Wcielonemu? Jak wygląda
moje „tak” powiedziane Bogu w chwili profesji zakonnej. Prosić Boga o to, co pomaga
więcej w naśladowaniu Pana Jezusa i Maryi. Konkretne postanowienie.

Rozmowa końcowa
Odmówić „Ojcze nasz” i modlitwę:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję. Twoje
jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i
łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. CD 234
wg św. Ignacego Loyoli „Ćwiczenia duchowne” CD 101-109, 262

MODLITWA
KS. JANA BERTHIERA DO ŚWIĘTEJ RODZINY
W INTENCJI RODZIN
(z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny)

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo
trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i
utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w
życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie
nas! (tłum. str. 240)

Basil Cole OP i Paul Conner OP „Pełnia chrześcijaństwa - teologia życia
konsekrowanego”
DUCH WSPÓLNOTY
Aspekt życia społeczności zakonnej, nazywany duchem wspólnoty - to ożywcza
siła lub postawa łącząca członków, którzy dobrze nawiązali kontakt z całą grupą.
Zastanowimy się nad cechami dobrego ducha wspólnoty, sytuacjami, w których go
brakuje, oraz jego odniesieniem do więzi rodzinnych i przyjacielskich.
Espirit di corps pojawia się w grupie, gdy wszyscy jej członkowie „czują się
właścicielami dziejów rodziny” i razem piszą ich ostatni rozdział. Takie dzieje we
wspólnocie zakonnej obejmują pochodzenie oraz historię dobra wspólnego, które jest
zachowane dla teraźniejszości w uaktualnianej Regule i Konstytucjach. Duch wspólnoty
rodzi się, gdy członków pobudza wspólna koncepcja i z miłością akceptują wspólne
wartości oraz zadania. W grupie pewnej, że posiada środki do osiągnięcia ideału,
pojawia się życiodajne poczucie udziału w czymś wielkim. Rozkwitają też entuzjazm,
wzajemne poleganie na sobie i pomoc.
Zdrowy duch wspólnoty daje członkom kolejny wymiar poczucia przynależności.
Rozsądna psychologia społeczna podkreśla, że każdy z członków grupy musi czuć, że
akceptuje się jego czy jej osobę oraz uzdolnienia. Atmosfera ciepła sprawia, że człowiek
czuje się ceniony i potrzebny. Tak doświadczana przynależność pozwoli osobie
zwalczyć wszelkie poczucie niepewności i rozwinąć stanowczość oraz twórczą
inicjatywę. Podstawowa potrzeba człowieka to być akceptowanym takim, jakim jest i
jakim może się stać. Taki etos wspólnoty rodzi wszechogarniającą ufność i radość, a
każdy z członków w szczerym zainteresowaniu może się zjednoczyć z innymi.

Do osiągnięcia żywego ducha wspólnoty konieczne są nie tylko założona z góry
wzajemna akceptacja i poczucie jedności. Potrzeba jeszcze jednego: każdy z członków
obiecuje obdarzyć sobą innych. To coś więcej niż jedynie przynależność do instytutu
czy nawet posłuszne wykonywanie tego, co wprost nakazuje posłuszeństwo. Pełne
zaangażowanie rodzi się z pełnej konsekracji. (podkreślenia - M.D.) Profesja zakonna
stwarza rodzaj ograniczonego włączenia się (i związania) w życie wspólne, które
wymaga od każdej osoby stanu konsekrowanego oddania wszystkich sił i możliwości. E.
Gambari opisuje to następującą: Zakonnik musi się tak włączyć w instytut, że całego
jego czy jej życie miesza się z egzystencją innych członków w każdym aspekcie:
duchowym i charyzmatycznym, w apostolstwie, dyscyplinie, ekonomii i służbie. Życie
wspólne jest przede wszystkim stałą wewnętrzną postawą gotowości dzielenia się z
innymi tym, co w nas najlepsze.
Zatem dobry duch wspólnoty jest owocem takiej grupowej akceptacji i
samooddania jednostki. Analizując życie zakonne, stajemy przed pytaniem: czy dobry
duch wspólnoty jest wartością podstawową? I tak, i nie. „Tak” w warunkach idealnych,
bo wcześniej się przekonaliśmy, że do rozkwitu wspólnoty niezbędna jest łącząca
wszystkich członków koncepcja dobra wspólnego i środków do jego osiągnięcia,
powszechna atmosfera wzajemnej aprobaty oraz współdziałanie w pracy nad
osiągnięciem wspólnych celów. Tylko w ten sposób głowa i członki każdej wspólnoty w
pełni włączają się w życie osobowości prawnej swojej grupy. Jednak doświadczenie
uczy, że ideał na żadnym etapie nie realizuje się w sposób doskonały. Zdarza się
czasami, ze zakonnicy muszą razem przestrzegać rad ewangelicznych, choć brakuje
między nimi dobrego ducha wspólnoty. Życie wspólne, jak wszystko, co żyje i rośnie,
buduje się stopniowo i daje radość z czasem. Nigdy też nie będzie absolutnie
doskonałe: ale będzie coraz doskonalsze, gdy wszyscy we wspólnocie będą starali się
wypełniać to, co najważniejsze, akceptować siebie nawzajem i szczodrze dawać siebie
innym.
Nieuniknione niedoskonałości w konkretnym życiu społecznym rodzą pytania:
czy dobry duch wspólnoty jest konieczny dla pomyślności każdego z członków?
Odpowiedź zależy równocześnie od Boga i każdej osoby stanu konsekrowanego.
Opatrzność Boża może pozbawić każdego z nas pomocnego ducha wspólnoty, byśmy
bardziej przemienili się w Chrystusa. Czasami rzeczywista sytuacja tak bardzo odbiega
od ideału, którego pragniemy doświadczyć, że musimy znosić niesprawiedliwość,
koncentrując się na zbawieniu. Zakładając, że wina nie leży po stronie jednostki,
musimy uznać, że zawiodła władza lub członkowie albo jedno i drugie. Jeżeli w takiej
sytuacji zgodzimy się w wierze przeżyć ciemne, ale chwalebne Misterium Paschalne, to
na pewno zakosztujemy śmierci, lecz również na pewno zmartwychwstaniemy ku
większej tolerancji, cierpliwości i miłości. Ten zbawczy proces w normalnych
okolicznościach czyni nas świętymi szybciej, niż gdy otrzymujemy to, co się nam
sprawiedliwie należy w normalnych warunkach!.
Podczas gdy ani grupa, ani żaden z członków nie może oczekiwać optymalnego
ducha wspólnoty przez cały czas, to bez wątpienia im lepszy duch w danym okresie,
tym bardziej pomaga wszystkim i każdemu z osobna. Mimo to nawet, gdy duch jest
bardzo nikły lub go wręcz brakuje, jednostki mogą skupić serce i umysł na dobru
wspólnym, przedkładając je nad własne, i wzrastać w powszechnej miłości. Reguła św.
Augustyna wspaniale naucza tej transcendentnej prawdy o śmierci i zmartwychwstaniu
w kontekście życia wspólnotowego: Wiedzcie przeto, że o tyle bardziej postąpicie w
doskonałości, o ile więcej dbać będziecie o wspólne dobro niż o własne sprawy, bo

pośród wszystkiego, co służy przemijającym potrzebom, górowała miłość, która nie
przemija (Księga Konstytucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów).
Pojawia się kolejne pytanie: Jeżeli to nierealistyczne oczekiwanie doskonałego
ducha wspólnoty w życiu społeczności, to czy zakonnicy mogą przynajmniej oczekiwać
takich związków, jakimi się cieszą w rodzinie czy wśród przyjaciół? To pytanie wyraża
coraz powszechniejszą troskę o osobiste związki w życiu zakonnym. Mimo tego
uzasadnionego niepokoju nie można przeoczyć faktu, że naturalne więzi i zadowolenie,
które tworzą z ludzi rodzinę czy krąg przyjaciół, tylko wyjątkowo pojawiają się we
wspólnotach zakonnych. To nie krew wiąże siostry i bracia w wierze ani wspólne
interesy czy preferencje, wedle których wybiera się przyjaciół.
Jednak dostrzegamy, że słowa „rodzina” i „przyjaciele” noszą w sobie
błogosławieństwo. Osoby konsekrowane mogą stworzyć rodzinę czy przyjaźń w Panu.
Pośród chrześcijan istnieje dostatecznie dużo Bożego podobieństwa w łasce i miłości,
by można użyć tych słów. A gdy umysł i serce członków społeczności jednoczą te same
podstawowe cele, konieczne środki i duch wspólnoty, to powstają między nimi
wystarczające więzi, by stworzyć rodzinę i przyjacielskie wspólne życie. Mogą
występować jeszcze inne, poza tymi koniecznymi, więzi: te same zwyczaje, miejsce,
praca, ubiór, wypoczynek, a czasem nawet spontaniczna przyjaźń i rzeczywiste związki
krwi.
Gdy w życiu wspólnym miesza się oczekiwanie żywione wobec naturalnej
rodziny i przyjaciół z tymi, jakie się ma wobec ich Boskich odpowiedników, rodzi to
poważne frustracje. Wtedy dużą ulgę przynosi dążenie do osiągnięcia tego, co
rzeczywiście ofiarowuje łaska. Zawsze trzeba pamiętać, że cele życia konsekrowanego
są identyczne z miłością: pełne zjednoczenia w miłości z Bogiem, członkami wspólnoty i
ludźmi, którym się służy.
(Warto zauważyć, że do tego samego wniosku prowadzą zalecenia Vaticanum II,
tyczące odnowy życia zakonnego: zakonnicy muszą przede wszystkim naśladować
Chrystusa jako swoją najwyższą Regułę Życia, następnie założyciela ich zgromadzenia
jako swoją drugą Regułę i wreszcie wsłuchiwać się w potrzeby czasów jako źródło
trzeciej. Trzy koncentryczne koła miłości konsekrowanej, świadectwa i służby zawierają
w centrum Boga, dalej wspólnotę i apostolstwo).

Litania do Świętej Rodziny
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
- zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Jezu, Zbawicielu świata,
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,
Jezu, skarbie Świętej Rodziny,
Święta Maryjo, Królowo nieba,
- módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,
Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,
Święty Józefie, czysty mężu Maryi,
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się - bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,
Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,
Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,
Święta Rodzino, radująca oczy Boże,
Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,
Święta Rodzino, świątynio Boga,
Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,
Święta Rodzino, uboga i pracowita,
Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,
Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót,
Bądź nam łaskawa,
- prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,
Bądź nam siłą w walkach i próbach,
Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,
Bądź nam pociechą w niedoli,
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci,
Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,
Bądź zawsze Opiekunką naszego zgromadzenia,
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,
Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

- przepuść nam, Panie.
- wysłuchaj nas, Panie.
- zmiłuj się nad nami.

P. Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
Módlmy się:
Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie
rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali
przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Droga do wspólnoty - przewodnik
Program
Bóg w naszych czasach złożył w serca swego ludu silne pragnienie głębszego
przeżywania wspólnoty. Powszechnie uznaje się, że odnowa Kościoła pod innymi
względami zależy właśnie od głębokiego przeżywania wspólnoty. Zmiany strukturalne
oraz cała gama apostolskich zadań zależą od odnowy wspólnoty. Wielu ludzi wyrażało
zapotrzebowanie na bardziej praktyczny program, który pomógłby im stworzyć
prawdziwie chrześcijańską wspólnotę. Przedstawiany program jest próbą zaspokojenia
tego zapotrzebowania. Może go wykorzystać każda grupa chrześcijan.
Program ten opiera się na słowie Bożym, na wierności jego obietnicy:
„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami” (J 8,31)
oraz na doświadczeniu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, o których czytamy:
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4,32).
Chrześcijańskiej wspólnoty nie można zbudować przez dyskusję, dynamikę grup,
kodeksy przepisów czy przez jakiekolwiek inne czysto ludzkie wysiłki (chociaż wszystkie
te środki mogą się okazać do tego przydatne). Niniejszy program wyrósł z doświadczeń
konkretnej wspólnoty, która postanowiła podzielić się nimi.
Wskazania:
1.
Program ten może być właściwie realizowany tylko wówczas, gdy cała wspólnota
świadomie i dobrowolnie się weń angażuje. Błędem byłoby narzucanie go
wspólnocie czy nawet poszczególnym jej członkom.
2.
Wspólnota powinna wybrać animatora, który przed każdym spotkaniem
zaopatrywałby wszystkich w potrzebne materiały oraz prowadziłby spotkanie.
3.
Część 1. każdego etapu składa się z tekstów Słowa Bożego, które trzeba
przemodlić zanim rozpocznie się część 2. w głębokim przekonaniu, iż Słowo Boże
jest żywe i skuteczne (Hbr 4,12), każdy członek wspólnoty powinien pobożnie
rozważyć teksty Pisma św. i starać się dociec, co Bóg chce przez nie powiedzieć
jemu i wspólnocie.
4.
Część 2. każdego etapu to spotkanie wspólnoty, podczas którego każdy dzieli się
swymi przeżyciami oraz uważnie słucha innych. Znaczenie dzielenia się z innymi
oraz słuchania innych zostanie wyjaśnione na następnych stronicach, które
często należy odczytywać podczas realizacji 12 etapów drogi do chrześcijańskiej
wspólnoty.
5.
Zobowiązanie wspólnoty do realizacji programu powinno wyrazić się
w decyzji przeznaczenia pewnej ilości czasu na osobistą modlitwę na podstawie
tekstów Pisma św. oraz na regularne spotkania, które powinny trwać ok. dwóch
godzin, w zależności od liczby uczestników wspólnoty, oraz od sposobu dzielenia
się z innymi (por. Hbr 10,25).
6.
Wspólnota nie powinna czuć się skrępowana ilością poruszanych zagadnień,
którymi członkowie dzielą się na każdym spotkaniu. Ideałem byłoby rozważyć
wszystkie zagadnienia, jednakże zgłębienie problemu jest ważniejsze od
omawianych zagadnień.
7.
Każda osoba powinna mieć do dyspozycji przynajmniej pięć minut na dzielenie
się swymi przeżyciami, nawet w wypadku, gdy zamierza powiedzieć niewiele i

8.
9.
10.

pragnie mieć czas na zastanowienie się w milczeniu podczas swojego
wystąpienia. Pięć minut stanowi minimum.
Najlepszą formą zewnętrzną zebrania jest utworzenie kręgu bez punktu
centralnego.
Sprawą istotną jest, aby nie było pośpiechu w czasie spotkania, ani - jeśli to tylko
możliwe - przeszkód takich jak odbieranie telefonów itp.
Zebrania będą się rozpoczynały i kończyły modlitwą lub śpiewem (Ef 5,19).

Nasze najgłębsze potrzeby.
Najgłębszą potrzebą każdego z nas jest być zrozumianym i rozumieć innych,
kochać i być kochanym przez innych. Jedynie w niebie będzie to
w pełni realizowane, ale nawet na ziemi jest to w dużej mierze osiągalne dzięki łasce
Bożej. Taka jest chrześcijańska wspólnota, którą nam Bóg proponuje. On pragnie,
byśmy byli jednością, jak On jest jeden - jednością we wzajemnym rozumieniu się i
miłości - a On da nam siłę, byśmy to mogli osiągnąć.
Gdy jestem rozumiany przez innych i sam innych rozumiem, gdy jestem
kochany i sam kocham wzajemnie, rozwijam się jako osoba. W takiej atmosferze
dowartościowania i miłości mogę wykorzystać swój potencjał, który Bóg we mnie
złożył. Tylko wtedy jestem zdolny dowartościować i kochać samego siebie - to, co we
mnie najlepsze. Moje troski i kłopoty ustępują pod wpływem ciepła wzajemnego
zrozumienia i miłości, w takiej atmosferze podchodzę do swoich błędów w ten sposób,
aby je przezwyciężyć, równocześnie ustępują stopniowo moje obawy. I tak staję się
lepszy niż jestem, ponieważ z dowartościowania i miłości czerpię moc, aby podnieść się
na nowo po każdym upadku.
Lecz większość z nas wzdryga się przed „odkryciem swoich kart”. Boimy się, że
gdy damy się poznać, inni odrzucą nas i nie obdarzą nas miłością. Gdyby to się zdarzyło,
nie pozostałoby nam już nic, czym moglibyśmy zdobyć uznanie. Z tego powodu wielu z
nas rezygnuje z dążności do pełnego szczęścia i żyje w głębokim osamotnieniu. Staramy
się to ukryć rzucając się w wir pracy, podchodzimy do wielu spraw z dystansem,
czasem stajemy się trochę agresywni lub nawiązujemy płytkie, koleżeńskie znajomości.
Wówczas nasza konwersacja przeradza się stopniowo w towarzyski rozgwar, w zwykłą
rozmowę koleżeńską, w dyskusję lub funkcjonalne planowanie. Wkrótce potrafimy żyć
jeden obok drugiego lub blisko drugiego, a nawet razem z innym człowiekiem, ale nie
dla drugiego człowieka.
Odpowiedź na wszystkie tego rodzaju problemy tkwią w nas samych, trzeba ją
tylko wydobyć:
„miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5).
Tę miłość możemy przekazywać jedni drugim, jeżeli z pełnym zaufaniem dzielimy się
swymi przeżyciami i z miłością potrafimy słuchać siebie wzajemnie. Postępując w ten
sposób, wyzwalamy w innych i w sobie najcenniejsze wartości, wydobywamy obraz
Boży w każdym z nas. Gdy pozwalamy innym, by nas rozumieli i kochali, dochodzi do
głosu i wzrasta to, co w nas najlepsze; pod skorupą obaw znajduje się ukryty skarb, do
którego kochające ręce pomagają nam dotrzeć.
W drugiej części każdego etapu naszej drogi pragniemy właśnie tego dokonać.
Chcemy zacząć wspólnie dzielić się naszymi przeżyciami, słuchać i żyć prawdziwie w
miłości (Ef 4,15). Pragniemy wejść stopniowo na tę drogę, która wyzwoli uzdrawiającą
miłość Bożą we wspólnocie. Chcemy posłużyć się darem wierności (Gal 5,22) i ufności,
które są owocami Ducha Bożego w nas i w ten sposób przybliżyć Boga każdemu z nas.

To, co przewidujemy w 2 części każdego etapu, można by z ludzkiego punktu
widzenia nazwać ćwiczeniem we wzajemnym rozumieniu się, lecz: „Czyż nie wiecie o
samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?” (2 Kor 13,5). A jeżeli On jest w was, to
zadaniem waszym jest pozwolić Mu działać swą prawdą i miłością względem drugich
przez was, a względem was przez nich. Takie jest właściwe znaczenie części 2. każdego
etapu.
Często módl się o serce zdolne dzielić się z innymi, ponieważ z takim sercem
staniesz kiedyś przed Bogiem. Proś także o serce umiejące wsłuchać się w innych, z
takim bowiem sercem będziesz słuchał Boga.
Dzielić się z innymi.
Nietrudno stosunkowo prowadzić konwersację towarzyską, rozprawiać
o pracy, jaką wykonujemy, czy o potrzebie harmonijnego współżycia w tym samym
domu. Dzielenie się z innymi przewidziane w 2. części każdego etapu ma o wiele
głębsze znaczenie. Jest dzieleniem się przeżyciami, uczuciami. Jeżeli tego nigdy dotąd
nie praktykowałeś, upłynie trochę czasu zanim się wprawisz. Bądź jednak cierpliwy i licz
się z oporami. Trudność wynika stąd, że w pewnym sensie uczucia są tym, czym
jesteśmy. Tkwią w nas głębiej niż myśli. To one stanowią o naszym doświadczeniu
życiowym.
Skoro dzielę się swymi uczuciami, dzielę się tym, co naprawdę tkwi głęboko we
mnie. Mówiąc ci o swoich dawnych czy obecnych uczuciach, mówię ci w pewnym
sensie kim jestem, ponieważ mówię ci, w jaki sposób podchodzę do życia. To tak jakby
ci dawał część samego siebie. Jezus postąpił tak w stosunku do swojej wspólnoty,
kiedy powiedział: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci” (Mt 26,38). Od Piotra żądał
tego samego zadając mu pytanie: „Czy miłujesz mnie...” (J 21,16).
Nie znaczy to oczywiście, abym nie mógł, czy nie powinien mieć w sobie czegoś,
z czym nie chciałbym się z nikim podzielić. Mam prawo do tego i należy mi się coś w
moim życiu, czego inni nie powinni wiedzieć, chyba że chciałbym się nawet tym
podzielić z jednym czy drugim przyjacielem. Nie jest to jednak to samo, co dzielenie się
swoimi przeżyciami, tak jak to zalecane jest w chrześcijańskiej wspólnocie.
Jeśli decyduję się na odsłonięcie swych uczuć podejmuję ryzyko, że nie znajdę
oddźwięku lub że zostanę nawet odrzucony. Podejmuję również inne ryzyko, o wiele
bardziej prawdopodobne, mianowicie, że znajdę oddźwięk i że będę kochany bez
względu na to, kim jestem. Jeżeli przez całe życie nie okazuję swych uczuć nikomu, nie
podejmuję ryzyka, to rezultat jest pewny: nigdy nie osiągnę pełnego i wolnego życia.
Będę prowadził raczej życie pozorne, nie życie nacechowane prawdą - wolnością.
Nie powinniśmy usprawiedliwiać naszych uczuć czy wstydzić się ich, ponieważ
uczucia nie są dobre ani złe, moralne ani niemoralne, po prostu istnieją i są nasze.
Wprost przeciwnie! Jeżeli bowiem daję się poznać, jest to odzwierciedleniem aspektu
jednorazowej pracy twórczej Boga, zarówno w moich obawach i niedociągnięciach jak i
moich szlachetnych dążeniach. Za każdym razem, gdy dzielę się swymi uczuciami,
przekazuję wspólnocie dar, łaskę, coś czego nie można kupić, ukraść, czy siłą ode mnie
wziąć. Jest to akt mej najwyższej wolności.
Moje własne bogactwo płynące ze wspólnoty będzie wprost proporcjonalne do
objętości i głębi mojego dzielenia się w grupie. Im więcej zainwestuję, tym więcej
zyskam. Podobnie jakość życia wspólnotowego po zrealizowaniu 12 etapów zależeć
będzie od objętości i głębi dzielenia się każdego członka z innymi.

Cztery zalecenia - Jeżeli członkowie wspólnoty ich nie przestrzegają, animator powinien
delikatnie zwrócić im uwagę.
1.

2.

3.
4.

Nie ukrywaj się pod płaszczykiem takich słów jak: my; nas; wy; ktoś; ludzie;
myślę; czuję, że. Mów o sobie samym, podziel się swymi własnymi uczuciami. Nie
uogólniaj.
Nie wszczynaj dyskusji, ani komentarzy posługując się takimi zwrotami
retorycznymi jak: Czy nie wydaje się wam? lub Czy sprawa ta nie przedstawia
się tak...?
Nie upominaj ani nie moralizuj używając takich słów jak: powinieneś, musisz.
Unikaj takiego stylu.
Nie spiesz się, masz czas. Będziesz potrzebował chwili milczenia na zastanowienie
się podczas dzielenia się z innymi, abyś swoje uczucia mógł lepiej wyrazić. Kilka
treściwych słów wyrażających uczucie, wypowiedzianych z przerwami znaczy
więcej niż tasiemcowe wywody, które nie uzewnętrzniają stanu twojej duszy.
Dobre dzielenie się z innymi to sztuka, którą nabywa się stopniowo, dlatego
niech ci się nie wydaje, że gdy dzielisz się swymi przeżyciami, musisz mówić przez
cały czas.

Umiejętność słuchania.
Słuchanie wypowiedzi drugiego człowieka nie jest rzeczą trudną. Wsłuchać się
w jego myśli jest już trudniej, a wsłuchać się w jego osobowość to wsłuchać się w jego
uczucia, a to nie jest łatwe. Wymaga to słuchania sercem, słuchania z uczuciem,
zaangażowaniem się, z miłością.
W przeciętnej rozmowie zazwyczaj brak tego, co nazywamy uważnym
słuchaniem. Często jest to zwyczajna szermierka słowna, czasem mieszanka słów bez
treści. Przypomnij sobie z własnego życia, jak rzadko zdarzało ci się słuchać kogoś z
należytą uwagą. A teraz uświadom sobie, że osoba siedząco obok ciebie czuje
dokładnie to samo. Ty możesz dać temu człowiekowi nowe przeżycie, nowe i pełniejsze
życie oraz głębszą więź z Bogiem, jeżeli będziesz umiał rzeczywiście wsłuchać się w
niego. Lecz aby tego dokonać, musisz się nastroić na niego, stanąć w przenośni przed
nim na kolanach, jak to uczynił Jezus wobec swoich uczniów (por. J 13,1-17). Musisz
słuchać z miłością.
Każda osoba w twojej wspólnocie stanowi jedyny w sobie świat przeżyć (nikt
jeszcze takich nie miał i nikt nigdy mieć nie będzie). W człowieku tym jakby skupili się
wszyscy ludzie, którzy go kochali i nie kochali od czasu jego urodzenia. Okresy wzrostu,
ale i stagnacji, jak również zobowiązania i kompromisy, wycisnęły na nim swe piętno.
Prawdopodobnie dziewięć dziesiątych tego potencjału czeka jeszcze na
zaktualizowanie. Ty, jeśli będziesz umiał słuchać z cichością i łagodnością Chrystusa
(2Kor 10,1) możesz wytworzyć klimat, w którym mogłoby to nastąpić.
Nie musisz wyrażać swej zgody czy dezaprobaty. Twoim zadaniem jest tylko
słuchać w taki sposób, w jaki Jezus przykazał nam kochać: Tak Ja was umiłowałem,
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie (J 13,34). Gdy będziesz umiał słuchać z taką
miłością, będziesz równocześnie leczył, zwłaszcza jeżeli dzielenie się przeżyciami
napotyka na opory, ze względu na przeżyte zawody.
Jeżeli nauczysz się słuchać z głębszą uwagą, dostrzeżesz, że inni będą dzielić się
swoimi przeżyciami tym swobodniej, im więcej doświadczą zainteresowania i
uszanowania w twoim słuchaniu. Słuchanie takie można by nazwać twórczym,

ponieważ ubogaca zarówno mówiącego, jak słuchającego. Jest to łaska dana i łaska
otrzymana.
Cztery zalecenia - Jeżeli członkowie wspólnoty ich nie przestrzegają, animator powinien
delikatnie zwrócić im uwagę.
1. Nie sądź, ani nie potępiaj nawet w myśli. Nie sądźcie a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie a nie będziecie potępieni (Łk 6,37). Uczucia nie są dobre ani złe. Jeżeli
osądzasz niewłaściwie uczucia innych, zły jest twój osąd a nie ich uczucia.
2. Nie zadawaj pytań, jakbyś prowadził dochodzenie. Tego rodzaju pytania mają na
celu wydobycie od osoby wiadomości, którymi nie chce się w tej chwili (a może w
ogóle) podzielić. Prowadzący dochodzenie pozbawia osobę pytaną inicjatywy. Z
pytania pomocniczego, które zadajesz, powinno wynikać, iż pragniesz zgłębić problem,
ponieważ zatroskany jesteś o tę osobę. Najlepiej pytać, gdy ktoś skończył już dzielić się
swymi przeżyciami, lub gdy napotyka na trudności w wyrażaniu tego, czym
niewątpliwie chce się podzielić. Każde dzielenie się z innymi musi być całkowicie oparte
na wolności.
3. Nie czyń poprawek ani nie dawaj rad. Rada należy do najtańszych towarów na
świecie. Na spotkaniach rzeczą ważniejszą jest ja znaleźć niż jej udzielać. Lepiej jest
najpierw wysłuchać drugiego, zanim udzieli mu się pomocy.
4. Nie przerywaj milczenia, gdy ktoś zrobił przerwę aby się zastanowić. Korzystaj z tego
milczenia, by zgłębić uczucia, jakie co dopiero zostały wyrażone słowami lub
wypowiedziane milczeniem.

