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Słowo wstępne
Józef i Maryja od samego początku towarzyszenia Jezusowi przyjmując
postawę adoracji Boga, który stał się człowiekiem. Wiara w to, iż takie spotkanie
Boga z człowiekiem było możliwe jest ich motorem postępowania i podejmowania
spraw mających wagę, przekraczającą rzeczywistość rzeczy stworzonych. Oddając
chwałę Ojcu, swoją postawą uwielbienia powodowali, że to co boskie coraz bardziej
wzrastało w tkankę ludzkich spraw. Człowiek zobaczył, iż jego życie jest zbawione,
kiedy, tak jak Maryja, wiernie trwa pod Krzyżem w nadziei zmartwychwstania
ostatecznego oraz wyzwolenia z grzechów aktualnych. Takiej postawy uczyli się od
Józefa i Maryi nasi misjonarze Świętej Rodziny na rocznych rekolekcjach głoszonych
przez ks. Prof. Mariana Machinka MSF
W naszym środowisku, które żyje duchowością Nazaretu zaczęło pojawiać się
coraz więcej modlitw, medytacji, kontemplacji, nabożeństw, dni skupienia i innych
wydarzeń paraliturgicznych o charakterze świętorodzinnym. Zaistniała potrzeba
zebrania tych tekstów i wydrukowania ich w jednym zeszycie, tak aby mogły służyć
pogłębionej, modlitewnej refleksji na temat naszego charyzmatu i zadań jakie z niego
wypływają.
Jako redaktorzy agendy traktujemy ją jako zbiór otwarty, który będzie można
uzupełniać nowymi tekstami dotyczącymi Świętej Rodziny i przesłania saletyńskiego.
Redakcja zaprasza do współpracy w gromadzeniu wyżej wspomnianych opracowań.
Być może w przyszłości pomogą opracować nowy modlitewnik Polskiej Prowincji
Misjonarzy Świętej Rodziny
Cieszylibyśmy się, gdyby materiały zamieszczone w tym zeszycie pomogły
współbraciom i naszym przyjaciołom jeszcze lepiej, bo modlitewnie, poznać Nazaret.
Jezu, Maryjo Józefie oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!
Ks. Adam Bajorski MSF i Ks. Sylwester Robak MSF
Ciechocinek, 29 września 2004 r.
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Słowo Księdza Prowincjała
Cieszę się, iż konsekwentnie zmierzamy do realizacji postanowień Kapituły
Programowej z lutego 2002 r., odnośnie do przepojenia naszego działania
zewnętrznego, duszpasterskiego duchem Świętej Rodziny.
Duch pokornej adoracji niezwykłej tajemnicy obecności Słowa, które
zamieszkało między nami, ogarnia nasze działanie, nasze relacje, nasz sposób
myślenia. Być misjonarzem to mieć zakorzenienie w misterium Wcielenia Boga w
rodzinie Józefa i Maryi i podejmować aktywność duszpasterską w duchu posłania
misyjnego Matki Boskiej z La Salette. Dziękuję ks. Prof. Marianowi Machinkowi, który
poprowadził naszą Prowincję po drogach Nazaretu i pokazał nam praktyczne sposoby
adoracji małego Jezusa, spoczywającego w ramionach Świętych Rodziców.
Niezwykle cenna inicjatywa wydaje się być zebranie wielu tekstów o Świętej
Rodzinie i o Matce Boskiej Saletyńskiej, które zalegały gdzieś w archiwach prywatnych
lub były rozproszone po wielu wydawnictwach zgromadzeniowych, ukazujących się
przy okazji kapituł, spotkań, zjazdów itp. Obecnie otrzymujemy do ręki zbiór bardzo
różnych tekstów i modlitw, po które z pewnością będziemy sięgali przy okazji różnych
spotkań modlitewnych. Dziękuję Redakcji za tę inicjatywę.
Równocześnie zachęcamy Współbraci do podzielenia się tekstami i modlitwami
dot. Świętej Rodziny i kultu Matki boskiej Saletyńskiej z redakcją Materiałów
Formacyjnych.
Niech Święta Rodzina ma Was w swojej opiece!

Ks. dr Włodziemierz Burzawa MSF, prowincjał
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Ks. Marian Machinek MSF

Rekolekcje MSF 2004
Uwielbienie Boga na wzór Maryi i Józefa

Korekta tekstu
s. Anna Maria Kolberg OCV i Ks. Sylwester Robak MSF

Ciechocinek 2004
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Dzień 1
Uwielbienie Boga
w fakcie własnego istnienia
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1.1.

Wprowadzenie do rekolekcji

Te rekolekcje mogą się okazać trudniejsze, niż zwykle i to z dwóch powodów.
Pierwszym z nich jest osoba rekolekcjonisty. Trudno jest głosić do współbraci. Osoba
rekolekcjonisty może stać się przeszkodą, bo jest to ktoś, kogo się zna, wraz z jego
zaletami, ale i wadami. Wiele słów przejdzie przez filtr doświadczeń („mówi tak, a robi
sam inaczej” itp.). Dlatego też proszę o zasadnicze nastawienie w duchu św. Tomasza:
„Nieważne kto mówi, ważne jest to, co mówi”.
Dlatego też świadomie zrezygnowałem z jakichś wielkich teologicznych
tematów. Kto sięgnie po ten tekst z nadzieją, że dowie się wielu rzeczy nowych,
zawiedzie się. Będę mówił o rzeczach prostych, ale fundamentalnych.
Drugim czynnikiem, który może utrudnić te rekolekcje, jest specyfika tematu.
Został mi zadany temat uwielbienia. Jest to temat, który staje się niezrozumiały na
płaszczyźnie jedynie teoretycznej. Nabiera on rumieńców dopiero na płaszczyźnie
praktycznej i dlatego te rekolekcje – bardziej niż inne – będą zaproszeniem do
praktyki. Dlatego też będzie w nich dużo czasu na medytację i modlitwę.
Proszę zatem o odpowiednie nastawienie. Konferencje chcą być impulsami, z
których każdy może dowolnie skorzystać, czerpiąc treści, inspiracje, tematy do
własnych przemyśleń w czasie spotkań modlitewnych.
Rekolekcje są zaproszeniem do drogi – iść musi każdy sam. Ich „efekt” – jeżeli
w ogóle jest wymierny – zależy jedynie w małym stopniu od rekolekcjonisty.
osobistego wiele bardziej zależy od osobistego zaangażowania się. Jeżeli Bóg
przemówił przez oślicę Balaama, przemówi także przeze mnie – jestem tego pewien. I
to nie przez urodę słów, ale mimo – być może – jej braku. Wszystko zależy od tego,
na ile każdy z nas będzie otwarty na szukanie w ludzkich słowach Bożych słów.
Plan rekolekcji jest podobny do ubiegłorocznych. Istotną rolę będą odgrywały
także medytacje obrazów, których kopie każdy otrzyma. Są to obrazy niemieckiego
księdza, Siegera Ködera, obrazy w których wielkie znaczenie będą odgrywały kolory.1
Zapraszam do ich medytacji.
I jeszcze jedna ważna uwaga. Z faktu, że jesteśmy tutaj razem, wynika, iż
chociaż każdy odprawia rekolekcje dla siebie, ważny jest wspólnotowy rytm, tzn.
istotne jest, aby się do niego dostosować, aby przestrzegać pór poszczególnych
ćwiczeń, aby być tutaj nie tylko ciałem, ale i duchem.
Aby ciało nie było mdłe, wstajemy stosunkowo późno. Zachęcam do rychłego
pójścia spać, by być wypoczętym. Zachęcam także do skupienia i ciszy. Ale
szczególnie chcę Współbraciom zaproponować jeden szczególny dzień – środę, jako
dzień postu, ciszy, samotności i pokuty. Prosiłem Rektora, aby dał nam wtedy
skromne jedzenie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pościć w tym dniu również
według inny sposób (każdy według stanu zdrowia i – co ważne - nie wolno
rezygnować z picia). Zapraszam w tym dniu do szukania samotności, do rezygnacji z
rozmów, do rezygnacji z wieczornego spotkania, do refleksji. Życzę sobie i Wam,
drodzy Współbracia, żeby Pan Bóg nam pomagał, a my, żebyśmy Mu nie
przeszkadzali. Prośmy o to Ducha Świętego.

1.2. Konferencja I z medytacją obrazu (Sieger Köder – Stammbaum
Jesu – rodowód Jezusa)

W niniejszym opracowaniu obrazy zostały wydrukowane czarno-biało ze względu na prawa
autorskie.
1
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Warunkiem jakiegokolwiek uwielbienia jest posiadanie pewnej specyficznej
zdolności. Jest to zdolność do zdziwienia. Jeżeli nic nie jest Cię już w stanie
zadziwić, nie jesteś zdolny do modlitwy uwielbienia. Dlatego zapraszam do takiego
zadziwienia. Na pierwszy rzut oka jego przedmiot jest banalny. Ma nim być nasza
własna egzystencja.
Co jak co, ale to, że istnieję, nie może mnie zadziwić! – powie ktoś. Naprawdę?
Kto powiedział, że musiałeś w ogóle zaistnieć i rozwinąć się? Genetycy mówią, że
ponad 50 % zapłodnionych jajeczek nie zagnieżdża się w łonie matki, ale samorzutnie
ginie. Matka nawet nie wie, że w niej poczęło się dziecko, jedynie Pan Bóg wie, że są
istoty ludzkie, które po poczęciu żyły zaledwie cztery, pięć dni. Kto powiedział, że taką
istotą nie miałeś być Ty?
Kto powiedział, że musiałeś się urodzić w takim właśnie czasie, w takim
społeczeństwie? Gdy mówię te słowa, w czasie tej konferencji, na świecie umrą setki
noworodków. Kto powiedział, że jednym z nich nie mogłeś być Ty? Musiałeś dorosnąć?
Ile dzieciaków się topi po stawach, ginie w wypadkach, umiera na raka? Dlaczego to
nie byłeś ty?...
I tak można by mnożyć okoliczności, które mogły sprawić, że zostałbyś
unicestwiony. Mogły, ale stało się inaczej. Żyjesz, jesteś w miarę zdrowy, możesz
pracować. W twoim życiu realizuje się Boży plan. Bóg wybrał nas przed założeniem
świata, utkał, stworzył, ubogacił, napełnił łaską, podtrzymuje w istnieniu.
Czasami nasze życie wyłania się, jak cud, z niebywałych zawirowań historii,
zdarzeń losu. Czasami, gdy podczas jazdy samochodem wykonam jakiś ryzykowny
manewr, „pluję sobie w brodę”, że jestem tak głupi, by jeździć nieostrożnie. Myślę
wtedy, że Bóg darował mi na nowo życie.
Każdy z nas mógłby wskazać na wielu ludzi, którzy byli naszymi przodkami,
na tych, których spotkaliśmy i którzy mniej lub bardziej wpłynęli na nasze życie. Ich
postacie układają się w coś w rodzaju genealogicznego drzewa o mocnym pniu, z
którego my wyrastamy. Są tam postacie pozytywne i negatywne, takie, które nam
mocno pomogły, ale też takie, które to nasze drzewo poraniły, połamały niektóre jego
gałęzie, ponacinały jego korę i trzeba było wiele wysiłku, by zabliźnić te rany.
Ale to drzewo składa się także z różnych faz naszego życia. Być może etapów
błądzenia, złości, marnowania sił, grzechu? A jednak całość składa się na
niepowtarzalne drzewo naszego życia. Jesteśmy absolutnie jednorazowi, jesteśmy
niepowtarzalni, oryginalni, nikogo nie musimy naśladować, małpować, nikomu nie
musimy zazdrościć. Drugiego kogoś takiego jak ja nie było, nie ma i nie będzie już
nigdy.
Tak działa Bóg w losach ludzi. Nie inaczej działał w tej historii, której
uwieńczeniem był Wcielony Boży Syn. Zapraszam do medytacji obrazu Siegera
Ködera, noszącego tytuł „Drzewo genealogiczne Jezusa Chrystusa”. Autor tak
skomponował swój obraz, iż ludzie, za którymi stoją różne historie biblijne stanowią
pień i konary tego drzewa.
Wydarzenie Wcielenia wyrasta niejako z ludzkiej historii. Na dole widzimy
postać Abrahama, pobłogosławionego przez Boga, aby sam stał się
błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Po lewej stronie widać jego wnuka,
Jakuba, śniącego o drabinie nadziei, po której Bóg zstąpi zbawić ludzi. Po prawej
stronie widzimy Dawida z Harfą, śpiewającego niemilknący przez cała ludzką historię
hymn pochwalny Bogu.
W centrum miedzy nimi Mojżesz podnosi wysoko ręce z tablicami Przymierza,
z Bożym Słowem. Trzyma się go oburącz, niejako zawisa na tym Bożym Słowie. A
obok niego Jan Chrzciciel, którego jedynym celem życia był ten właśnie gest –
wskazanie na Wcielonego.
I wreszcie postać jakby najcichsza na tym obrazie – Józef, mąż Maryi, ten
któremu dane było opiekować się Wcielonym Bożym słowem. Zastyga niejako w

8

postawie uwielbienia i adoracji, tak jakby nic innego go nie obchodziło, jakby jedynie
słuchał. Niby najmniejszy w tej całej historii, ale przecież jakże wielki.
Całe drzewo zmierza ku swemu szczytowi. Oto Maryja trzyma w dłoniach
Wcielone Słowo Boże. Sama pozostaje niejako w cieniu, Jej twarz jest częściowo
zasłonięta. W postaci Jezusa mieszają się ze sobą dziecięca bezradność i nagość, ale
jednocześnie otwarcie, zaproszenie do przyjęcia Go.
Szczyt drzewa jest cały w świetle pochodzącym z wysoka i kontrastuje z
pogrążoną w ciemnościach krainą palestyńską u dołu obrazu. „Naród kroczący w
ciemnościach ujrzał światłość wielką”…. Ten fragment Izajasza czytamy w noc
Bożego Narodzenia.
Obraz ten zadziwia. Wiele z tych postaci i jeszcze wiele innych, należących do
drzewa genealogicznego Jezusa, to nie są przykłady cnót, to nie są ludzie idealni. A
mimo to – właśnie z takiej ludzkiej historii - wyrasta zbawienie. Z takiej, czasami
opornej materii, składa się też zgromadzony na nowo przez Chrystusa Kościół.
Gdy medytujemy ten obraz, mogą nam przyjść na myśl słowa św. Pawła:
„Pamiętaj, że nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie” (Rz 11, 18b). Wszystko,
co mnie stanowi, jest dowodem mądrej Bożej Opatrzności. Nasze życie jest
fragmentem wielkiej układanki, jest gałęzią na wielkim drzewie ludzkiej historii.
Również obecna chwila, ten moment jest taką gałązką na drzewie twojej osobistej
historii. Jeżeli Bóg pozwolił Ci tutaj przyjechać, to znaczy, że daje ci szansę, daje Ci
czas, abyś go wykorzystał, nie zmarnował, abyś zechciał się zachwycić Bożym planem
zbawienia, który ofiaruje Ci Bóg
Opatrzność Boża nim kieruje. Postarajmy się to dostrzec, zachwycić się tym i
oddać Bogu chwalę. Tak rozpoczyna się w nas modlitwa uwielbienia. Myślę, że to
może być też pierwszy element duchowości Świętej Rodziny, pierwszy z tych, które
postaramy się wyróżnić i nazwać w czasie tych rekolekcji: Pamiętać o Bożej
Opatrzności. Pamiętać o tym, że skoro istnieję i żyję, to nie jest to ani przypadek,
ani oczywistość, ale Boża Opatrzność.
Zakończmy nasze rozważania krótką modlitwą:

Boże, na krzywych i poplątanych liniach czasu i przestrzeni umieściłeś moje
życie. Żyję do dzisiaj, co wobec zagrożeń, na jakie narażone jest ludzkie życie, już
samo w sobie jest cudem.
Bądź uwielbiony w tym prostym fakcie, że żyję, że mam świadomość mego
istnienia. Bądź uwielbiony w tym, że podtrzymujesz mnie w istnieniu.
Widocznie uważasz, że jestem temu światu potrzebny, że warto, żebym istniał.
Na tej świadomości chcę budować moje życie.
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1.3.

Tekst do prywatnej medytacji

Instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego
Instrukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie
życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu”

23
Droga, którą życie konsekrowane powinno podjąć na początku nowego
tysiąclecia, jest naznaczona kontemplacją Chrystusa ze wzrokiem bardziej niż
kiedykolwiek wpatrującym się w oblicze Pana. Ale gdzie konkretnie kontemplować to
oblicze Chrystusa? Istnieje wiele rodzajów Jego obecności, które należy wciąż na
nowo odkrywać.
Jest On realnie obecny w swoim Słowie i Sakramentach, w sposób szczególny
w Eucharystii. Żyje w swoim Kościele, staje się obecny we wspólnocie tych, którzy
jednoczą się w Jego imię, staje przed nami w każdej osobie, utożsamiając się w
sposób szczególny z najmniejszymi, biednymi, z tymi, którzy cierpią i są w potrzebie.
Wychodzi na spotkanie w każdym wydarzeniu radosnym i smutnym, w próbie i w
radości, w cierpieniu i w chorobie.
Świętość jest owocem spotkania z Nim w różnych okolicznościach, gdzie
możemy odkryć oblicze Syna Bożego, oblicze cierpiące, a jednocześnie oblicze
Zmartwychwstałego. Tak jak był obecny w codzienności życia, tak również dzisiaj
ukazuje swoje oblicze w życiu codziennym. Dla rozpoznania Go potrzebne jest
spojrzenie wiary, wypływające z zażyłości ze słowem Bożym, z życia sakramentalnego,
z modlitwy, a przede wszystkim z praktykowania miłości, ponieważ tylko miłość
pozwala na całkowite poznanie Mistrza.
Możemy przywołać na pamięć niektóre uprzywilejowane miejsca, gdzie można
kontemplować oblicze Chrystusa dla odnowienia pragnienia życia w Duchu. Są to
szlaki duchowości przeżywanej w konkrecie życia, zadanie pierwszoplanowe obecnego
czasu, okazja do odczytywania w życiu i codziennym doświadczeniu bogactw
duchowych własnego charyzmatu w odnowionym kontakcie z tymi samymi źródłami,
które pozwoliły założycielom i założycielkom z doświadczenia Ducha Świętego
wzniecić iskrę nowego życia i nowe dzieła, będące szczególnym odczytaniem
Ewangelii, obecnej w każdym charyzmacie.[...]
24
Żyć duchowością to znaczy przede wszystkim rozpocząć na nowo od osoby
Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, obecnego w swoim Słowie,
<pierwszym źródle wszelkiej duchowości>, jak przypomina osobom konsekrowanym
Jan Paweł II. Świętości nie można zrozumieć, jeśli się nie rozpocznie od odnowionego
słuchania Słowa Bożego. <Konieczne jest zwłaszcza – czytamy w Novo millenio
ineunte – aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, pomagającym
odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek,
kształtuje życie>.
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1.4.

Homilia w czasie Eucharystii (Ef 1, 3-14; Łk 10, 21-24)

Zapewne pierwszym pytaniem, jakie teraz ciśnie się Współbraciom na usta jest
pytanie o sens czytania tekstu Ewangelii, który wybrałem w czasie Eucharystii. Jest to
pytanie, które pojawia się zawsze w okresie Adwentu, gdy czytamy ten tekst w liturgii.
Okazuje się jednak, że ten tekst niesie ze sobą teologiczną głębię, którą trzeba
wydobyć. Zwłaszcza, że pasuje do naszego tematu dnia. Chcemy dziś dać się zaprosić
do uwielbienia Boga płynącego z faktu, że istniejemy, że Bóg tka w tajemniczy
sposób nici naszego życia, że nasze życie jest podobne do drzewa złożonego z ludzi,
wydarzeń, faktów, pragnień... Medytowaliśmy obraz przedstawiający takie drzewo w
stosunku do Wcielenia Syna Bożego.
Teraz słyszeliśmy Mateuszową wersję tego drzewa. Pominiemy tutaj
teologiczne zawiłości, np. fakt niezgodności niektórych imion w genealogiach Łukasza
i Mateusza i zadamy zasadnicze pytanie: jakie znaczenie może dla nas mieć dzisiejsza
Ewangelia?
Tym, co odróżnia tę genealogię od innych typowych genealogii żydowskich
jest obecność kobiet. Pojawiają się cztery kobiece imiona: Tamar, Rahab, Rut, BatSzeba – żona Uriasza. Rzecz ciekawa – każda z tych kobiet uchodziła za obcą, nie
należącą pierwotnie do Izraela. Co więcej, niektóre z nich prowadziły grzeszne życie.
Rahab była prostytutką, Bat-Szeba - niewierną żoną, dla której Dawid kazał zabić jej
męża. Poza tym w tekście wspomniane zostaje przesiedlenie babilońskie – okres
paskudny dla Narodu Wybranego. Okres niewoli, poniżenia, sponiewierania. Ale też
okres, który był zapłatą za niewierność, który był konsekwencją zdrady ze strony
Izraela.
Dziwny to zaiste rodowód. Ewangelista chce zapewne powiedzieć, iż Bóg w
swoim planie zbawienia nie zraża się ludzką grzesznością, że także ciemne strony
ludzkiego życia są dla niego elementem, z którego buduje swój zbawczy plan.
Co więcej, w postaciach tych obcych kobiet, które odegrały wielka rolę w
historii zbawienia, Ewangelista Mateusz zapowiada niejako te postacie pogan, którzy
przewijają się przez jego całą Ewangelię, a którzy rozpoznają Boże działanie i są mu
wierni, podczas gdy ci, którzy powinni być czujni na działanie Boże, przedstawiciele
Narodu Wybranego, są na nie ślepi. Magowie ze Wschodu szukają Mesjasza, a Herod
i cała Jerozolima wraz z nim się Go boi; uzdrowieni poganie wykazują się wiarą, której
Jezus nie znajduje w Izraelu; rzymski setnik pod krzyżem wyznaje wiarę w Syna
Bożego, podczas, gdy religijne autorytety chcą się Go za wszelką cenę pozbyć.
I wreszcie ostatni fragment tekstu. Autor dopatruje się trzech epok, po
czternaście pokoleń każda. Można powiedzieć, iż Bóg porządkuje rzeczywistość i czas,
Bóg porządkuje historię, również Twoją osobistą historię. Bóg potrafi z pozornie
chaotycznych wydarzeń tkać logiczny ciąg swojego planu. Tylko my nie zawsze to
dostrzegamy.
Ktoś powiedział, że nasze życie podobne jest do dywanu. Problem tylko w tym,
że my widzimy go jedynie z odwrotnej strony. A każdy dywan widziany z odwrotnej

11

strony wygląda jak zamazany obraz, jak bezładny splot motywów, nieregularnych nici.
Na razie jedynie Bóg widzi ten dywan z właściwej strony. I dopiero wtedy wszystko w
nim nabiera sensu, dopiero wtedy nawet ciemne jego nici stają się istotne,
podkreślające pewne jasne elementy.
Drzewo genealogiczne naszego życia pełne jest osób, wydarzeń i przeżyć
mniej lub bardziej dobrych, takich, z których jesteśmy dumni, i takich, o których
chcielibyśmy zapomnieć. Bogu oczywiście nie jest obojętne, jak żyjemy. Bóg nie chce,
byśmy grzeszyli i przekreślali jego plan zbawczy. Ale jeżeli coś takiego się wydarzy,
Bóg się nie niecierpliwi, ale wbudowuje naszą przeszłość, nasze decyzje, w swój plan.
Bóg potrafi prosto pisać na krzywych liniach.
Nic, co nam się przydarzyło, nic, co nam ludzie uczynili, nic, czego byliśmy
świadkami, nie musi być bezużyteczne, nie musi być bezsensowne, nie musi być
czasem straconym. Postarajmy się dzisiaj właśnie tak spojrzeć na nasze życie, na
różne jego momenty, na naszą historię, na rodzinę w której się urodziliśmy i
wychowaliśmy, na czasy, w których przyszło nam żyć. Może ktoś wyrósł bez rodzica,
bo umarł, albo opuścił rodzinę, może ktoś doświadczył biedy związanej z okresem
wojny, albo powojennym, może ktoś doznał upokorzeń w szkole, może jesteśmy pełni
niespełnionych marzeń, może mamy za sobą bolesne doświadczenie zdrady lub
uzależnienia alkoholowego.
Bóg może sprawić, że każde wydarzenie naszego życia będzie miało wartość
zbawczą. Zapraszam cię, drogi Współbracie, do tego, abyś dzisiaj trochę pomyślał
nad tym z pozoru prostym i oczywistym faktem, że żyjesz i że jesteś. I niech to
spojrzenie zaowocuje modlitwą uwielbienia:

Boże, który zadziwiasz mnie wspaniałością Twojego planu zbawienia .
Uwielbiam Cię w tym, że się jeszcze nie znudziłeś człowiekiem, że nie zwinąłeś całego
stworzenia jak starego pergaminu, bo korona tego stworzenia - człowiek okazał się
być największym jego problemem.
Uwielbiam Cię w tym, że chociaż ludzka bylejakość sprzeciwia się Twojemu planowi i
Twojej woli, to jednak Ty właśnie z takiego marnego tworzywa tkasz wspaniały
dywan zbawienia świata.
Uwielbiam Cię także w tym, że istnieję, żyję, i że również w stosunku do mojego życia
masz wspaniały plan zbawczy. I że także w moim przypadku ten Twój plan realizuje
się mimo moich upadków, ran, niekonsekwencji, słabości.
Bądź uwielbiony Boży, którego Opatrzność przywiodła mnie aż do tej chwili. AMEN.
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Dzień 2

Uwielbienie Boga w życiu modlitwą

13

2.1.

Jutrznia

To jest chyba sprawa oczywista – uwielbienie Boga dokonuje się w modlitwie i
przez modlitwę. To jest tak oczywista prawda, że wydaje się być truizmem. Ale - jak
zobaczymy – wcale nie jest to takie oczywiste, a przede wszystkim wcale nie jest to
łatwe.
Dzisiaj chcemy przyjrzeć się naszemu życiu modlitwy, właśnie tak – naszemu
życiu modlitwy, bo nasze modlitewne zwyczaje są bardzo indywidualne,
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niepowtarzalne. Czasami stają się też skostniałe, a całość zastyga i staje się
niestrawna.
Otwórzmy się dzisiaj na spotkanie z Bogiem w modlitwie.
2.2.

Konferencja

Coś niezwykłego musi być w modlitwie, skoro w Nowym Testamencie tak
często czytamy o modlitwie Pana Jezusa. Nie są to opisy szerokie, ale dosyć częste.
Oto po uciążliwym dniu Pan Jezus wysyła uczniów łódką na drugi brzeg Genezaretu, a
sam wychodzi na górę po to, aby, jak stwierdza lakonicznie Ewangelista, modlić się.
Innym razem, gdy jeszcze było ciemno, wczesnym rankiem, Pan Jezus chyłkiem
wymyka się z domu, by się modlić. Czasami Ewangeliści mówią, że spędzał długie
godziny, a nawet całe noce na modlitwie.
Sądzę, że nie są to teksty przypadkowe, ale teksty, które odsłaniają rąbka
tajemnicy Jezusa. To, że był Kimś tak niezwykłym, że szedł swoją drogą mimo pokus i
krytyki, że w końcu okazał się silniejszy od brutalnej śmierci na krzyżu, znajduje tutaj
swoje wytłumaczenie.
Jezus przebywał ciągle w obecności Ojca. Regularnie znajdował na to czas i to
wcale nie były jedynie strzępy jakichś przypadkowych chwil, ale całe godziny. Stąd
chyba czerpał swoją siłę i świeżość, tam dawał sobie radę z ludzkimi rozczarowaniami,
poczuciem niezrozumienia i opuszczenia przez najbliższych.
To jest coś, drodzy Współbracia, co wydaje mi sprawą fundamentalną.
Modlitwa podobna jest do oddechu. Jeżeli człowiek przestaje się modlić, wtedy dzieje
się tak, jakby wchodził do pomieszczenia, z którego wypompowano powietrze. Jego
wnętrze prędzej czy później nie zniesie takiej kuracji. Cóż dopiero powiedzieć, gdy
przestaje się modlić zakonnik?
Ktoś powie, to jest przecież jasne, że się codziennie modlimy: brewiarz i
Eucharystia to niezwykle istotne formy modlitwy. To fakt, to podstawa naszej
zakonnej egzystencji, to nasze „officium” (officium znaczy obowiązek), to nasz znak
rozpoznawczy. Ale jednocześnie to za mało. Być może ktoś zaprotestuje – czyż można
sobie wyobrazić doskonalszą formę modlitwy uwielbienia, niż Eucharystia?
Nie, nie można. Ale z Eucharystią i modlitwą brewiarzową jest tak, jak z tym
ziarnem z przypowieści Pana Jezusa o siewcy. Jakość ziarna jest zawsze przednia,
najwyższa. Ale zależy od gleby, co z niego wyrośnie. Jakie owoce będzie przynosiła
Eucharystia i Liturgia Godzin zależy od tego, czy nasze wnętrza będą znały atmosferę
modlitwy, czy będzie w nich atmosfera modlitwy. A coś takiego wytwarza się w nas
przez uparte pielęgnowanie modlitwy osobistej.
O tą modlitwę trzeba dbać. Ludzie potrafią dbać o różne rzeczy. Ludzie dbają
o siebie, uważnie dobierają wody po goleniu, garnitury, niektórzy dbają o swoje
zdrowie, czasami przesadnie. Osoba konsekrowana powinna dbać o modlitwę
osobistą. Jest to coś, drodzy Współbracia, co należy do naszych pierwszych i
najważniejszych kompetencji. Przymiotnik „kompetentny”, albo też „profesjonalny”
należy dzisiaj do największych komplementów. Jeżeli ci, którzy nami rządzą, bronią
jakiejś kontrowersyjnej decyzji swoich podkomendnych, mówią, że są przekonani o
ich profesjonalizmie i kompetencji.
Zakonnik może być niekompetentny w wielu dziedzinach. Nie musi znać się na
autach, nie musi śledzić odkryć naukowych. Nawet jest to do wybaczenia (chociaż już
trudniej!), jeżeli nie śledzi aktualnej dyskusji teologicznej. Ale jednego nie wolno mu
pod żadnym pozorem. Nie może być niekompetentnym, jeżeli chodzi o życie modlitwy.
Tego mu po prostu nie wolno!
Zakonnik, który nie ma dużego doświadczenia w codziennym stawaniu przed
Bogiem, który nie znajduje czasu na modlitwę indywidualną jest jakąś dziwną
hybrydą, jest czymś nienormalnym. I w zasadzie myślę, że niczego innego od nas
ludzie nie oczekują, jak tylko tego, żebyśmy byli mistrzami modlitwy, żeby każdy z
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nas mógł być przewodnikiem w życiu modlitwy; ale przewodnikiem takim, który zna
kwestię modlitwy nie z książek, ale z własnego doświadczenia, takim, który „zjadł
zęby” na zmaganiu się z tą trudna materią.
Tak więc pierwszą i zasadniczą sprawą będzie modlitwa osobista, ów czas
tylko dla Boga, czas nie skąpo odmierzony, czas, w którym stajemy w Jego obecności,
by po prostu przy Nim być, ten czas, którego nie zapychamy znowu jakimiś
pobożnymi tekstami, litaniami, rozważaniami napisanymi przez kogoś innego, ale w
którym jesteśmy z Bogiem sam na sam.
Wiemy, jakie to może być trudne. Najpierw prawie niemożliwe wydaje się być
znalezienie tego czasu w planie dnia. Ale, drodzy Współbracia, powiedzmy sobie
szczerze: jeżeli faktycznie zdarzą się dni, w których nie będzie na to czasu, to takich
dni będzie bardzo niewiele. W ogromnej większości naszych dni nasz brak czasu
wynika z naszego niedbalstwa, braku planowania, a w końcu z faktu, że nie
doceniamy osobistej modlitwy, że nie wydaje nam się tak istotna.
Jest faktem, że nasze życie przypomina czasami tropikalny cyklon, trąbę
powietrzną, która z potężną siła porywa wszystkie nasze plany i dobre postanowienia.
Ale właśnie tutaj możemy doszukać się dobrej analogii. Każdy cyklon ma w samym
centrum coś, co meteorolodzy nazywają „okiem”. W środku tego wirującego leja
znajduje się „oko cyklonu”, obszar absolutnej ciszy.
I właśnie o coś takiego chodzi. Naszej życiowej „pogody” zapewne nie
jesteśmy w stanie wiele zmienić. Cyklon wydarzeń spraw i problemów będzie nadal
codziennie w nas uderzał. Chodzi jednak o to, by codziennie z wielką determinacją
rozepchnąć go, ów cyklon, jakim jest nasz grafik obowiązków i zajęć i znaleźć, w nim
takie „oko” ciszy. Czas upartego stawania w Bożej obecności, czas przeznaczony tylko
na to, by z Nim być i mówić Mu o tym, co się wydarza.
Modlitwa osobista – to jedna z form modlitwy, na którą chciałem dziś zwrócić
uwagę. Ale jest jeszcze inna, którą nazwałbym modlitwą „po drodze”. Wiele rzeczy
robimy „po drodze”. W pewnym sensie jest to pozytywna cecha. Świadczy ona o tym,
że umiemy sobie mądrze organizować nasze sprawy. Zamiast biegać bezmyślnie i
robić wiele „pustych kursów” zastanawiamy się, jak połączyć te rzeczy, które musimy
załatwić. Np. będąc w mieście mogę po drodze wpaść tam i tam, a będąc w urzędzie,
załatwię po drodze to i to.
Istnieje także rodzaj takiej modlitwy „po drodze”, której kiedyś zupełnie nie
doceniałem. W języku starej ascetyki nazywało się to „aktami strzelistymi”. Przyznam
się, iż ta nazwa była dla mnie zawsze dziwaczna i kojarzyła się ze strzelaniem. Ot,
trzeba sobie od czasu do czasu strzelić takim aktem. „Akty strzeliste” – to było dla
mnie całkowicie niestrawne.
Ale okazuje się, iż to, co się za tą staroświecką nazwą kryje, jest rzeczą
znakomitą. Chodzi o krótkie spontaniczne westchnienia, chodzi o sekundowe
wzywanie Bożego imienia, które nie jest wzywaniem na daremno. Powiedziałbym, że
chodzi o odniesienie tego, co się aktualnie dzieje, co się aktualnie przeżywa, co się
widzi i czuje, do Boga. W ten sposób bez zbytniego wysiłku, bez naprężania uwagi i
przyjmowania jakichś nienaturalnych póz, cały nasz dzień jest nasycony modlitwą, jak
gąbka wodą.
I nie jest tak, że rano po modlitwie wychodzimy gdzieś w kierunku
oddalającym nas od Boga, a wieczorem do Niego wracamy „ze świata”. Nie - On jest
obecny w całym naszym dniu. Oczywiście, każdą formę modlitwy można zniekształcić
i wtedy staje się ona własnym przeciwieństwem. Takim zniekształceniem „modlitwy
po drodze” byłoby przeżywanie dnia w neurotycznym napięciu, że oto co chwilę
trzeba się krótko pomodlić. Oczywiście o to nie chodzi.
Ale być może warto spróbować odnosić do Boga to, co się wydarza, ludzi,
rozmowy, prace, ale także przykrości, cierpienia. Bywają dłuższe „modlitwy przy
okazji”, które są bardzo dobre. Ot – jedziemy autem, bierzemy do ręki różaniec.
Problem w tym, iż często cała nasza modlitwa jest jedynie „przy okazji”, iż nie ma w
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ciągu dnia czasu tylko dla Boga - poza tym, do czego jesteśmy z racji naszego
powołania zobowiązani.
Tak więc oba te rodzaje modlitwy, zarówno modlitwa osobista, jak i ta „przy
okazji”, muszą zostać zharmonizowane, połączone w całość. Każda jest na swój
sposób istotna i ważna. Wydaje mi się, że musi być w ciągu dnia moment modlitwy,
który nie będzie „po drodze”, który będzie czasem tylko dla Boga, tym „okiem
cyklonu”, o którym przed chwilą mówiłem.
Ale jest jeszcze inny problem. Oprócz braku czasu znamy to uczucie
zniechęcenia, gdy wydaje nam się, że nasz wysiłek modlitewny nie odnosi skutków,
że się w ogóle nie posuwamy, że takie stawanie przed Bogiem to stracony czas.
Chciałbym w tym miejscu przytoczyć pewne opowiadanie, oczywiście znane
już wszystkim tutaj obecnym, ale mimo to interesujące. Słyszałem go już w wersji „o
świętym Dominiku”, ale też „o mnichu buddyjskim”, więc zapewne jest to wspólne
doświadczenie różnych religii. Otóż do św. Dominika miał przyjść jakiś mody zakonnik
po radę, sfrustrowany faktem, iż nie czyni postępów w modlitwie. Dominik dał mu
wiklinowy koszyk, kazał pójść nad rzekę i zaczerpnąć wody, a potem ją przynieść.
Młody adept życia mniszego poszedł, ale oczywiście, gdy wrócił, woda już zdążyła
dawno wyciec z koszyka. Święty posłał go jeszcze raz i jeszcze raz. Gdy powtórzyło
się to wiele razy, w końcu młody adept zniecierpliwiony żachnął się, iż święty każe mu
robić rzeczy bezsensowne. Komentarz świętego Dominika: „Nie udało ci się przynieść
ani łyka wody, ale twoja praca nie była bezsensowna. Popatrz na koszyk! Jaki czysty!”.
Wielka mądrość zawarta jest w tym opowiadaniu i chyba ogromne
doświadczenie duchowe. Jedną z najważniejszych cnót każdego zakonnika nie jest ani
doskonała pokora, ani niezwykłe posłuszeństwo, ani nadzwyczajne posty, ale – upór.
Trzeba być paskudnie upartym, trzeba być upartym aż do bólu! Nazwijmy to ładniej –
trzeba być wytrwałym, aby nie przestać się modlić wtedy, gdy wydaje nam się, że
nasza modlitwa skostniała. Nie wolno się z tym pogodzić. Mamy gwarancję, że Bóg
będzie w nas działał, chociaż nie będziemy tego dostrzegali.
Zapytajmy jeszcze, jak to wszystko, co zostało powiedziane, odnieść do
duchowości Świętej Rodziny? Kiedy mówimy o duchu modlitwy, od razu nasuwa nam
się postawa Maryi i Józefa, postawa trwania w codzienności w obecności Jezusa. Na
pewno nie była to postawa udziwniona, dewocyjna, ale najnormalniejsza w świecie,
taka, która nie przeszkadza w codziennych zajęciach. Zupełnie przychodzi komuś na
myśl fragment Łukaszowej Ewangelii dzieciństwa, w którym Maryja jest opisywana
jako ta, która zachowywała w sercu wydarzenia i słowa i rozważała je.
Jest tutaj chyba coś z tego odnoszenia do Boga wszystkiego, co się dzieje, z
tego szukania Bożej obecności, Bożych znaków w codziennych sprawach. Dzięki takiej
postawie człowiek żyje świadomie. My często mówimy o tym, że czas biegnie tak
szybko, dni mijają czasami niepostrzeżenie między jednym wyjazdem a drugim,
zawsze mało czasu, bo wszystko musi być zrobione „na wczoraj”. I nawet się nie
spostrzegamy, gdy życie nasze przemija.
Wydaje mi się, iż można powiedzieć, że Maryja żyła świadomie. Iż każdy dzień,
nawet ten najbardziej zwyczajny, w którym rzeczywiście nic się nie wydarza, był jakoś
odniesiony do Boga i dzięki temu – sensowny.
Kolejnym elementem „ducha Świętej Rodziny” będzie więc i żyć świadomie.
A będzie to oznaczało odnoszenie do Boga w codziennej modlitwie rzeczy, wydarzeń,
ludzi, którzy stali się moim udziałem w tym konkretnym dniu. I obojętnie, czy był to
dobry dzień, czy też taki, który chciałbym jak najszybciej zapomnieć – nie będzie dni
bezsensownych.
Zakończmy krótką modlitwą:

Boże, moje życia upływa. Im jestem starszy, tym mocniej to odczuwam, tym
bardziej wiem, że zmierzam ku śmierci.
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Ale nie chcę, by ta perspektywa upływającego czasu wywołała w moim sercu
uczucie żalu za odchodzącymi godzinami, dniami, latami.
Dzisiaj jest dzień, który mi dałeś! Dziś pragnę odnieść to, co przeżywam do
Ciebie, zobaczyć to w poczuciu Twojej obecności, ogarnąć to Twoją dobrocią i
zanurzyć w Twoim miłosierdziu!
Bądź uwielbiony w codzienności i poprzez codzienność.
2.3.

Wprowadzenie do pracy w grupach

Codziennie czeka nas praca w grupach. Bardzo proszę o zaakceptowanie przez
współbraci tego stylu pracy rekolekcyjnej.
Jej celem jest dialog, czyli wymiana myśli.
Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka niebezpieczeństw, która są przyczyną
klasycznych błędów i porażek:
Grupa dialogu nie jest grupą dyskusyjną, ale grupą wymiany. Nie chodzi o to,
kto ma rację, kto lepiej wie, kto już to wszystko dawno sprawdził i teraz może
pouczać innych, ale chodzi o to, co kto myśli na dany temat.
Proszę o atmosferę szacunku, nawet wobec Współbraci, którzy nam „nie leżą”,
których wypowiedzi nas drażnią, albo wydają się nam głupie i prymitywne. Nikt nie
będzie oczywiście zmuszony do wywnętrzania się. Powiesz jedynie to, co chcesz i tyle,
ile chcesz. Ale z drugiej strony spotkanie w grupie ma sens jedynie wtedy, gdy się
nawzajem na siebie otworzymy.
Proszę też o przyjęcie posługi animatorów. Mają oni kierować wymianą myśli,
zapobiegać by jeden mówił cały czas, a inny nie mógł dojść do głosu. Proszę, aby
Współbracia zechcieli wniknąć w tekst. Czasami człowiek jedynie powierzchownie
przeleci tekst i mówi na zasadzie luźnych asocjacji. Proszę jednak uczynić wysiłek i
starać się zapytać siebie: co mi ten tekst ma do powiedzenia?

Tekst do wymiany w grupach:
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
„Novo Millenio Ineunte” na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000

31
[...] W rzeczywistości jednak podporządkowanie programu duszpasterskiego
idei świętości to decyzja brzemienna w skutki. Wyraża ona przekonanie, że skoro
chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w
Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa
człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się minimalistyczną etyką
i powierzchowną religijnością [...].
32
Podłożem tej pedagogiki świętości powinno być chrześcijaństwo wyróżniające
się przede wszystkim sztuką modlitwy. [...] Modlitwy nie można uznać jako coś
dokonanego. Modlitwy trzeba się uczyć, wciąż na nowo niejako przyswajając sobie tę
sztukę od samego boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie: <Panie, naucz nas modlić
się> (Łk 11, 1). W modlitwie toczy się ów dialog z Chrystusem, dzięki któremu
stajemy się Jego przyjaciółmi: <Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was> (J 15,
4). Ta wzajemność jest samą istotą, jest duszą życia chrześcijańskiego i warunkiem
wszelkiego autentycznego życia duszpasterskiego. Sprawia ją w nas Duch Święty, ona
zaś otwiera nas – przez Chrystusa i w Chrystusie – na kontemplację oblicza Ojca.
Uczyć się tej trynitarnej logiki chrześcijańskiej modlitwy, przeżywać ją w pełni przede
wszystkim w liturgii, bo ona jest szczytem i źródłem życia Kościoła, ale także w
doświadczeniu osobistym – oto sekret naprawdę żywego chrześcijaństwa, które nie
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musi się obawiać przyszłości, ponieważ nieustannie powraca do źródeł i z nich czerpie
nowe siły [...].
33
[...] Wielka tradycja mistyczna Kościoła zarówno Wschodniego, jak i
Zachodniego, potrafi nam wiele powiedzieć na ten temat. Ukazuje ona, że modlitwa
może się rozwijać niczym prawdziwy dialog miłości i doprowadzić do tego, że człowiek
zostanie całkowicie owładnięty przez Boskiego Umiłowanego, że będzie wrażliwy na
wszelkie poruszenia Ducha i z dziecięcą ufnością zawierzy się sercu Ojca [...].
Jest to droga wspomagana nieustannie przez łaskę, która jednak wymaga
zdecydowanego wysiłku duchowego i wiedzie nieraz przez bolesne doświadczenie
oczyszczenia (<noc ciemna>), ale na różne sposoby doprowadza do niewyobrażalnej
radości, przeżywanej przez mistyków jako <unia oblubieńcza>. [...] Nasze
chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi <szkołami> modlitwy,
w których spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale
wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie
żarliwość uczuć aż po prawdziwe <urzeczenie> serca. [....]





Dlaczego, Twoim zdaniem, Papież mówi o modlitwie jako o „sztuce”?
Co to dla mnie znaczy, że nasza wspólnota powinna stać się „szkołą”
modlitwy?
Jak rozumiem słowa o spotkaniu z Jezusem jako o „prawdziwym
urzeczeniu serca”?
Co musiałoby się stać w moim/naszym życiu, by pójść w kierunku
wyznaczonym przez Papieża?

2.4. Homilia (Rz 8, 26-29; Mt 6, 5-15)
Niektórzy rozumieją słowa Pana Jezusa z kazania na górze, które słyszeliśmy,
jako wyraz niechęci do modlitwy słownej, a szczególnie wobec modlitwy polegającej
na powtarzaniu formułek, np. modlitwy różańcowej.
To na pewno jest nadinterpretacja, taki zapewne nie był zamiar Pana Jezusa.
Przecież On sam, jak każdy pobożny Żyd, odmawiał – i zapewne. Jego uczniowie wraz
z Nim – trzy razy dziennie Szema Izrael. Ale jest faktem, iż powtarzanie formułek jest
formą modlitwy wymagającą, wbrew pozorom, szczególnego wysiłku.
Nasze codzienne odmawianie brewiarza, różańca, nasza celebracja
Eucharystyczna mają skłonność do stawania się czynnościami automatycznymi i
trzeba rzeczywiście wysiłku, żeby przeciwdziałać rutynie w dziedzinie modlitwy. Brak
takiej pracy stawia nas dokładnie w tym miejscu, gdzie Jezus widzi faryzeuszów,
którzy usłyszeli Jego cierpkie napomnienia. To właśnie do ich sposobu modlitwy
odnosi się surowe napomnienie Jezusa.
Pan Jezus mówi o pogańskiej modlitwie. Pogańskiej, czyli takiej, która nie
bazuje na synowskim oddaniu się Ojcu niebieskiemu, ale na swego rodzaju handlu z
Bogiem. „Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani”mówi Pan Jezus. Użyty w tym miejscu czasownik battalogein oznaczał pierwotnie
bzdurne gaworzenie, gderanie bez sensu. Chodzi tutaj zatem nie tyle o długość
modlitwy, ale o jej bezmyślność, połączoną z próbą manipulacji Panem Bogiem.
Wiemy, jak trudno jest zachować skupienie. Nawet wtedy, gdy zewnętrznie jesteśmy
spokojni, to w nas czasami kotłują się myśli, jak pędzone wiatrem jesienne chmury.
Ale mimo tych problemów dzisiejsza liturgia zawiera również pociechę. W
czytaniu, które słyszeliśmy, Paweł objawia nam coś, co jest jakby jądrem każdej
chrześcijańskiej modlitwy. Modlitwa nie jest jedynie działaniem człowieka. Duch
Święty modli się w nas – mówi Paweł, a dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy nie
umiemy się modlić, jak trzeba. Jakże istotną jest rzeczą pamiętać o tym! Jesteśmy
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ochrzczeni i bierzmowani, jesteśmy przeniknięci Bożym Duchem, który podnosi
niejako nasze wnętrze ku Bogu, gdy zabieramy się do modlitwy.
Dlatego też nie powinniśmy ulegać pokusie zniechęcenia. Duch Boży pracuje
nad nami, nawet wtedy, gdy nam samym modlitwa „nie wychodzi”. I z tego też
względu nawet nasze doświadczenia pustyni, doświadczenia wewnętrznej suszy i
zniechęcenia, mogą służyć ku dobru.
W centrum dzisiejszego pierwszego czytania znajduje się tekst, który
niezmiernie sobie cenię i który bardzo często dodawał mi otuchy. „Wiemy, że Bóg z
tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”. W jednej z piosenek
tekst ten jest oddany w ten sposób: „Ludziom kochającym Boga wszystko służy ku
dobremu”.
Pewnie, że jest niezwykle trudno dostrzec to dobro w niepowodzeniach, w
problemach, w duchowych kryzysach. Wtedy niech pozostanie jedynie ta – jak nam
się czasami zdaje – głupia i naiwna nadzieja, że Bóg potrafi nawet bolesnym chwilom
życia nadać sens i wartość.
Bóg wyprowadzi Cię z największych opresji, Bóg pozwoli Ci na nowo
zakosztować piękna modlitwy, jeżeli dasz Mu szansę. Jeżeli będziesz uparty w
stawaniu w Jego obecności, w codziennym zabieraniu się do modlitwy, mimo
zmęczenia, mimo zniechęcenia, mimo tego, że nic cię nie sprawdza, że nikt tego nie
wymaga.
Oddajmy chwałę Bogu w Jego obecności w naszych koślawych, niedbałych,
czasami pospiesznych modlitwach. Ta Jego obecność jest dla nas gwarancją, iż warto
dbać o modlitwę.
2.5.

Medytacja obrazu (Sieger Köder – Prorok)

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest ciemna tonacja tego obrazu. Zapewne
jest noc, czas, w którym normalnie ludzie śpią. Ale ten człowiek, ubrany w żydowską
chustę modlitewną - czuwa. Jego postawa wskazuje na to, iż się modli.
Być może malarz chciał przez ciemny ton swego obrazu nie tylko porę doby,
ale także nastrój serca modlącego się. Na jego twarzy maluje się troska, być może
właśnie dlatego czuwa w ciemności nocy. Różnie można interpretować czerwony kolor,
a szczególnie tę odwróconą twarz. Wydaje się ona być twarzą kusiciela, który stara
się zaniepokoić modlącego się. I chociaż zna on słowo Biblii, zapewniające o miłości
Bożej, o Jego opiece, o tym, że Bóg Go zna od łona matki, że ukształtował go i
stworzył, to jednak te zapewnienia są teraz dalekie. Tym, co do niego przemawia jest
ciemność, ciemność w której rodzą się wątpliwości co do tego, czy jest sens stawać
przed Bogiem.
Jest jeden szczegół na tym obrazie, który tchnie nadzieją. Oto cała postać
modlącego ogarnięta jest jakby czyimiś dłońmi. Dłonie te są ledwo dostrzegalne, ale
ogarniają modlącego się z wielką delikatnością. To o te dłonie rozbijają się czerwone
fale ataków kusiciela, to one stanowią dla nich niejako zaporę.
Boże dłonie.... Przypominają się słowa Izajasza proroka: „Mówił Syjon: Jahwe
mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja
nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem Cię na obu dłoniach” (Iz 49, 14-16). Oto wyryłem
Cię na obu dłoniach… Oto Bóg mnie zna, oto mnie widzi, nawet wtedy, gdy nie czuję
Jego obecności.
W wizji malarza kciuk jednej z tych dłoni przyjmuje jakby zarys postaci. Być
może jest to postać anioła, który umacnia? I może cały obraz przedstawia scenę w
Gethsemani, a modlącym się jest sam Jezus. W kącikach nosa widać jakby kropelki
krwawego potu, a w ciemnych oczach maluje się lęk przed tym, co ma przyjść.
Boleśnie doskwiera samotność, bo przyjaciele śpią, pogrążeni w mroku.
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Modlący się w Getsemani Jezus pozostanie dla nas na zawsze wzorem
niezwykłego ducha modlitwy. Modlitwa towarzyszyła Jezusowi całe życie. Czytamy o
tym, iż kończył nią dzień, ale też o tym, że go modlitwą rozpoczynał. Modlitwa
poprzedzała wielkie i ważne decyzje, jak np. wybór Apostołów. Wiele cudów
rozpoczynał Jezus westchnieniem i spojrzeniem w niebo.
A teraz, kiedy kusiciel stara się wszelkimi sposobami wykorzystać zwyczajny
ludzki lęk przed cierpieniem, kiedy pragnie odciąć tę życiodajną tętnicę łaski, łączącą
Go z Ojcem, Jezus także trwa na modlitwie. Tak jak to zawsze miał w zwyczaju, tak
jak to robił w różnych sytuacjach swojego życia.
I w ostateczności okazuje się, że wychodzi z tej próby zwycięsko. Jest coś
fascynującego w tej postaci, która wygląda tak, jakby robiła czynność sobie
doskonale znaną, coś tak oczywistego, jak oddychanie, jak codzienny chleb. Taka
postawa jest niemożliwa, gdy modlitwa pojawia się jedynie od przypadku do
przypadku, wtedy, gdy jest mi źle, wtedy, gdy czegoś bardzo potrzebuję.
Czy modlitwa jest dla mnie czymś takim? Czymś tak oczywistym, czymś, o co
dbam, jak o własne zdrowie, czymś, czego nie może w żadnym dniu zabraknąć?
Dzięki temu upartemu stawaniu przed Bogiem w różnych sytuacjach życia, mogę być
pewnym, że i ja jestem wyryty na obu Bożych dłoniach, że i ja doznam pociechy w
chwilach próby.
Zakończmy krótką modlitwą:

Boże, wiem dobrze, co znaczy pustynia w życiu modlitwy. Czasami zachowuję
się jak ktoś, kto już stracił nadzieję, że się ona kiedykolwiek skończy……
A jednak podskórnie czuję, że warto zasiadać do modlitwy, do tego zmagania
się o stawanie w Twojej obecności.
I wiem, że każda z chwil spędzonych przed Tobą jest jak cienka warstwa
życiodajnej rosy, która chroni mnie przed całkowitym wyschnięciem, która pojawia się
nie wiadomo skąd i kiedy.
Boże, ocal we mnie moje pragnienie modlitwy. AMEN
2.6.

Kompleta

Modlitwa uwielbienia, modlitwa, w której codzienność jest odnoszona do Boga,
w której dostrzegamy obecność Boga w codzienności i dziękujemy Mu za nią...
Modlitwa, w której stawiamy siebie w Bożej obecności, w której tworzymy
sobie nasze prywatne „oko cyklonu”. Tworzymy je uparcie, codzienne, aby pogrążyć
się w obecności Boga…
Modlitwa, do której klękamy, bądź zasiadamy, nie dbając o efekty, a raczej nie
pozwalając, by ogarnęło nas zniechęcenie, że ich nie ma…
Taka postawa jest postawą uwielbienia Boga.
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Dzień 3

Uwielbienie Boga w doznanym przebaczeniu grzechów
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3.1.

Jutrznia

Grzech to nasz codzienny niechciany towarzysz. Tak częsty, że łatwo się do
niego przyzwyczaić. Ale jednocześnie jest to problem, który jest źródłem wszystkich
innych problemów. Chcemy dziś trochę na ten temat pomedytować. Będziemy
rozmyślać o grzechu, ale też i o tym, co Bóg robi z tym faktem, że grzeszymy, chociaż
nie powinniśmy.
Dotkniemy dzisiaj jądra Ewangelii, prawdy, która należy do fundamentalnych
przekonań chrześcijaństwa, prawdy o przebaczeniu grzechów. Zapraszam do
szczególnego przeżycia tego dnia: w ciszy, w poście, w samotności. Unikajmy dzisiaj
niepotrzebnych rozmów, bądźmy sam na sam z sobą i z Bogiem. Od teraz aż do
wieczora. Zachęcam, by zrezygnować także z wieczornego spotkania, skoro jutro
będzie konweniat, nikomu korona z głowy nie spadnie....
3.2.

Konferencja

Głoszenie o grzechu, kierowane do kapłanów, nie jest sprawą łatwą.
Nazywamy samych siebie za świętym Pawłem „sługami pojednania” i chyba trochę
podświadomie zachowujemy się jak lekarze wobec pacjentów: to ludzie przychodzą
do nas z chorobami, nas one nie dotyczą. Tymczasem grzech jest obecny w życiu
każdego z nas mimo całej naszej dobrej woli. Można nawet mówić o pewnym
przyzwyczajeniu do grzechu, o oswojeniu się z nim. Jan Paweł II często zwraca
uwagę na to, iż warunkiem przemiany świata jest odnowienie poczucia grzechu. Ale z
praktyki duszpasterskiej wiemy, iż mówienie z naciskiem o powadze grzechu np. w
czasie rekolekcji powoduje różne reakcje: ludzie lękliwi, który i tak wszędzie węszą
grzech, stają się jeszcze bardziej wystraszeni i obawiają się potępienia. Natomiast u
tych, którym by taka nauka była potrzebna, nasze słowa spływają jak woda po kaczce.
Tym niemniej jednak wydaje mi się rzeczą niezwykle istotną mówić o grzechu,
o tym, że jesteśmy grzesznikami, o tym, że trzeba to sobie uświadamiać, bo inaczej
nie rozumiemy w ogóle od czego nas Pan Jezus miałby odkupić. Sądzę jednak, że
głoszenie na temat grzechu musi być zawsze powiązane z zastanowieniem się na
temat naszego obrazu Boga.
Obraz Boga – to klucz do prawidłowego przyjęcia tego bezspornego faktu, że
każdy z nas jest grzesznikiem. Wiemy, że wśród ludzi, z którymi obcujemy z tym
obrazem Boga nie jest zawsze dobrze. Gdyby tak zechcieć analizować to, co ludzie
sądzą na temat Boga, to można by znaleźć tutaj niektóre ciekawe porównania.
Dla jednych Pan Bóg jest kimś w rodzaju starszego poczciwego dziadka z
długa siwą brodą. Ten Bóg jest miły, jak każdy starszy pan, ale przecież nikomu nie
przyjdzie do głowy, aby się z nim liczyć ...
Dla innych Bóg jest kimś w rodzaju policjanta. Jest Bogiem, który nie
zadowala się ogólnymi regułami, ale kocha całe strony przepisów, drobiazgowych. On
cieszy się wtedy, gdy może kogoś złapać, gdy może ukarać mandatem, gdy może
komuś dać po łapach. Bóg - policjant o sercu dokładnego aptekarza, którzy wszystko
kładzie na niezwykle dokładna wagę…
Jeszcze inni traktują Boga jako jakiś automat do spełniania życzeń. To Bóg, u
którego wszystko można kupić. Trzeba się tylko odpowiednio wytargować:
powodzenie w pracy za odpowiednią ilość modlitw, albo zdrowie za jakąś szczególną
pokutę….
Jeszcze inny obraz Boga to obraz kogoś w rodzaju dyrektora instytucji
charytatywnej. On jest od trzeciego świata, od głodnych i bezrobotnych, od
włóczęgów, od kuchni polowych i ofiar katastrof. Tylko... nas samych On nie dotyczy.
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To taki Pan Bóg, który zmalał i został zredukowany do stosunków międzyludzkich.
Parę złotych na Czeczenię, jednodniowa zadyma w Orkiestrze Świątecznej Pomocy i
jest On już całkowicie zadowolony i o nic już więcej nie pyta…. Jeszcze inny obraz
Boga to Bóg-kumpel, ktoś z kim można niemalże pójść na piwo. Z takim Bogiem to
się wszystko da załatwić. Zbytniego szacunku dla Niego mieć nie trzeba. On przecież
rozumie ludzkie słabości i wszystko traktuje uśmiechając się pod nosem… Inny
jeszcze obraz Boga to Bóg - strażak. Bóg, który zajmuje się gaszeniem pożarów.
Trzeba do niego wołać, jak się coś pali. Jak trwoga, to do Boga. Ale jak nic się nie
dzieje, to straż powinna siedzieć w remizie… Jest jeszcze obraz Boga-upiększacza.
Służy do okraszenia jakichś tam rocznic i rodzinnych uroczystości, do stworzenia
odpowiedniej atmosfery… I wreszcie obraz Boga, traktowanego jako Coś Wyższego.
Bóg, którego nie można zdefiniować, ale przecież coś tam nad nami musi być, nie?
Ten Bóg jest znakomity do prowadzenia różnych dyskusji przy urodzinach, imieninach
i każdej pierwszej lepszej okazji….
Drodzy Współbracia, chociaż nasz obraz Boga został oczyszczony przez nasze
zakonne życie i nasze wykształcenie, to jednak wydaje mi się, że niektóre elementy
tych obrazów Boga, będących raczej Jego karykaturami tkwią w nas głęboko. Tak
głęboko, iż trudno nam jest zachować w sercach w stosunku do Boga tę zbawienną
równowagę między szacunkiem a zażyłością, miedzy swobodą dziecka Bożego a
arogancją, między tym, co tradycja teologiczna nazywa „lękiem synowskim”, a tym,
co zwie się „lękiem niewolniczym”, między zaufaniem a zuchwałością.
I chyba dlatego też zdarza nam się wyolbrzymiać drobne upadki i zamartwiać
się bzdurami, albo też bagatelizować fakt, iż żyje się w ciągłej niewierności, w ciągłym
grzechu i jakoś to człowiekowi wcale nie przeszkadza. Docenienie wagi grzechu bez
popadnięcia w rozpacz pod jego ciężarem jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek
patrzy na swoje grzechy ze świadomością Bożego miłosierdzia.
Czym jest miłosierdzie Boże? Można by powiedzieć, iż jest to nieustanne
dowartościowywanie, podnoszenie w górę, wydobywanie dobra spod wszelkich
nawarstwień zła. Bóg poprzez swoją konsekwentną i stałą miłość, przez swój upór w
kochaniu nas mimo naszych powtarzających się grzechów, stara się niejako
„wykochać z nas dobro”.
Dlatego też to ciągłe odwracanie się od swoich grzechów, ta ciągła metanoia,
jest tak istotna. Czasami ludzie skarżą nam się na spowiedzi, że mają wątpliwości, czy
ona ma sens, bo ciągle musza mówić te same grzechy i odnoszą wrażenie, że
niewiele się w ich życiu zmienia na lepsze. Nie wiem, jak wy, drodzy Współbracia, ale
u mnie jest dokładnie tak samo. Człowiek czasami chciałby powiedzieć spowiednikowi
tekst, który stali bywalcy jakiegoś baru, przychodzą tam o tej samej porze mówią do
barmana: „To samo proszę”. To samo!
Logika miłosierdzia Bożego pokazuje jednak coś diametralnie innego. Bóg
widzi sens w tej duchowej szamotaninie, w tym powracaniu - chociaż człowiek boi się,
że znów odejdzie, w tej przemianie serca i myślenia. Aby zrozumieć na czym
właściwie ma polegać metanoia, zapraszam Was, drodzy Współbracia, abyśmy razem
pochylili się nad pewnym biblijnym tekstem i przyjrzeli się bliżej fragmentowi z Listu
św. Pawła do Rzymian. Paweł pisze do wspólnoty w Wiecznym Mieście tak: „Nie
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bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu,
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co doskonałe, co Bogu
przyjemne” (Rz 12, 2).
Trzy słowa w tym tekście są kluczami do jego zrozumienia. Najpierw
wyrażenie „brać wzór”, po grecku syschematidzein. Słyszymy w tym słowie słowo
„schemat”, a przedrostek „sy” oznacza wespół, razem. Autorowi chodzi zatem o
przejęcie pewnych schematów myślenia i wartościowania, o myślenie w taki sam
sposób, w jaki myśli dzisiejszy świat.
U tutaj zwróćmy uwagę na drugie istotne słowo, słowo „świat”. W zasadzie
Paweł w tym tekście nie mówi o świecie, ale o tym wieku, użyte jest tutaj greckie
słowo aion, oznacza wiek, czas, ale także, moglibyśmy je przetłumaczyć jako „duch
czasu”. I w tym sensie słowo „świat” też tutaj nieźle pasuje. Kiedy Paweł używa
takich słów, jak właśnie aion, jak kosmos, czyli świat, jak sarx, czyli ciało, bardzo
łatwo można go błędnie zrozumieć.
Wielu sądziło, że chodzi o pewną przestrzeń i jeśli tylko odgrodzą się od
swego zepsutego otoczenia wysokim murem i będą dręczyć swoje ciała jakąś
radykalną, wyniszczającą ascezą, wtedy doznają przemiany ducha i prawdziwego
nawrócenia.
Tymczasem Pawłowi chodzi najpierw o cos innego. „Świat”, „ciało”, „ten wiek”
nie oznaczają w pierwszej linii czegoś przestrzennego, ale oznaczają sposób myślenia
i wartościowania. Oznaczają te duchowe „światy” w ludziach, które jeszcze nie zostały
odkupione, oznaczają pewna grzeszną, albo prowadzącą do grzechu logikę. Można
zewnętrznie uciec od świata i dręczyć ciało ascezą, ale mimo to nadal kierować się
taką samą światową, grzeszną logiką. Ileż to razy okazywało się, że ucieczka od
zadań codziennych, dokonana pod pozorem ucieczki od wpływów światowych,
wynikała jedynie z pychy, z poczucia wyższości i pogardy dla prostych i nudnych zajęć,
a wyniszczająca asceza karmiła jedynie próżność człowieka, który chciał pławić się w
świadomości, jaki to on jest doskonały. Te cechy: pycha, próżność, duch konkurencji i
pogardy dla innych, to klasyczne cechy tego schematu myślenia, który Paweł określa
jako duch tego świata.
Wróćmy jednak do naszego tekstu, gdyż jest jeszcze trzecie istotne słowo, na
które należy zwrócić uwagę. Paweł mówi, aby nie myśleć schematami tego świata,
ale przemieniać się przez odnawianie umysłu. Słowem kluczowym jest słowo
„przemieniać się”, po grecku metamorfoo. Słyszymy w tym pojęciu od razu polskie
słowo „metamorfoza” – przemiana, i to taka głęboka.
Jednak akcent nie jest tutaj postawiony na działanie człowieka, jakbyśmy sami
mieli dokonać tej metamorfozy. To słowo powinno być przetłumaczone nie tyle jako
„przemieniajcie się”, ile raczej jako „pozwólcie się przemienić”. Innymi słowy: dajcie
Panu Bogu szansę, aby was przemienił. Dać Bogu szansę, to – jak mówi Paweł –
ciągle na nowo odnawiać umysł. Co by to miało znaczyć konkretnie? Znaczy to, iż
trzeba ciągle na nowo pytać się, co jest w moim życiu naprawdę istotne, co naprawdę
jest zgodne z tym, co odczytuję jako wolę Bożą, a co wynika jedynie z mojej
próżności i pychy.
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Innymi słowy: odnawiać swój umysł to stawać w prawdzie, to szczerze mówić
sobie o podtekstach moich motywacji, o tym, gdzie szukam jedynie siebie, gdzie
przez jakąś intrygę chcę dotknąć współbrata, gdzie dbam jedynie o swoje, gdzie
wyłazi mój egoizm. Ten proces odnawiania umysłu dokonuje się zawsze wtedy, kiedy
szczerze przeprowadzamy to, co tradycja ascetyczna nazywa po prostu rachunkiem
sumienia, czy to na końcu dnia, czy to przed spowiedzią.
Jeżeli robię to szczerze, odsłaniają się te prawdziwe sprężyny mojego działania,
to, co mnie naprawdę motywuje. I czasami człowiek może rzeczywiście zwątpić, kiedy
widzi, ile w nim jeszcze najzwyklejszej, ordynarnej, pogańskiej pychy. W takich
momentach, od pogardy wobec samego siebie będzie nas bronił właściwy obraz Boga,
przekonanie o tym, że Pan Bóg nigdy ze mnie nie zrezygnuje, że ciągle nade mną
pracuje, aby wykształcać we mnie coraz bardziej charakter Chrystusa.
Zawsze, kiedy staję w prawdzie, kiedy wyznaję grzechy, daję Bogu szansę, by
dokonywał we mnie duchowej metamorfozy, gdyż odsłaniam schematy myślenia
świata, obecne w moim sercu.
W pamiętnikach ks. Franciszka Blachnickiego znalazłem tekst, który bardzo
dobrze tutaj pasuje i który dał mi dużo do myślenia: „Nie dziwmy się, że przez wiele,
wiele lat na drodze naszego życia wewnętrznego będziemy ponosili same porażki. Nie
dziwmy się, że nasze życie wewnętrzne, kiedy popatrzymy wstecz, okazuje się
prawdziwym pobojowiskiem naszych dobrych postanowień (...). Nie przejmujmy się
tym. Bo w gruncie rzeczy jest to pobojowisko, na którym umiera nasza pycha.”
Jaki w tym kontekście byłby element duchowości Świętej Rodziny? Chyba
najprościej byłoby sformułować go jako „Żyć w prawdzie”. Myślę, że istotne jest,
abyśmy z Maryją i Józefem byli gotowi na znoszenie bólu, który zawsze towarzyszy
stawaniu w prawdzie. Chociaż o Maryi i Józefie nie mówimy w kontekście grzechu, to
jednak obydwoje musieli czasami boleśnie dojrzewać do zrozumienia woli Bożej, do
wyzbywania się schematów myślenia, powiedzielibyśmy czysto naturalnych, czy to
wtedy, gdy Jezus samowolnie zagubił się w świątyni, czy to wtedy, gdy zapewne
krewni Jezusa wziąwszy Matkę Bożą dla dodania powagi i nacisku swoim słowom,
przyszli do Niego, by nakłonić Go do zaprzestania działalności. A wszystko to po to,
by ludzie za nimi nie wołali na drodze, że mają pomylonego kaznodzieję w rodzinie.
Niech to uporczywe stawanie przed Bogiem miłosiernym z własną
grzesznością, z tym, co w nas jeszcze nie odkupione, stanie się źródłem naszego
duchowego postępu.
Pomódlmy się jeszcze na koniec:

Boże, pragnę otworzyć się na Twoją moc, która potrafi przemienić mój sposób
myślenia, mój system wartościowania i postrzegania świata.
Pragnę tej boskiej metamorfozy, dzięki której będę mógł lepiej rozpoznać Twoja wolę.
Uwielbiam Cię w nadziei przemiany, która sięga tam, gdzie mój własny wysiłek
zawodzi.
Uwielbiam Cię w tym, że nawet z mojego grzechu możesz uczynić tworzywo do
budowania mojej świętości. Oczyszczaj mnie Panie coraz bardziej i chroń przed
rezygnacją w mojej słabości. AMEN
3.3.

Wprowadzenie do pracy w grupach
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Chociaż mamy już sporo doświadczeń z rozmowy w grupie, nie zaszkodzi małe
przypomnienie:
Chcemy uważnie wczytać się w tekst i najpierw próbować wydobyć z niego
rzeczy istotne, a dopiero potem snuć własne dywagacje na ich temat.
Pragniemy unikać dominowania rozmowy przez długie monologi, pozwólmy
innym dojść do głosu i słuchać, co mają do powiedzenia.
Spróbujmy może w jakiejś części naszej rozmowy zapytać się, jakie elementy
„ducha czasów”, jakie „schematy współczesnego świata” ujawniają się w
poszczególnych okresach życia zakonnego jako zagrożenie.

Tekst do rozmowy w grupach:
Jan Paweł II
Posynodalna Adhortacja apostolska „Vita consecrata”
[…] 70 Istnieje pewien rodzaj młodości ducha, która nie przemija z czasem: wiąże
się ono z tym, że na kolejnych etapach życia człowiek znajduje dla siebie nowe
zadania, właściwy sposób życia, służenia i miłowania.
W życiu konsekrowanym pierwsze lata pełnego udziału w działalności
apostolskiej to okres z natury rzeczy krytyczny, jako że dokonuje się w nim przejście
od życia pod kierownictwem innych do pełnej odpowiedzialności za własne działanie.
Ważne jest, aby młode osoby konsekrowane mogły liczyć na wsparcie i obecność
brata lub siostry, którzy pomogą im w pełni przeżyć młodzieńczą, pełną entuzjazmu
miłość do Chrystusa.
Następny etap może się łączyć z ryzykiem przyzwyczajenia i z pokusą
rozczarowania nikłością rezultatów. Należy zatem pomagać osobom konsekrowanym
w średnim wieku, aby raz jeszcze spojrzały na swój pierwotny wybór w świetle
Ewangelii i charyzmatycznej inspiracji i nie utożsamiały doskonałego poświęcenia z
doskonałymi rezultatami. Pozwoli im to znaleźć nową energię i nową motywację dla
wybranej drogi. Ten okres życia jest czasem poszukiwania wartości istotnych.
Faza wieku dojrzałego może przynieść obok rozwoju osobowości także
niebezpieczeństwo pewnego indywidualizmu, któremu towarzyszy lęk przed
nieprzystosowaniem do nowych czasów lub przejawy zamknięcia się w sobie, braku
elastyczności, rozluźnienia dyscypliny. Na tym etapie formacja stała ma nie tylko
pomagać w odzyskaniu odpowiednio wysokiego poziomu życia duchowego i
apostolskiego, ale także w odkryciu szczególnego charakteru tej fazy życia. W tym
okresie bowiem dzięki oczyszczeniu pewnych aspektów osobowości, ofiara z siebie
staje się czystsza i bardziej wielkoduszna, a bracia i siostry wzbogacą jeszcze
większym spokojem i dyskrecją, większą przejrzystością i bogactwem łaski. Na tym
polega dar duchowego ojcostwa i macierzyństwa.
Wiek podeszły stwarza nowe problemy, którym trzeba zawczasu stawić czoło
przez rozważny program duchowej pomocy. Stopniowa rezygnacja z aktywnego życia,
a w niektórych przypadkach choroba i wymuszona bezczynność – wszystko to składa
się na doświadczenie, które może mieć wielką wartość formacyjną. Jest to często
okres bolesny, jednakże daje on osobie konsekrowanej możliwość poddania się
formującemu wpływowi doświadczenia paschalnego i upodobnienia się do Chrystusa
ukrzyżowanego, który we wszystkim spełnia wole Ojca i cały Mu się powierza, aż do
oddania w jego ręce swego ducha. To upodobnienie jest nowym sposobem
przezywania konsekracji, która nie jest już związana ze skutecznym wykonywaniem
żadnej kierowniczej funkcji i pracy apostolskiej.
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Gdy nadchodzi wreszcie chwila zjednoczenia z ostatnią godziną męki Pana,
osoba konsekrowana wie, że Ojciec doprowadza w niej do końca tajemniczy proces
formacji, rozpoczęty wiele lat wcześniej. Śmierć jest wówczas oczekiwana i
przygotowana jako najdoskonalszy akt miłości i zawierzenia.”




Która faza życia zakonnego wydaje mi się być najtrudniejsza?
Jak nasza formacja ciągła powinna dostosować się do tych uwag?
Wobec znajomości problemów różnych pokoleń zakonników jaką rolę pełni
gotowość do pojednania? Czy pojednanie, przebaczenie, zapomnienie
urazów są w ogóle możliwe?

3.4. Homilia (Rz 5, 6-11; Mt 6, 8c-15)
Dla wielu ludzi to, o czym mówi święty Paweł jest niepojęte, czasami nawet
gorszące. Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Innymi słowy całkowicie za darmo. Nie czekając, aż okażemy się dobrymi ludźmi, aż coś pokażemy,
aż zwrócimy się do Niego o pomoc. Umarł za nas, uprzedzając wszystko, co
moglibyśmy zrobić dla Niego. To może tchnie trochę protestantyzmem, ale jest to
przecież zasadnicza prawda katolickiej wiary. Jesteśmy odkupieni za darmo, wszystko,
co najważniejsze już się dokonało. Sami byśmy nie mogli tego zrobić, nawet wtedy,
gdybyśmy „polerowali nasze aureole aż do bólu”.
Zdobyć inaczej zbawienia nie możemy, jak tylko przyjmując dzieło Chrystusa,
poprzez które mamy przebaczenie grzechów. Ale co to znaczy: przyjąć dzieło
odkupienia? Przyjąć dzieło odkupieńcze Chrystusa - to współpracować z nim całym
życiem, wszystkimi czynami, a nie tylko słownymi deklaracjami, czy też uczuciowymi
westchnieniami.
I jedynie w tym kontekście możemy mówić o naszych własnych zasługach:
gdy staramy się żyć zgodnie z Ewangelią, a szczególnie postępować tak, jak Chrystus
postępuje z nami: przebaczać naszym winowajcom. Problem tylko w tym, że właśnie
to może być paskudnie trudne. Wybaczyć ludziom, którzy nas skrzywdzili i którzy być
może nadal są przekonani, że postąpili właściwie? O nie! To niemożliwe!
No tak, tylko co wtedy zrobić z tymi słowami Pana Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii, słowami bardzo radykalnymi. Wynika z nich, iż jest nie do pomyślenia, iż
człowiek który sam prosił i otrzymał przebaczenie swoich grzechów, nie był skłonny
sam wybaczyć. Wiemy z własnego doświadczenia, iż przebaczenie winowajcom to
bardzo złożona rzeczywistość. Jedno z pytań w rozmowie grupowej miało nas
zachęcić do refleksji, do odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwie przebaczenie.
Szczególnie tam, gdzie chodzi o zapiekłe rany, o stare animozje, o doznane dawno
temu krzywdy, których poczucie było pielęgnowane całymi latami? Wiemy, że nasze
życie zakonne nie jest czasami wolne od takich urazów i też od żywionej latami
niechęci, nawet nienawiści.
Czy można wtedy przebaczyć? Po ludzku sądząc – w wielu wypadkach nie. Ale
po ludzku sądząc, nie sposób też wybaczyć sobie samemu wielkich grzechów,
zapomnieć tego palącego poczucia wstydu, że nie jest się takim, jakim Bóg chciałby
nas widzieć. A Pan Bóg to jednak czyni! Jednak rozbija skorupy naszej zatwardziałości.
Pan Jezus wie, że ludzkie uczucia będą w tej materii kuśtykały z pewnym
opóźnieniem po decyzji woli. Ale właśnie o tą decyzję naszej woli chodzi. Chodzi o to,
by powiedzieć: Boże chcę wybaczyć, chcę się pojednać, z mojej strony nie ma żadnej
przeszkody do pojednania. Chcę życzyć dobrze mojemu winowajcy. Proszę Cię, abyś
mu błogosławił. Krzywdy jakich doznałem są być może tak wielkie, że nie będzie to
już mój serdeczny przyjaciel, bo nie zdołam mu zaufać, ale nie chcę nosić w sercu tej
niechęci.
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Mówię o tym, drodzy Współbracia tak szeroko, bo myślę, że jest to jeden z
fundamentów, na których buduje się życie zakonne i zdrowa pobożność. Noszona w
sercu uraza jest jak nie zagojona rana, w której zbiera się ropa. Nie można jej
lekceważyć, bo zakażeniu ulegnie cały człowiek. Dlatego też warto na nowo przyjąć
Boży dar. Jest nim nie tylko dar przebaczenia grzechów, ale też umiejętność
wybaczenia winowajcom.
Pomódlmy się zatem na zakończenie:

Boże, liczę na Twoje przebaczenie. Wiara w to, że mi przebaczysz jest dla
mnie oczywistością. Jest czymś tak pewnym, że zaczynam już powoli lekceważyć
grzech.
Dlaczego więc jest mi tak trudno przebaczyć moim winowajcom. Ich winy
wobec mnie urastają pod wpływem mojej urażonej dumy do rangi niewybaczalnych
zbrodni.
Nie pozwól mi, Panie, pogodzić się z tym. Nie pozwól sądzić, iż wolno mi trwać
w niechęci do brata, odrzucać przebaczenie mu jego win. Bez tego nie mam prawa
być domownikiem w Twoim domu. AMEN
3.5.

Medytacja obrazu (Sieger Köder – Zdrada Piotra)

Dominującym motywem tego obrazu jest kogut, namalowany bardzo
krzyczącą czerwoną farbą. Piejący kogut. W lewym dolnym rogu autor umieścił postać
zdrajcy. Tak… W zasadzie to czego dopuścił się Piotr jakościowo nie odbiegało od
tego, co zrobił Judasz. Skulony jak zaszczuty pies, pogrążony w swojej rozpaczy i w
tym, co najgorsze: w przekonaniu, iż wydarzyło się coś, czego nie może już cofnąć,
czego nie można już zawrócić. Jak bardzo pragnąłby, by zdarzył się cud, by mógł
jeszcze raz znaleźć się w takiej sytuacji. Dziesiątki razy powtarza w myślach, co
mógłby wtedy powiedzieć, jak mógłby wtedy odważnie wyznać Chrystusa, jak
popatrzyłby z radością w oczy Mistrza prowadzonego do pretorium, a jego wzrok
mówiłby: „Jest OK Panie Jezu, nie zdołali mnie złamać, wytrzymałem! Możesz być ze
mnie dumny. Zachowałem się tak, jak powinien się zachować Twój wyznawca.”
Ale wydarzenia potoczyły się inaczej…. A to krótkie spojrzenie prowadzącego
Mistrza pełne było smutku. Ten, który miał być skałą, na której miał być oparty
Kościół, okazał się pospolitym tchórzem. Wystarczyła minimalna groźba i odwaga
Piotra stopniała jak wosk. Zachował się jak dzieciak i teraz musi dusić w sobie ten
piekący ból. Wszystko stracone, bezpowrotnie. Bezpowrotnie? Otóż nie!
I to jest moment, w którym widać wyraźnie nowość Ewangelii. Owszem, skutki
naszych złych czynów idą za nami, ale Bóg ma moc zabliźniania starych ran. Bóg ma
moc odpuszczania grzechów. Wiara w to stała się dla Piotra fundamentem, na którym
mógł zbudować na nowo szacunek dla siebie. Bo tym co go tak bolało było nie tylko
poczucie winy za zdradę Mistrza. Równie dotkliwie - jeżeli nie jeszcze bardziej - paliło
go poczucie rozczarowania, że oto on, wybrany, najdzielniejszy z Apostołów, on który
jeszcze niedawno był gotów odcinać uszy pojmującym Jezusa żołnierzom, zawiódł.
Skutki każdego grzechu to taki konglomerat poczucia winy wobec Boga i
urażonej miłości własnej, urażonej pychy. Żal często miesza się ze wstydem. Widać to
wtedy, gdy człowiek ciągle jeszcze wyrzuca sobie grzechy, które Bóg już dawno
przebaczył. Takie zgryzoty sumienia są czasami niczym innym, jak tylko głaskaniem
swojej urażonej dumy. Kończy się to czasami tym, że człowiek podświadomie nie
chce widzieć swojego grzechu, zaprzecza, że zgrzeszył, zwala winę na innych, na
okoliczności, na zgromadzenie zakonne, które nie zapewnia rodzinnej atmosfery, na
przełożonych, którzy nie rozumieją i nie dbają... Inni, ale nie on – on przecież
dobrowolnie by czegoś takiego nie zrobił.
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Ale bywa tez inaczej: człowiek zapamiętuje się w agresji wobec samego siebie.
Biczuje się wewnętrznie, a gdy przychodzą doświadczenia, mówi: dobrze ci tak! Pan
Bóg cię karze, bo ty i tak jesteś śmieciem, człowiekiem niewartym zaufania.
Rozczarowałeś Boga tak dalece, że już nigdy ci nie zaufa. Obie powyższe reakcje na
grzech, są pokusami pochodzącymi od złego ducha!
Owszem, będziemy przeżywali wyrzuty sumienia, będzie ono nas paliło jak
płomienie ognia, i tak też można wyjaśnić tego czerwonego koguta na naszym
obrazie. Jest to płomień, który odczuwa Kościół w swojej grzeszności, chociaż
zbudowany jest na skale, jak namalował to Sieger Köder.
Ale jeżeli tylko staniemy przed Bogiem w prawdzie, otrzymamy nową szansę.
Co do tego nie ma wątpliwości! To jest jedna z podstawowych prawd Ewangelii. Jest
ona prawdziwa nawet wtedy, gdy dla kogoś może się wydać osłabieniem powagi
grzechu. Nie jest on taki straszny, skoro można żałować? No tak, tylko czy z takim
nastawieniem żal będzie rzeczywiście szczery, bo tylko taki spotyka się z miłością
przebaczającą Boga?
Ale tam, gdzie człowiek szczerze, czyli tak jak potrafi, powierza Bogu swoje
grzechy i odwraca się od nich, tam nie tylko zostaje przez niego przyjęty jak najemnik,
z przypowieści o winnicy. Staje się synem w ramionach miłosiernego Ojca otrzymując
na powrót pełnię łaski. Gdy wnikniemy w tę tajemnice przebaczenia grzechów, serce
samo poczuje potrzebę uwielbienia Boga. Przede wszystkim w tym, że nie jest
podobny do ziemskich dyrektorów, którzy tolerują jedno, może i drugie potknięcie,
ale potem zwalniają cię z pracy. Trzeba uwielbiać Boga w tym, że możesz zacząć na
nowo, nawet wtedy, gdy już daleko odszedłeś od Niego. Dziś, teraz, natychmiast
otrzymujesz nową, jednorazową szansę.
I tak ten czerwony kogut z naszego obrazu przestaje być piekącym
przypomnieniem o grzechu, wyrzutem sumienia, który mrozi krew w żyłach, tak iż
niemalże słyszysz w uszach słowo „zdrajca”, a staje się zwiastunem poranka. Chociaż
w twoim sercu panuje jeszcze ciemność, ale oto nadchodzi kres tej nocy, zbliża się
dzień, dzień zmartwychwstania. Może twoje życie dotknięte jest tą podwójnością, tą
duchową schizofrenią, może na zewnątrz jesteś układny, nienaganny zakonnik, ale
posiadasz także drugą twarz, która ukazuje się wtedy, gdy nikt nie widzi, gdzie
pokazujesz, jaki naprawdę jesteś.
Dziś jest czas, w którym możesz podjąć decyzję o nawróceniu, o zmianie życia,
o zdarciu maski, która jest coraz bardziej skostniała. Jesteś bezpieczny. Stoisz wobec
Tego, który cię dobrze zna, Który pragnie jedynie tego, abyś stanął w prawdzie. A
wtedy doznasz miłosiernej miłości Boga.
3.6.

Kompleta

Staraliśmy się dziś uwielbić Boga w doznanym przebaczeniu grzechów. Nie
tylko w tym, że Bóg przebacza grzechy, ale że przebacza moje grzechy, te zupełnie
konkretne, te, których tak się wstydzę.
Ta szansa, która zawsze na nas czeka jest wystarczającym powodem do
uwielbiania Boga. Bo nie ma On sobie równych w traktowaniu nas z wielkim
szacunkiem i dobrocią. Postaraj się to dostrzec, zauważyć, że ta prawda Ewangelii
uobecnia się całkiem realnie dzisiaj w twoim życiu. To ty jesteś Piotrem, któremu
zapomniano grzechy i to tak dalece, że Bóg chce na nowo poprzez ciebie budować
swój Kościół.
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Dzień 4

Uwielbienie Boga w przyjęciu i realizacji powołania
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4.1.

Jutrznia

Tematem dnia jest dzisiaj przyjęcie i realizacja mojego powołania. Ten dzień
podejmuje na nowo myśl pierwszego dnia, którą wtedy ledwie żeśmy zahaczyli. Moje
powołanie związane jest z tym, że zostałem stworzony. Jestem, istnieję, żyję, a więc
Bóg ma w związku z moim istnieniem jakiś zamiar, Bóg wiąże z moim istnieniem
jakieś nadzieje. Po coś tutaj jestem na tej ziemi.
Takie podejście do własnego życia już samo w sobie, jest aktem uwielbienia.
Chcemy dzisiaj oddać chwałę Bogu, próbując odpowiedzieć sobie na nowo: do czego
Bóg mnie powołuje?
4.2.

Konferencja

Wiele nowych opracowań na temat życia zakonnego zwraca uwagę na fakt, iż
współcześnie przychodzi do zakonów wielu ludzi niedojrzałych uczuciowo,
emocjonalnie po ludzku. Jeśli na taką niedojrzałą osobowość naciągnięty zostanie niemal przemocą - wysoki ideał życia zakonnego, wtedy albo człowiek się cały
wykrzywia, nie mogąc znieść takiego ciężaru, albo też prowadzi podwójne zakłamane
życie. W tej sytuacji przy pierwszej lepszej okazji fasada się kruszy i wychodzą spod
niej najzwyklejsze ludzkie potrzeby, które potem człowiek stara się zaspokoić w taki
sposób, w jaki wycieńczony z pragnienia dobiera się do wody.
Nie trzeba oczywiście tych poglądów dramatyzować, ale nie sposób ich też nie
uwzględnić i pominąć. Szczególnie wtedy, gdy zważymy, jak wysokie wymaganie
stawia nam stan, w którym żyjemy. Życie zakonne bywało zawsze określane jako
„status perfektionis”, stan doskonałości.
Myślę, że trzeba przemyśleć, co by to miało znaczyć. Bo dla każdego z nas jest
to egzystencjalnie niezbity fakt, że Bóg nas wybrał do tego stanu. Chciałbym tutaj
jeszcze raz nawiązać do pierwszego dnia naszych rekolekcji. Do tego naszego
zadziwienia nad prostym faktem naszego istnienia. Jesteśmy, żyjemy, jeszcze
istniejemy – coś to musi znaczyć, bo przecież tylu ludzi obok nas już odeszło, a
niezliczone rzesze nawet się nie narodziły.
Bóg nas stworzył, bo ma dla naszego życia jakiś plan, stwarzając nas, dał nam
jakieś powołanie. Nie, wcale nie „jakieś”, ale konkretne – w naszym przypadku jest to
powołanie do życia w „stanie doskonałości”. Mówienie o stanie doskonałości ma
swoje podłoże w Ewangelii, w kazaniu na górze zapisanym w Ewangelii Mateusza:
Pan Jezus mówi do swoich uczniów: „Bądźcie więc wy doskonali, jak Ojciec wasz
niebieski jest doskonały” (Mt 5, 48).
Słowo „doskonały” jest tłumaczeniem greckiego teleios. Słowo to może być
różnie rozumiane. Tradycja monastyczna nierzadko posługiwała się wykładem tego
pojęcia, który w zasadzie nie był wykładem biblijnym, ale pochodzącym z greckiej
filozofii. Pojęcie to odnosiło się do ludzi, którzy posiedli cnoty w stopniu doskonałym,
tzn. najwyższym. Chodziło zatem o ludzi nieskazitelnych, takich, którzy tak dalece
opanowali nie tylko swoje postępowanie, ale i swoje poruszenia, że prawie stali się
wolni od poważniejszych grzechów.
Coś z tego wysokiego ideału faktycznie tkwi w zakonnym ideale: dążenie do
doskonałości, przezwyciężanie swoich wad, umartwianie popędów, zdobywanie cnót.
Ale jednocześnie musimy krytycznie zapytać, czy można by nasz stan rzeczywiście
określić stanem doskonałości, skoro na świecie na palcach jednej ręki można by
policzyć ludzi, którzy spełniają najwyższe kryteria doskonałości, a na pewno nikt ich
nie spełnia, jak tego chce Mateusz: Nikt nie jest doskonały tak, jak Ojciec niebieski.
A w dodatku wielu z tych, którzy sami uważają się za doskonałych, albo chcą
być tak postrzegani, są raczej narcystycznymi, wykrzywionymi osobowości,
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zapatrzonymi we własny pępek i prowadzącymi w sumie całkowicie niestrawne życie.
Nie chcę przez to absolutnie wyśmiewać, ani pomniejszać tego rysu dążenia do
doskonałości. Ale jeżeli jedynie tak zrozumiemy owo bycie doskonałym, to będziemy
musieli stwierdzić, że właściwie „nasz pociąg już odjechał”, pewnie już nie będziemy
doskonałymi.
Jest jeszcze inne, biblijne rozumienie pojęcia doskonałości. Odpowiednikiem
greckiego słowa teleios jest w Starym Testamencie hebrajskie słowo tamim. Tamim
znaczy cały, nie podzielony. Bóg jest cały dla Izraela, nie dzieli swojej miłości do
niego. I chociaż tamim może w Biblii oznaczać także nieskazitelność zwierzęcia
ofiarnego, to jednak w znaczeniu moralnym oznacza wysiłek w kierunku
zlikwidowania w sercu człowieka tej podwójności, tego podziału.
Gdyby zechcieć scharakteryzować naszą duchową kondycję, to trzeba
powiedzieć, że żyjemy w takim ciągłym „rozkroku”: między tym, co Boże, a tym, co –
jak wczoraj powiedzieliśmy – należy do „świata”, a więc do tego, co w otaczającej nas
rzeczywistości jeszcze nie zostało dotknięte łaską odkupienia. W Księdze Rodzaju jest
taki fragment, który mówi o Abrahamie. Biblia Tysiąclecia tłumaczy go tak: „A gdy
Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Jahwe i rzekł do niego: Jam
jest Bóg wszechmogący. Służ mi i bądź nieskazitelny”. Właściwie trzeba by
przetłumaczyć: „Służ mi i bądź cały, nie podzielony”.
Co to znaczy, być całym przed Bogiem, Stary Testament ukazuje w kontekście
magii i czarów. Kto sięga do czegoś takiego, ten nie jest już „cały” przed Bogiem, ten
stara się poza nim o jakieś dodatkowe zabezpieczenia.
O co chodzi, widać też całkiem wyraźnie w innym fragmencie kazania na górze,
gdy Pan Jezus mówi: „Nikt nie może dwom panom służyć jednocześnie: Bogu i
mamonie”. „Mamona” oznacza nie tylko pieniądze, ale wszystko, co może wcisnąć się
w nasze przymierze z Bogiem. Być cały przed Bogiem, być ciągle na nowo cały przed
Bogiem, zdzierać swoje maski, stawać w prawdzie przed Bogiem. To znaczy być
doskonałym. Próbować żyć według tego wspaniałego przykazania: „Będziesz
miłował Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
I wtedy nie będzie chodzić o jakieś narcystyczne dociekanie, ile już postąpiłem
w drodze do mojej doskonałości. Nawet w takich momentach, w których moja
osobista ofiara będzie jedynie warta tyle ile, te dwa pieniążki ubogiej wdowy z
Ewangelii, mogę być cały przed Bogiem.
I to jest podstawowy sens naszego zakonnego powołania: abyśmy starali się
być „całymi” przed Bogiem. Czy to dziwne, że zawołaniem naszego papieża są słowa
„Cały Twój”? To doświadczenie bycia całym wobec Boga może stać się dla nas też
jakimś nieporównywalnym doświadczeniem Bożej obecności. Ale jest ono
fundamentalne: gdyż jeszcze zanim Pan Bóg da nam jakieś konkretne zadania, jakieś
wiekopomne dzieła do zrobienia, powołuje każdego z nas do tego, by doświadczył
on Bożej obecności, a raczej do tego, by jej ciągle na nowo doświadczał.
Wszystko inne z tego wynika. Wszystkie inne zadania i prace są pochodną
tego podstawowego powołania do doświadczenia Boga. I byłoby rzeczywiście fatalną
pomyłką postrzegać życie zakonne w perspektywie jedynie konkretnych zadań i prac.
Jan Paweł II z naciskiem mówi o „prymacie łaski”. Posłuchajmy fragmentu jego Listu
apostolskiego: „Novo Millenio Ineunte”. Papież tak pisze: „Istnieje pewna pokusa,
która od zawsze zagraża życiu duchowemu każdego człowieka, a także działalności
duszpasterskiej: jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej zdolności działania
i planowania. To prawda, że Pan Bóg oczekuje od nas konkretnej współpracy z jego
łaską, a zatem wzywa nas, byśmy w służbie Jego królestwa wykorzystywali zasoby
naszej inteligencji i zdolności działania. Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez
Chrystusa nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). [...] Kiedy ta zasada nie jest
przestrzegana, to czyż można się dziwić, że przedsięwzięcia duszpasterskie kończą się
niepowodzeniem, pozostawiając w sercu obezwładniające uczucie frustracji?”
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Papież, jak stary wyga, nazywa po imieniu nasze częste doświadczenie. Otóż
my naprawdę jesteśmy przekonani o tym, że Bóg nas powołał, że to, co robimy ma
jego błogosławieństwo, że robimy coś niezwykle istotnego dla Bożego królestwa. My
naprawdę szczerze mówimy w modlitwie „Ojcze nasz” - „Przyjdź królestwo Twoje”.
Ale jednocześnie nasze myślenie, pozostaje na starych torach. Mamy wszyscy coś z
mentalności szefów rad nadzorczych wielkich koncernów: liczą się dla nas efekty,
konkrety. I to jeszcze nie byłoby najgorsze. Jest jasne, że trzeba się ostro zabrać do
konkretnej roboty.
Problem tylko w tym, że my często idziemy na skróty. Priorytet łaski, priorytet
ducha w naszym powołaniu zakonnym uważamy za taką jakąś barokową okrasę, taka
kadzidłową mgiełkę, którą wtedy, gdy rzeczywiście nie ma czasu można sobie
podarować. Idziemy na skróty. I na początku wszystko się udaje, mamy przecież
wymierne efekty. Ale po jakimś czasie okazuje się, że to nasze miotanie się w wirze
prac było jedynie takim duchowym fajerwerkiem, z którego nie pozostaje na dłuższa
metę nic wartościowego.
Zanim jednak Bóg powołał nas do jakichkolwiek konkretnych zadań, powołał
nas do doświadczenia Jego obecności, do dojrzałego, intensywnego życia duchowego.
Pragnę powtórzyć moje przekonanie, które wyraziłem w drugim dniu rekolekcji.
Kompetencja w rzeczach duchowych, kompetencja płynąca z samodzielnego
zmagania się życiem duchowym – to jedyna istotna kompetencja, której ludzie od nas
oczekują.
Dopiero w jej świetle nabierają rumieńców wszystkie nasze prace i aktywności.
To, że jesteśmy świetnymi organizatorami, to, że potrafimy dobrze obchodzić się z
ludźmi i służyć im skuteczną pomocą duchową, to, że możemy pozyskać fundusze na
nasze prace przy kościele, plebanii, na działalność misjonarską.
Oczywiście – nawet najlepsze i najświętsze rzeczy można zeszmacić. I nie brak
osób konsekrowanych, które rzekomo unikają aktywności, stawiając na duchowość,
ale prawdziwym motywem takiego zachowania jest zwyczajne lenistwo. Jednak nawet
takie nadużycia nie zmienią tej zasady, zasady pierwszeństwa łaski. To powołanie do
doświadczenia Bożej obecności nie oznacza jakichś nadzwyczajnych przeżyć,
mistycznych uniesień, duchowych cudactw – tego wszystkiego nie można przecież ani
wyprodukować, ani nakazać.
Jesteśmy na pewno powołani do codzienności. Również jako zakonnicy.
Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko tyle, że życie nasze składa się w 99 % z
szarzyzny codziennej roboty, a jedynie w 1 % z tzw. „wielkich godzin”, tzn. chwil, w
których przeżywamy coś nadzwyczajnego, w których mamy coś w rodzaju naszych
„pięciu minut”, w których możemy pokazać nasze możliwości, błysnąć, dokonać
czegoś wielkiego, brać udział w jakichś ważnych pracach, przeżyć wielkie duchowe
uniesienia. Jeżeli jednak tak jest, to pozwalając na to, by szara codzienność
przeciekała nam bezczynnie przez palce i czekając na nasze wielkie godziny,
przegrywamy nasze życie i marnujemy je.
Myślę też, że to będzie też istotny element naszej kolekcji duchowości świętej
Rodziny. Nazwałby to: „Być całym”. I koniecznie trzeba dodać – w codzienności.
Nic nie wiemy na temat jakichś nadzwyczajnych dokonań Maryi i Józefa. Dopiero po
zakończeniu ziemskiego życia okazało się, jakże bardzo zasłużyli oni na miano
„zwyczajnych - niezwyczajnych”. Ich życie toczyło się pod dyktando codziennych prac,
ale na podstawie tego, co o nich wiemy możemy powiedzieć, że byli „cali”,
wewnętrznie zintegrowani, cali oddani Bogu w tym co robili. To co robili, było
drugorzędne, ważne było to, jak robili! Być ciągle od nowa „całym” przed Bogiem – to
jest istotny element tego, co moglibyśmy nazwać zakonną doskonałością.
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Pomódlmy się:

Boże, dzięki Ci, że nie domagasz się ode mnie lękliwego perfekcjonizmu, ale wzywasz
mnie do tego, abym był coraz bardziej cały przed Tobą, cały we wszystkim, co robię,
cały w moim myśleniu i działaniu.
Uwielbiam Cię Boże w tym, iż dajesz mi możliwość przezwyciężania tego
fundamentalnego pęknięcia w całej mojej istocie, które sprawia, iż nie potrafię być
„cały Twój”.
Twoja łaska sprawia, iż coraz bardziej się całym staję.
4.3.

Wprowadzenie do pracy w grupach

Praca w grupach nie na darmo nazywa się „pracą”. Wymaga wysiłku, wymaga
wyjścia ku drugim, co może być szczególnie trudne wobec Współbraci, którzy grają
mi na nerwy, których już nie mogę słuchać, a którzy jeszcze teraz znaleźli się w mojej
grupie.
Jednak nie rezygnujmy z wysiłku w kierunki akceptacji Współbrata ze
wszystkim, co go stanowi, również z jego „głupim gadaniem”. A może wcale nie takim
głupim?
Chcemy w tym kontekście trochę pogadać o naszym byciu zakonnikami, o
dojrzałości w życiu zakonnym, również dojrzałości ludzkiej.
Otwórzmy się na to, co inni mają do powiedzenia na ten temat, nawet, jeśli
miałoby się to okazać diametralnie różne od moich doświadczeń i poglądów.

Tekst do spotkania w grupie:
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
Instrukcja „Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie
życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu”

[...] 21 Staje się więc konieczne przylgnąć coraz bardziej do Chrystusa, centrum życia
konsekrowanego, i rozpocząć na nowo z mocą drogę nawrócenia i odnowy, podobnie
jak to było w pierwotnym doświadczeniu Apostołów, którzy przed i po
zmartwychwstaniu rozpoczęli na nowo od Chrystusa. [...] Świadomość własnego
ubóstwa i kruchości, a także wielkości powołania, prowadziła często do powtarzania
wraz z Apostołem Piotrem: <Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.>
(Łk 5, 8). Pomimo to dar Boży okazał się mocniejszy od słabości ludzkiej. To sam
Chrystus bowiem stał się obecny we wspólnotach, które w ciągu wieków gromadziły
się w Jego imię, które pouczał o sobie i o swoim Duchu, ukierunkowywał je na Ojca,
prowadził je po drogach świata na spotkanie z braćmi i siostrami, uczynił je
narzędziami swojej miłości i budowniczymi Królestwa w komunii ze wszystkimi innymi
powołaniami w Kościele. [...]
22
Rozpocząć na nowo od Chrystusa znaczy głosić, że życie konsekrowane jest
szczególnym pójściem za Chrystusem <żywą pamiątką życia i działania Jezusa jako
Wcielonego Słowa w Jego odniesieniu do Ojca i do braci.>. Oznacza to szczególną
komunię miłości z Nim, który stał się centrum życia i stałym źródłem każdej inicjatywy.
Jest to, jak przypomina Adhortacja apostolska Vita consecrata, doświadczenie
dzielenia się <szczególną łaską zażyłości>; jest <pragnieniem utożsamiania się z Nim,
przyjmując Jego dążenia i sposób życia>, jest życiem <opanowanym przez
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Chrystusa>, <dotkniętym ręką Chrystusa, pozostającym w zasięgu Jego głosu,
podtrzymywanym Jego łaską>.
Całe życie konsekracji można zrozumieć tylko z tego punktu wyjścia: rady
ewangeliczne mają sens, o ile pomagają pielęgnować i umacniać miłość do Pana w
pełnej uległości Jego woli. [...]
Rozpocząć na nowo od Chrystusa oznacza więc powrócić do pierwszej miłości,
do tej wewnętrznej iskry, od której rozpoczęło się pójście za Chrystusem. Ta pierwsza
miłość jest Jego darem. Pójście za Nim jest tylko odpowiedzią miłości na miłość
Bożą.”




Na czym będzie dzisiaj polegało „utożsamienie się z Chrystusem”?
Na jakie doświadczenia wskazują zwroty „być dotkniętym ręką Chrystusa”,
„pozostawać w zasięgu Jego głosu”?
Co przeszkadza mi (we mnie, w mojej wspólnocie) w żywym
doświadczeniu obecności Chrystusa?

4.4. Homilia (1 Kor 1, 26-31; Mk 3, 13-17)
Temat naszego dzisiejszego rekolekcyjnego wysiłku ujął w zwięzły sposób
święty Paweł w dzisiejszym czytaniu: „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.
Mamy się przypatrzeć i się zadziwić. Bo gdy rzeczywiście staniemy w prawdzie,
będziemy musieli przyznać, iż obdarzając nas swoim powołaniem, Pan Bóg poczynił
dosyć kiepską inwestycję.
To trochę tak, jak z refleksją starotestamentalnych proroków nad wyborem
Izraela przez Jahwe. Jest wiele tekstów, w których prorocy dziwią się i mówią: Jahwe,
czemu wybrałeś Izraela? Co widziałeś w tej gromadzie niewolników w Egipcie?
Egipt – to byłby lud godny Jahwe! Militarna potęga, wysoka kultura, niezwykła wiedza,
budowle, które przetrwały tysiąclecia. Albo Babilon ze swoja wysoka postawioną
kulturą, bogatą architekturą, ale i niepoślednią refleksją intelektualną. Albo Asyria z
jej tysiącami rydwanów... Ale Izrael? On nic nie ma do dania....
No właśnie... Bóg nie wybiera za coś, Bóg nie wybiera dopiero wtedy, gdy się
człowiek wykaże. On wybiera za darmo, wtedy, gdy człowiek w zasadzie jeszcze nie
jest w stanie niczym się pochwalić, a może jedynie jedno zrobić – przyjąć powołanie.
Dlaczego wybrał nas? Nie wiemy. Na pewno znaleźliby się lepsi, wierniejsi,
uczciwsi, inteligentniejsi. Ale Pan Bóg ich nie chciał. Chciał nas. Pozostanie to na
zawsze zagadką. Jednak ta świadomość bycia wybranym, bycia wybranym za darmo,
jest istotna. Niektórzy każą być ostrożnymi i mówią: co tam – powołanie. Ot taki był
właśnie splot wydarzeń, tak się życie ułożyło, tak to, co się działo, wpłynęło na moją
decyzję, że zostałem księdzem. Nie trzeba się tutaj doszukiwać przyczyn
nadprzyrodzonych... Naprawdę?
Chociaż faktycznie nikt z nas (a przynajmniej niewielu z nas) nie miał jakiegoś
nadzwyczajnego przeżycia związanego z powołaniem, to jednak gdzieś na dnie naszej
duszy tkwi przekonanie, że nasze życie nie jest jedynie efektem zimnej kalkulacji,
naszej decyzji; że działający przez osoby i wydarzenia Bóg od początku kierował nami
tak, iż gdy trzeba było decydować, podjęliśmy właśnie ta decyzję i że z niej nie
zrezygnowaliśmy w chwilach prób.
Dzisiejsza Ewangelia nie pozostawia co do tego najmniejszej wątpliwości.
Warto się jej dobrze przyjrzeć, bo ukazuje coś w rodzaju „Jezusowej pedagogiki
powołania”. Pytanie, jakie należy zadać brzmi: po co Jezus powołał Dwunastu? Na
pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy: by głosili jego Ewangelię. Ale dzisiejszy fragment
mówi najpierw coś innego: „Jezus ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli”, a
potem dopiero „aby mógł ich wysłać na głoszenie nauki i by mieli władze wypędzać
złe duchy”.
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Ciekawe: Ewangelista Marek nie mówi „wybrał”, ale „ustanowił”, a
dosłownie – stworzył. Marek używa tutaj słowa epoiesen, a więc tego samego,
którym grecki przekład Starego Testamentu (Septuaginta) określa działanie Boga przy
stwarzaniu świata. Jezus powołując tworzy coś zupełnie nowego. Niby ludzie są tacy
sami, ale łaska Boża dokonuje czegoś w ich wnętrzach, czegoś, co dopiero się ukaże
w trakcie życia, jeżeli tylko będą z tą łaska współpracowali.
Pierwszym i podstawowym zadaniem powołanych nie jest działalność, ale jest
bycie z Jezusem. Zanim zaczną cokolwiek działać, zanim zaczną głosić i czynić znaki,
mają najpierw być z Nim. „Ustanowił Dwunastu, aby z Nim byli”, aby dzielili Jego
życie, aby żyli w Jego obecności, aby dzielili z Nim smutki i radości. Dopiero wtedy
będzie mógł ich wysłać i obdarzyć duchową władzą silniejszą od zła.
To jest, wydaje mi się, szalenie istotne. Naszym pierwszym i najważniejszym
powołaniem jest bycie z Nim, towarzyszenie Mu. Wszystko inne jest tego
konsekwencją. I wszystko inne bez tego byłoby jednie pustym aktywizmem. Jesteśmy
przede wszystkim powołani do towarzyszenia Jezusowi.
Pomódlmy się na zakończenie:

Boże, uwielbiam Cię w tym, że chcesz kształtować Swe Królestwo przez ręce
ludzi, również przez moje ręce. Wiem jednak, że jeżeli zbytnio zaufam własnej
przemyślności i skuteczności moich pomysłów, przestanę budować Twoje królestwo, a
będę jedynie działaczem.
Pomóż mi doceniać moje pierwsze i podstawowe powołania do bycia z Tobą,
do trwania w Twojej obecności, do stawania przed Tobą, ciągle na nowo.
Pomóż mi, abym zawsze pamiętał, iż bycie z Tobą jest źródłem mojej siły i
skuteczności mojego działania. AMEN
4.5.

Medytacja obrazu (Sieger Köder – „Wizja Izajasza – Iz 11”)

Dzisiejszy obraz Siegera Ködera jest jakby podzielony na dwie części, które
kontrastują ze sobą radykalnie. Najpierw - jeśli chodzi o barwy. Szarość dolnej części
obrazu kłóci się z kolorami górnej części obrazu. Można
by
zaryzykować
stwierdzenie, iż na tym obrazie stoją na przeciw siebie dwa przeciwieństwa, które w
żaden sposób nie dadzą się ze sobą pogodzić: życie i śmierć.
Rozpoznajemy w tym obrazie znaną nam z czytań mszalnych adwentu wizję
Izajasza o tym, że gdy przyjdzie Mesjasz, miecze zostaną przekute na lemiesze, a
włócznie na sierpy, o tym, że niedźwiedzica będzie leżała wraz wołem, a dziecko
włoży swą rękę do kryjówki żmii. Przecież to jest niemożliwe, to jest wizja zupełnie
nienaturalnego świata – powie ktoś. Nie tak bardzo, gdy zrozumiemy ją symbolicznie.
Ten kontrast szarzyzny i barw, miłości i nienawiści, charakteryzuje nasze
międzyludzkie stosunki. Niewidzialna broń – intrygi, obmowy, niechęć, obojętność,
zwykły egoizm, posługiwanie się innymi do realizacji własnych celów, widzenie
jedynie swojego własnego dobra, nieufność.... Tak żeśmy się do tego przyzwyczaili,
że pojednanie z niektórymi ludźmi, z niektórymi współbraćmi wydaje nam się jeszcze
mniej możliwe, niż to, że niedźwiedzica położy się spokojnie obok wołu, a dziecko
będzie mogło bezkarnie włożyć rękę do kryjówki żmii.
A jednak – nasz obraz nie pozostawia wątpliwości. Dolna część obrazu
przedstawia jakby śmietnik: miecze są połamane, lufy czołgów porozrywane, a ze
zwojów kolczastego drutu wyrastają róże. I chyba dlatego prorok, chociaż całym sobą
tkwi jeszcze w starym świecie, jest jednocześnie zwrócony ku innemu światu, ku
temu światu, który może podarować Bóg. Ku światu pełnemu pojednania i pokoju. To
już dla Izajasza nie jest wizja, to jest początek nowej rzeczywistości. Izajasz nie tylko
marzy. On wie, że miłość jest możliwa do realizacji, że pokój i pojednanie są możliwe
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- nie jako wynik jedynie ludzkiego wysiłku czy szczególnej ascezy, ale jako przyjęty w
pokorze Boży dar.
Czyż czasami nie odczuwamy także tak radykalnego kontrastu miedzy naszymi
marzeniami, a rzeczywistością. Świadomie albo podświadomie każdy z nas snuł kiedyś
marzenia odnośnie do tego, jak będzie wyglądało jego życie, jak będzie wyglądało
życie zakonne. Ale rzeczywistość okazała się inna, szara, czasami tak brutalna, jak
dolna część naszego obrazu. Może próbowaliśmy walczyć o realizację naszych planów,
ale oto pozostało tylko pobojowisko. Część z tych marzeń nie mogła się spełnić: były
naiwne, nierealistyczne, dziecinne. Ale są też i takie, które zarzuciliśmy dlatego, że
zostaliśmy zranieni, że nasze marzenia zostały wyśmiane, że straciliśmy wiarę w to,
że mogą się zrealizować.
Siła Izajasza polega na tym, iż nie przestał marzyć, nie bał się śnić obrazu
świata pełnego pokoju. I nie tylko nie bał się marzyć, ale nie bał się o nich mówić i
żyć zgodnie ze swoimi marzeniami. Otworzyć się na ideały Ewangelii to może
oznaczać, iż część drogi trzeba będzie iść w osamotnieniu. Zbyt mocno tkwi w nas
sceptycyzm, czasami cynizm, niewiara w to, ze Bóg faktycznie wśród nas jest obecny
i działa, że może przemienić rzeczywistość. Czyż takim marzycielem nie jest Ojciec
Święty? Świat zdaje się myśleć diametralnie inaczej, a mimo to ten człowiek nie jest
postrzegany jako nieżyciowy fantasta. Jest coś niezwykle pociągającego w jego
niezłomnym nawoływaniu do pokoju, w jego starczym okrzyku: pokój jest możliwy! I
to nie tylko pokój na świecie, ale także pokój w naszych sercach i pokój z Bogiem.
Wizja Izajasza może w przedziwny sposób stać się rzeczywistością przez tych,
którzy poważnie wezmą powołanie Boga i poczują, że są obdarowani Jego Duchem.
Wizja Izajasza stanie się rzeczywistością, gdy ludzie przestaną koncentrować na tym
co negatywne, a zwrócą się zdecydowanie ku temu „co w górze”, ku temu, co
obiecuje i pragnie dać Bóg.
4.6.

Kompleta

Jestem powołany: co to znaczy? To znaczy, że Bóg stwarzając mnie, związał z
tym jakąś myśl, jakiś zamiar. Realizacja tego zamiaru może mnie spełnić jako
człowieka, ale też spełnia Bożą wolę, przyczynia się do przemiany świata.
Jeżeli wytężam moje duchowe siły, by odczytać i zrealizować to powołanie,
oddaję chwałę Bogu. Ta praca jest aktem Jego uwielbienia. Przez tę pracę mówię:
Boże bądź błogosławiony w powołaniu, które mi dałeś. Chcę je na nowo podjąć i
realizować.
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Dzień 5

Uwielbienie Boga w stylu życia

39

5.1.

Jutrznia

Styl życia – czyli to, co jest charakterystyczne w zachowaniu człowieka. Różne
są style życia i różne ich znaki rozpoznawcze. Hiphopowcy noszą portki o trzy numery
za duże, anarchiści – fryzurę na irokeza, menadżerowie – nieskazitelne garnitury,
bosowie – cygaro między zębami i złote spinki w koszuli.
A my? Pewnie, że strój też pełni swoją rolę i nie powinniśmy się wstydzić
koloratki i sutanny. Ale to byłoby za mało.
Trzeba więcej – chodzi o cale życie, o to jak żyję, ale też co myślę, jak
wartościuję, o czym marzę... Dziś nad tym pomyślimy.
5.2. Konferencja
apostołów)

z medytacją

obrazu

(Sieger

Köder

–

Powołanie

Rozpocznijmy od medytacji ostatniego obrazu. Pierwsze skojarzenie jest
prawdziwe. Obraz ten kojarzy się z fragmentem Ewangelii, który jest szczególnie nam
bliski, bo pojawia się często w kontekście jakichś rekolekcji powołaniowych.
Powołanie Szymona i Andrzeja oraz synów Zebedeusza ma w sobie jakąś
magnetyczną siłę. Apostołowie o nic nie pytają, tylko - tak jak stoją - porzucają
wszystko. Pozostały po nich jedynie ślady na piasku i porzucone sieci.
Pytałem egzegetów o znaczenie tego hebrajskiego napisu na przedniej łódce.
Powiedzieli mi, że brzmi on Szimu mi ani tzn. zobaczcie, kto ja, zobaczcie, kim jestem.
To przypomina trochę odpowiedź na pytanie zadane Jezusowi przez uczniów
Jana: Panie, gdzie mieszkasz? Jezus wtedy odpowiedział: Chodźcie a zobaczycie. I
poszli. My też poszliśmy. I zapewne nie powiedziałby prawdy ten z nas, który by
twierdził, że w przypadku jego powołania ten fragment Ewangelii o powołaniu
pierwszych uczniów nie odegrał żadnej roli. Wręcz przeciwnie: on nadaje sens temu,
co stało się w naszym życiu.
My też coś porzuciliśmy. Ale zapewne u większości z nas dominującym
uczuciem na początku nie było uczucie straty, pozostawienia rzeczy wartościowych.
Nie, wręcz przeciwnie: być może było to uczucie jakiegoś duchowego uskrzydlenia,
zapału. Wtedy w naszych oczach było coś z tego zapału, którym płoną oczy tych
młodych ludzi na naszym obrazie. No właśnie - sami młodzi. Tak jak my kiedyś. Tak,
trzeba młodzieńczej lekkomyślności, trzeba odrobiny młodzieńczego wariactwa, aby
się na to porwać. Aby nie pytać o to, co z tego będę miał, czy będę szczęśliwy, jaką
mam gwarancję, a co się stanie jeżeli..... itd.
Takie pytania były na początku nieważne. To, co było ważne, to ta ręka
Zmartwychwstałego Pana, który właśnie na nas skinął. Myśmy tego wprawdzie nigdy
nie widzieli i nikt nie krzyknął nam do ucha: Pójdź za Mną!. Ale jednak byliśmy
zupełnie pewni, że tak jest. Że ta decyzja nie jest jedynie efektem mojej kalkulacji i
mojego wyboru, ale że to Bóg tak chce, a jeżeli On tak chce, to na pewno wie, co robi
i da ku temu siłę. Te ślady na piasku to nie tylko ślady stóp Apostołów. To są nasze
ślady. Pewnym krokiem szliśmy, mówiąc wtedy: „Wchodzę w to!”.
I na początku nie zwracaliśmy uwagi na tę drugą rękę, która ledwie
dostrzegalnie pojawia się niejako na marginesie całego naszego obrazu. Właściwie nie
wiem, co malarz chciał przez nią wyrazić. Ale myślę sobie, że różni się ona od dłoni
Jezusa. Dłoń Zmartwychwstałego jest od razu rozpoznawalna po śladach gwoździ.
Tamta ich nie ma. I co więcej – zdaje się zapraszać w zupełnie przeciwnym kierunku.
W kierunku prowadzącym precz od Jezusa.
Myślę, że jest to dłoń kusiciela. Dłonie te namalowane są na tej samej
wysokości – jak dłonie dwóch konkurentów, walczących o moją duszę. Pewnie, że
nikt z młodych ludzi w łódce nie zwraca na tę drugą rękę uwagi. Jeszcze nie zwraca
uwagi.... Ale z biegiem życia, gdy zapał opadnie, gdy pojawią się trudności, gdy
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Ewangelia Chrystusa przestanie mieć ten cudowny smak niezwykłości, a stanie się
coraz bardziej szara, wtedy być może człowiek zwraca uwagę na tę drugą dłoń.
Należy ona do kogoś, kto zdaje się mówić: A skąd jesteś taki pewny, że się nie
pomyliłeś? Że twoje dotychczasowe życie, te kilka, kilkanaście lub kilkadzieścia lat
kapłaństwa i życia zakonnego to nie jest jedna wielka pomyłka? A teraz się powoli
starzejesz... I jesteś sam, a wokół ciebie ludzie, z których wielu po prostu nie lubisz.
Tak sobie wyobrażałeś swoje życie? Tak to miało być? A może to jest ostatni moment,
by przeskoczyć w biegu na inny pociąg, jadący w zupełnie innym kierunku?
Pokusa zniechęcenia.... To jest, drodzy Współbracia pokusa, która nam
towarzyszy często, a czasami zdaje się przypominać kłęby chmur przesłaniające niebo,
nieprzeniknioną mgłę, za którą jakby nic nie było. Ale Pan Jezus doskonale o tym wie.
I chyba dlatego tak wiele w Nowym Testamencie jest miejsc mówiących o
wytrwałości, o wytrwaniu do końcu, o tym by się nie dać zwieźć, o tym, by nie biec za
byle jakim głosem obiecującym złote góry, o tym, by umieć rozróżniać ziarno od plew,
o tym, by umieć czekać, aż ziarno wzejdzie i wyda owoc, o cierpliwości.
I dlatego też warto wracać do tego pierwszego zapału, do pierwszej miłości.
Jedno z napomnień Apokalipsy św. Jana do siedmiu Kościołów brzmi: „Ty masz
wytrwałość i zniosłeś wiele dla imienia mego – niezmordowany. Ale mam przeciw
tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i
nawróć się i pierwsze czyny podejmij”.
Dobrze jest, by sobie od czasu do czasu uzmysłowić, iż sensem naszego życia
jest wspólnota losu z Jezusem Chrystusem. Wspólnota losu, a więc wspólnota życia,
wspólnota myślenia, wspólnota chcenia, wspólnota pragnień i celów. Jest to jeszcze
ważniejsze od mówienia o Chrystusie. Mamy wprawdzie mówić o Nim, ale jeszcze
ważniejszy jest nasz styl życia. To właśnie styl życia decyduje o tym, jak ludzie
rozumieją nasze słowa. To fakt, iż Ewangelia Chrystusa nie ma dzisiaj dobrej passy w
szerokich masach społecznych, ale byłoby to jedynie okłamywanie samych siebie,
gdybyśmy wszystkie klęski głoszenia Ewangelii chcieli zwalić na postępującą ateizację,
na media, na bezbożne wychowanie dzieci, na pazerność ludzi itd.
Trzeba się samokrytycznie zapytać: czy aby się do tego nie dokładamy, iż
ludzie traktują to, co mówimy jako nasz zawód, jako słowa mówione przez tych,
którzy muszą tak mówić, ale wcale tak nie myślą. Nie myślą tak, bo nie widać tego w
ich stylu życia.
Nasz styl życia jest naznaczony naszymi ślubami. To oczywiste bracia, że
trzeba dzisiaj je rozumieć na miarę naszych czasów. Pozwólcie więc na kilka myśli na
temat ślubów. Chętnie mówimy: ubóstwo nie może być dziadostwem. I jest to jasne i
oczywiste. Mówimy: przełożeni nie mogą się zachowywać, jak baronowie na swoim
rancho, a posłuszeństwo powinno być świadome. To także prawda. Mówimy: czystość
nie może oznaczać purytaństwa, ani pogardy dla płciowości. Święta prawda!
A jednak: jakoś musi się ten nasz styl życia objawiać. Coś te słowa jednak
muszą znaczyć, jakoś musi być widoczne nasze życie ślubami. Inaczej tracą one sens
i można by sobie je podarować.
Nie chcę snuć tutaj długich rozważań na temat ślubów, ale pozwólcie, drodzy
Współbracia, że zadam kilka retorycznych pytań. Pytań, które każdy z nas chyba
powinien sobie zadać. Nie będą to pytania konkretne, bo wcale nie chodzi tutaj o to,
byśmy sobie coś nawzajem wytykali, krytykowali. Nie czuję się do tego w żaden
sposób uprawniony. Będzie to raczej zachęta do autorefleksji.
Ślubowałem ubóstwo. Które z przedmiotów, które posiadam, kupuję,
zdobywam, wynikają z autentycznej potrzeby osobistej, czy też związanej z moją
pracą, a które są jedynie czymś w rodzaju symboli statusu? Nierzadko wpadamy w tę
pułapkę: kupujemy sprzęty tylko dlatego, bo są najnowsze, większe, nowocześniejsze.
Jednak właśnie to, jak się nosimy, co posiadamy, jak nas widzą inni decyduje o
naszym stylu życia - nie to, co mówimy. Czy sposób w jaki korzystamy z rzeczy jest
świadectwem mojej wspólnoty losu z Chrystusem?
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Ślubowałem czystość. Fakt, iż nie mam kobiety, iż nie prowadzę podwójnego
życia, które by na dłuższą metę doprowadziło do duchowego rozdarcia, do
rozpołowienia, do duchowej schizofrenii - to dopiero mała część zadania, które się z
tym ślubem wiąże. Jak wygląda mój świat wewnętrzny, do którego nikt nie ma
dostępu? Co oglądam w telewizji, gdy mam do dyspozycji własny odbiornik? Jakie
strony internetowe odwiedzam? W tej materii drodzy Współbracia, rzeczywiście wiele
się zmieniło na gorsze. Gdyż najnowsza technika sprawia, iż w zasadzie każdy może
mieć dostęp do najbardziej wyuzdanej pornografii we własnym pokoju. A jednak i
teraz to ode mnie zależy, co oglądam.
Jest faktem, że niektóre z niegdysiejszych form wychowania do czystości były
błędne. Wynikały one raczej z kompleksów, z jakiegoś dziwacznego antyfeminizmu, z
potępienia popędu seksualnego. I czasami jakieś przesadne napominanie w tej
dziedzinie było niczym innym, tylko zawoalowaną formą pożądania, które tłumione
latami, wyradzało się w zupełnie niestrawne i wykrzywione postawy. Ale jedno
wydaje mi się z tej starej duchowości również i dzisiaj prawdziwe. Powodzenie w
kwestii czystości zależy od naszego zdecydowania. Każda połowiczność to początek
klęski. W tej przypowieści Pana Jezusa o tym, by wyłupić oko, które gorszy, odciąć
rękę która gorszy itd. tkwi głęboka życiowa prawda. Paskudnie drastyczne to obrazy i
jest jasne, że właśnie ich okrutna dosłowność wskazuje, iż nie mogą być literalnie
rozumiane. Ale stojący za nimi radykalizm jest jedyną skuteczna postawą, która
gwarantuje czystość.
I wreszcie – ślubowałem posłuszeństwo. Osobiście jestem Bogu wdzięczny,
że żyję w czasach, gdy człowiek jest pytany o zdanie, zanim powierzy mu się jakieś
zadanie; że przełożony nie musi być traktowany jak ktoś, kto właśnie przed godziną
był na kawce u Pana Boga i ma najnowsze rozkazy od Szefa. Jednak nie oznacza to i
nie może oznaczać, iż zadanie przełożonego będzie podobne to funkcji dyrektora
hotelu. Ma zapewnić ciepło, jedzenie i spanie, a wszyscy mieszkańcy organizują sobie
życie na własny rachunek.
Myślę drodzy współbracia, iż jakieś pojedyncze spięcia nie zagrażają życiu
zakonnemu. One są nie do uniknięcia. One świadczą, że jeszcze żyjemy, że jesteśmy
ludźmi z krwi i kości. Najgorsza jest wewnętrzna emigracja. Polega ona na tym, iż w
moim wewnętrznym świecie jest coraz mniej miejsca na moją zakonną wspólnotę, iż
moje serce jest poza nią. Posłuszeństwo dotyczy nie tylko decyzji przełożonego, ale
przede wszystkim dotyczy bycia obecnym sercem w Zgromadzeniu. Posłuszeństwo
swojej własnej decyzji, pobłogosławionej przez Boga i przyjętej przez Kościół, aby
przeżyć życie w duchowej i zewnętrznej łączności z tą wspólnotą.
I jeszcze odniesienie do ducha świętej Rodziny – co byłoby tutaj takim
elementem tej świętorodzinnej duchowości? Myślę, że można by to określić jako „Żyć
prosto”. Może to trochę karkołomne określenie, bo jego przeciwieństwem wydaje się
być „żyć krzywo”, a to byłoby śmieszne. Ale rozumiemy, że chodzi o prostotę, o
prostotę w tym, co mamy i w tym, jak się nosimy, o bezpretensjonalność w stosunku
do ludzi ważnych, o pogodne i naturalne odniesienie do tego, co w osobach płci
przeciwnej uważamy za atrakcyjne i pociągające. Taka prostota i bezpretensjonalność
na pewno tchnie czymś z atmosfery Ewangelii Dzieciństwa, chociaż czytamy ją
niejako „między wierszami”.
Pomódlmy się jeszcze:

Boże, udziel nam ducha prostoty, tej postawy Ewangelicznej, która pociąga z taka
nieodparta siłą.
Bądź uwielbiony w tym, ze taka właśnie postawa jest najlepszą glebą dla Twojego
słowa, że jest najlepszym środkiem ewangelizacji.
Bądź uwielbiony w naszym stylu życia wtedy, gdy tchnie ta prostota, która
odzwierciedla coś z ducha Nazaretu.

42

5.3.

Wprowadzenie do pracy w grupach

Nasz styl życia to nie tylko indywidualne życie ślubami. Żaden chrześcijanin nie
powinien czuć się samotnikiem. Chrystus umieszcza każdego, kto w Niego wierzy w
jakiejś wspólnocie. Dopiero życie wspólne pokazuje, jak poważna jest decyzja pójścia
za Chrystusem. Życie wspólne to taki poligon doświadczalny autentyczności wiary.
Odnosi się to szczególnie do naszego stylu życia. Dlatego zapraszam do
wspólnego rozważania tekstu Ojca św. z Listu Apostolskiego „Novo Millenio Ineunte”
zatytułowanego „Duchowość komunii”. Wbrew pozorom wspólnota chrześcijańska,
wcale nie jest taką łatwą sprawą. Trzeba się strzec dwóch ekstremalnych postaw: z
jednej strony kolektywizmu, który jednostkę uważa za budulec i procentuje czymś, co
moglibyśmy nazwać „mentalnością mrowiska”. Z drugiej strony musi się strzec
indywidualizmu, który patrzy na wspólnotę jedynie pod kątem własnych interesów
jednostki, co procentuje wytworzeniem czegoś co nazwałbym „mentalnością
hotelową”. Chciejmy wniknąć w ten istotny i ważny tekst.

Tekst do spotkania w grupach:
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
„Novo Millenio Ineunte”
na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
43.
Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas
w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a
jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata.
Co to oznacza w praktyce? Także tutaj można by bezpośrednio przejść na
płaszczyznę działania, ale błędem byłoby ulec tej pokusie. Zanim przystąpimy do
programowania konkretnych przedsięwzięć, należy krzewić duchowość komunii,
podkreślając jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie kształtuje
się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby
konsekrowane, gdzie powstają rodziny i wspólnoty. Duchowość komunii to przede
wszystkim (1) spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w
nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas.
Duchowość komunii to także (2) zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki
głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako <kogoś
bliskiego>, co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i
zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń. Duchowość
komunii to także (3) zdolność dostrzegania w drugim człowieku przede wszystkim
tego, co jest w nim pozytywne, a co należy przyjąć i cenić jako dar Boży: dar nie tylko
dla brata, który bezpośrednio go otrzymał, ale także <dar dla mnie>. Duchowość
komunii to wreszcie (4) umiejętność <czynienia miejsca> bratu, wzajemnego
<noszenia brzemion> (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, które nieustannie
nam zagrażają, rodząc rywalizację, bezwzględne dążenie do kariery, nieufność
zazdrość. Nie łudźmy się: bez takiej postawy duchowej na niewiele zdałyby się
zewnętrzne narzędzia komunii. Stałyby się bezdusznymi mechanizmami, raczej
pozorami komunii niż sposobami jej wyrażania i rozwijania.
(Numery 1-4 w tekście pochodzą od rekolekcjonisty. Wszystkie inne znaki są
oryginalne)
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Co w tym tekście odczytuję jako słowo na dzisiaj dla mnie osobiście?
Na jakie problemy wspólnotowe powyższy tekst zwraca uwagę?
Jak rozumiem następujące zwroty:
-„umiejętność czynienia miejsca bratu”,
-„...zewnętrzne narzędzia komunii stałyby się bezdusznymi
mechanizmami”?
-„...blask....Tajemnicy Trójcy Świętej...
należy dostrzegać także w obliczach braci żyjących wokół nas”?

5.4. Homilia (2 Kor 4, 1-6; Łk 9, 1-6)
Tematem dzisiejszego dnia jest nasz styl życia. Nasz styl życia ma być
ostentacyjnym przyznaniem się do wspólnoty losu z Chrystusem. Po to składamy
śluby. To, co widać na zewnątrz musi jednak wyrastać z serca. To jest chyba, drodzy
Współbracia, najważniejszy akcent Ewangelii Chrystusa. Kiedy czyta się kazanie na
górze, zawarte w Ewangelii Mateusza, nie można się oprzeć wrażeniu, iż Pan Jezus
mocno przesuwa akcent właśnie na to, co dzieje się w ludzkim sercu.
Nie oznacza to, że to, co jest na zewnątrz miałoby być nieistotne. Tylko bez
tego zgrania tego, co w sercu i tego co na zewnątrz wytwarza się w człowieku jedna z
najbardziej wstrętnych wad ludzi religijnych: obłuda. Obłuda jest czymś, czego Pan
Jezus patologicznie nie znosił i nigdy nie tolerował. Byli nią dotknięci ludzie uważani
na zewnątrz za pobożnych, których wnętrza Pan Jezus porównywał do grobów
pobielanych. Obłuda, to wewnętrzne rozszczepienie, to robienie pozorów na
zewnątrz, podczas, gdy serce jest daleko od Boga, jest czymś, co niszczy Bożą łaskę
jak kwaśne deszcze niszczą sudeckie lasy.
Przy tym, drodzy Współbracia, wcale nie chodzi o to, że Pan Jezus domaga się
od nas jakiejś nadludzkiej doskonałości. Pan Jezus zna nas zbyt dobrze, aby wiedzieć,
że nasze życie to bardzo oporna materia, że jesteśmy grzesznikami. On tylko nie chce,
abyśmy tolerowali w sercach podwójność, abyśmy w naszym życiu świadomie
zamykali Mu dostęp do pewnych prywatnych zakamarków naszego życia.
To bycie całym przed Bogiem, bycie nie podzielonym, to dążenie do tego, aby
w życiu nie było świadomie chcianej obłudy.... Mówiliśmy o tym wczoraj. To jest
jedno z naszych największych zadań. Zawsze podobał mi się ten tekst z Drugiego
Listu do Koryntian, który właśnie w pierwszym czytaniu słyszeliśmy. Paweł ukazuje się
jako ktoś, kto nie ma nic do ukrycia. I w zasadzie jest w stanie powiedzieć każdemu:
patrz, oto moje życie, ono powie ci resztę o tej nadziei, która stoi u jego początku.
Paweł odrzuca wszelkie triki duszpasterskie, wszelkie sposoby zdobywania dla Jezusa
kogoś przez granie mu na uczuciach, straszenie piekłem, wyzywanie od bezbożników,
albo tez przypochlebianie się, że jeszcze przecież wcale nie jest tak źle...
Paweł jest święcie przekonany, że słowo Boże samo utoruje sobie drogę do
ludzkich serc, gdy będzie szczerze i otwarcie głoszone, z cała prostotą, ale też z całą
siłą przekonania. „Nie głosimy bowiem siebie, lecz Jezusa Chrystusa jako Pana” –
mówi Paweł, i dlatego to nie od nas zależy ostateczny efekt, oczywiście wtedy, gdy
zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by wiarygodnie o nim opowiadać. Dlatego,
drodzy Współbracia, tak istotny jest nasz styl życia. Nasze głoszenie i nasze życie,
nasze słowo i nasz styl życia – to dwie strony tego samego medalu.
Dopiero gdy obydwie pasują do siebie, nasze słowa mają wystarczającą siłę,
aby Jezus Chrystus ubrał w nie swoje zbawcze przesłanie, swoją Ewangelię. Z jednej
strony jest to oczywiste, że w mgnieniu oka nie zmienimy się diametralnie,
przynajmniej nie jedynie własnymi siłami. Ale kto nam właściwie zabrania, byśmy
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zrobili ten jeden może niewielki, ale niezbędny istotny i zdecydowany krok, poprzez
który nasze życie bardziej będzie odzwierciedlało Ewangelię?
Nasz styl życia wymaga, abyśmy się do jednego przyzwyczaili: do takiego
poczucia ciągłego bycia „na budowie”. Jesteśmy i pozostaniemy niedokończeni,
musimy ciągle dokonywać renowacji, decydować się na nieustanne poprawki. Dlatego
zachęcam Was, drodzy Współbracia, abyśmy dzisiaj bardzo świadomie odnowili nasze
śluby. Świadomie, tzn. z namysłem, wiedząc, co robimy. Słowo „świadomie” jest
przeciwieństwem słowa „automatycznie”, mimochodem, jak się robi coś, co powtarza
się co roku, bo się godzi to uczynić, bo taki jest rekolekcyjny rytuał. I niech Bóg nas
strzeże w wierności raz danemu słowu.
Życzę tego każdemu z Was i sobie.
Amen.

45

Agenda Dni Skupienia
Wstęp
Agenda nabożeństw na poszczególne dni skupienia w danym miesiącu powinna być pomocą
dla wspólnot organizujących takie spotkania. Również modlitwy i teksty ascetyczne
zamieszczone w MF mogą ubogacić nabożeństwa w duchu świętorodzinnym.
Struktura dnia skupienia wg Dyrektorium
Zgodnie z wytycznymi Dyrektorium odnośnie do organizacji Dni skupienia (DP 27) materiały
zostały uporządkowane na każdy miesiąc według klasycznego już podziału:
1. Msza św. z homilią (formularz o św. Rodzinie lub o św. Józefie)
2. Konferencja ascetyczna
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu
4. Droga krzyżowa
5. Nabożeństwo przebłagalne
Schemat nabożeństwa pokutnego
przed wystawionym Najświętszym sakramentem
1. Pieśń na wejście – zgodnie z tematem podjętym w formacji rocznej
2. Pieśń na wystawienie
3. Wprowadzenie celebransa – powinno mieć charakter ekspiacyjny
4. Część zmienna (modlitwa wprowadzająca, litania do Matki Boskiej Saletyńskiej - wersja I lub II,
litania do św. Rodziny wersja I lub II, modlitwy do św. Józefa, pieśni do św. Rodziny jako
uzupełnienie części modlitewnej, inne modlitwy np. o uzdrowienie fizyczne i wewnętrzne,
kontemplacja o św. Józefie przeplatana stosownymi pieśniami – patrz materiały do osobistego
rozważania). Jedna z form aktu pokutnego jako przeproszenie za grzechy z ostatniego miesiąca
5. Pieśń pokutna
6. Pod Twoją obronę i modlitwa Jana Pawła II za osoby konsekrowane

Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki,
którzy konsekrowali się Tobie dla chwały Twojego imienia.
Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć,
że Ty jesteś początkiem wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności.
Dziękujemy Ci za dar życia konsekrowanego,
które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję,
wzywa wszystkich, aby zmierzali ku Tobie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
7. Pieśń na błogosławieństwo
8. Pieśń na zakończenie – dobrze byłoby śpiewać zawsze Inwokację do św. Rodziny (znana już
wersja melodii + hymn o Św. Rodzinie z Jutrzni na Uroczystość Świętej Rodziny)
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Święta Rodzina
Kontemplacje o Świętej Rodzinie
Misterium Wcielenia (Łk 1, 26-38)
Modlitwa przygotowawcza
Proszę Cię, Panie Boże, aby wszystkie moje zamiary, decyzje 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 wyzwolił i uczynił 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 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:
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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.

Kontemplacja Misterium Narodzenia (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.
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.
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Kontemplacja Misterium Przedstawienia Pana w świątyni (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 Świętą 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)
Rozmowa końcowa
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Odmówić „Ojcze nasz” i modlitwę:
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją, 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.
Kontemplacja o Nazarecie
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 Świętej 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 Świętej 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 Świętej 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.
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
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jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą
i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen.

„Pochylić się nad tajemnicą”
“Oby wszyscy gorliwi i oddani Zgromadzeniu, a jest ich znakomita większość, czynili
wszystko, co leży w ich mocy dla zachowania zwyczajów i tradycji oraz pielęgnowali
zwłaszcza te formy pobożności i cnoty, które upodabniają Zgromadzenie w pewnym
stopniu do Świętej Rodziny. Chodzi mianowicie o skromność i czujność, pokorę i
ubóstwo, posłuszeństwo i miłość braterską.
[...].Ks. Jan Berthier
1. Propozycje i pytania na rozmyślanie wg Ewangelii św. Łukasza.
Łk 4,1-13 - W jaki sposób Jezus bronił się przed szatanem; natura działania szatana;
rola Słowa Bożego w walce z szatanem? Czy i jak moje grzechy indywidualne
osłabiają Wspólnotę w której żyję. Na ile, jako zakonnik, podejmuję ewangeliczne
wezwanie do postu, jako formy zbliżania się do Boga a oddalania się od zła?
Łk 4, 14-15 - Co oznacza bycie pełnym mocy Ducha świętego? Czy mam świadomość,
że to Trzecia Osoba Boska jest głównym inicjatorem, wewnętrznym motorem mojego
działania i do takiej należy się zwracać rozpoczynając każde działanie? Czy jako
zakonnik jestem epikletyczny tzn. nieustannie przyzywający działania i mocy Ducha
Świętego, który przychodzi przekonać mnie i innych o grzechu, sprawiedliwości i
sądzie?
Łk 4, 16 - 30 - Czy mam świadomość, że w dużej mierze ode mnie zależy, jak bardzo
będzie owocny dla ludzi ogłoszony Rok łaski do Pana (Por. 4,19); Czy potrafię,
podobnie jak to zrobił Chrystus w synagodze w Kafarnaum, odnosić bezpośrednio do
siebie Słowo Boże i czy staje się ono przedmiotem mojej refleksji i modlitwy? Czy
Twoja naturalna rodzina akceptuje Ciebie jako zakonnika, a więc osobę inną, a może
w dalszym ciągu pozostałeś dla nich jedynie “synem cieśli”, a więc jednym z nich,
również w obowiązkach materialnych wobec np. rodziców? Jak przyjmujesz uwagi
czynione ci przez współbraci i inne osoby? Czy unosisz się gniewem czy szukasz
słabych stron swojego adwersarza, aby mu wykazać, że on też nie jest idealny, a
więc nie ma tytułu do pouczania kogokolwiek, a zwłaszcza ciebie?
Łk 4,31-37 - Czy potrafiłbym przypomnieć sobie konkretne momenty, w których Bóg
ze szczególną swoją mocą działał w moim życiu? Jak rozumiem działanie Szatana,
Ducha nieczystego w świecie? Kiedy ostatni raz rozmyślałem o naturze zła i
sposobach działania Złego w świecie i w moim życiu? Nawet złe duchy dają
świadectwo o tym, że Chrystus jest Świętym Bożym; Czy modliłem się kiedykolwiek
używając egzorcyzmu? Na ile wieść o NIM rozchodzi się za moją przyczyną (Por. 4,37)
- wymień w pamięci osoby świeckie, z którymi rozmawiałeś na tematy wiary i Boga?
Łk 4,38-41 - Jaki jest układ mojego dnia? Ile czasu pozostawiam na modlitwę, ile na
pracę, a ile na spotkanie z domownikami? Czy istnieje równowaga w tych działaniach.
Sama modlitwa nie wystarczy - łatwo z rozmowy z Bogiem może się przerodzić w
rozmowy z samym sobą, z modlitwy wypływa zawsze konkretne działanie,
postanowienie; sama praca prowadzi do aktywizmu; natomiast unikanie innych lub
dobieranie sobie jedynie pewnych ludzi do towarzystwa powoduje nastawienie
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sekciarskie tzn. czynienie ze swoich poglądów norm, ogólnie obowiązujących we
Wspólnocie. Wyklucza to dialog, wspólne szukanie rozwiązań. Inni zaczynają być
traktowani przedmiotowo.
Łk 4,42-44 - Jak wygląda moja dyspozycyjność w zakonie? Na ile byłbym zdolny
przyjąć zadanie, które w opinii przełożonych potrafiłbym wykonać? Czy nie istnieje w
nas pokusa, aby stawiać przełożonego jako petenta, który musi każdorazowo prosić o
wykonanie pewnych oczywistych dla zakonnika zadań, działań. Czy stwierdzenie “nie
mam człowieka”, sugerujące, że liczba księży i braci do podjęcia prac jest
wystarczająca, ale ich zdolności albo chęci do pracy są niewielkie, jest prawdziwe?
Jeżeli tak lub nie, to dlaczego? Czy poczucie obowiązku - “także innym miastom
muszę głosić Dobrą Nowinę [...] - jest jeszcze obowiązujące?
2. Tajemnica Wcielenia
“Wiara we Wcielenie Syna Bożego nie jest wynikiem mniej lub bardziej
spóźnionych spekulacji ludzkiego umysłu, ani nie szuka podobnych prawd w innych
religiach. Jest to prawda objawiona przez Boga, zgodnie poświadczona w Piśmie św.
Nowego Testamentu. Jej najwyraźniejsze sformułowanie odnajdujemy w Prologu
Ewangelii św. Jana: “A Słowo stało się ciałem” (J1,14). Greckie słowo “sarx” (“ciało”)
- bardzo bliskie hebrajskiemu “basar” - oznacza człowieka w jego kruchości i
przemijalności śmiertelnego stworzenia. Słowo, które “było u Boga” i które “było
Bogiem” (J 1,1), staje się więc prawdziwym człowiekiem, istotą widzialną i śmiertelną,
usytuowaną w czasie i przestrzeni.
Także listy św. Pawła Apostoła posługują się taką terminologią, aby wskazać,
iż Wcielenie zostało natychmiast uznane i przeżywane przez pierwsze wspólnoty
chrześcijańskie jako podstawowa prawda wiary. Dla św. Pawła Syn Boży pochodził
“według ciała z rodu Dawida” (Rz 1,3); od Izraelitów: “z nich również jest Chrystus
według ciała’ (Rz 9,5). Wielką tajemnicą pobożności jest fakt, iż Chrystus “objawił się
w ciele” (1 Tm 3,16). Albowiem „w Nim [...] mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób
ciała” (Kol 2,9)
W słynnym hymnie św. Pawła Wcielenie jest celebrowane jako prawdziwy
proces uniżenia się i pokory aż do unicestwienia w śmierci na krzyżu: “On, istniejąc w
postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjmując postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w
zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się
posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,6-8)
Wcielenie, dojrzałe w łonie wspólnoty-Trójcy, jest darem z góry. Tak
utrzymuje św. Jan: “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; 3,17;
10,36; 17,18; 1J 4,9). Wcielenie objawia tajemnicę życia Boga w trzech osobach,
tajemnicę uczestnictwa człowieka i wszechświata w chwale Bożej oraz tajemnicę
Kościoła, będącego w historii przedłużeniem nadejścia Królestwa (Mt 13,38; 16,18-19;
21,43; 22,1-14): “Tajemnica Wcielenia Słowa ma siłę wszystkich tajemnic i symboli
Pisma oraz wiedzy na temat wszystkich stworzeń widzialnych i postrzegalnych” (Św.
Maksym, Wyznawca Teologia i ekumenizm, 66). Dlatego też “tylko Wcielone Słowo
Boże może nauczyć nas wiedzy o Bogu” (św. Maksym “Wykład o Modlitwie Pańskiej”).
Medytacja I
My, misjonarze, jesteśmy powołani i posłani przez Boga do świata, aby głosić
dobrą nowinę, tzn.: Bóg kocha swoje stworzenie i wszystkich ludzi.
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Ale ten świat nie jest łatwym polem. Jesteśmy nieustannie wzywani do
konfrontacji z licznymi napięciami i sprzecznościami w naszej misjonarskiej pracy.
Doświadczamy sprzeczności w świecie pomiędzy wszelkim pięknem i katastrofami
naturalnymi. Istnieją ludzie z ich różnorakimi zdolnościami. Są ludzie, którzy tworzą
przyjemną atmosferę, pełną uwagi i troski o innych. Są również ludzie, którzy budzą
strach, wciągając w to nie tylko jakąś jednostkę, lecz również wiele krajów, jak o tym
słyszymy w ostatnich dniach. Jest wiele napięć pomiędzy ludźmi bogatymi i biednymi,
pomiędzy krajami bogatymi i biednymi. A Bóg kocha ten świat.
Zanim rozpoczniemy nasz apostolat, pragniemy zastanowić się nad tym
światem w naszych modlitwach i medytacjach. Chcemy pojąć sytuację świata z
jego sprzecznościami pomiędzy doświadczeniami złymi i niezliczonymi ludźmi
dobrej woli.
Myślę, że my wszyscy potrzebujemy zachęty i ukierunkowania, które możemy
znaleźć w Kościele. Lecz uważne spojrzenie na rzeczywistość Kościoła ukazuje
nam, że sprzeczności istnieją nie tylko w świecie, ale i w samym Kościele,
pomiędzy świętością Jezusa i słabościami ludzi i instytucji w Kościele.
Największe sprzeczności są jednak w nas samych. Jesteśmy wezwani do
głoszenia przesłania miłości, jednocześnie jednak mamy świadomość, że jesteśmy
słabi i nie zawsze żyjemy według ideałów chrześcijańskich. Jesteśmy powołani do
szczególnego naśladowania Chrystusa i powiedzieliśmy Bogu nasze „tak" poprzez śluby.
Jesteśmy wezwani, by uczyć ideałów, które często są zbyt wzniosłe dla nas samych.
Myślę, że ta sprzeczność jest gorsza niż wszystkie inne sprzeczności, których
doświadczamy w naszym środowisku. Jesteśmy wezwani do posługi naprawdę trudnej.
Wymaga to od nas wielkiej pokory i cierpliwości, aby znieść to napięcie w nas.
Czasami, zastanawiając się nad sprzecznościami w świecie, w Kościele i we
mnie samym, przypominam sobie pewne kamienie, które widziałem w Brazylii.
Sprawiają niemiłe wrażenie i zdawałoby się, że nie warto zwrócić na nie uwagi
nawet przez chwilę. Brazylijczycy nazywają te kamienie gemma (klejnot). Niektóre są
małe, inne wielkie, ogromnych rozmiarów. Lecz jeśli podejmiemy wysiłek rozłupiemy
te kamienie, ujrzymy kryształy o niewypowiedzianym pięknie, które rozwinęło się w
przeciągu tysięcy lat.
Te kamienie mogą pouczyć nas, że pozory mogą mylić. Musimy znaleźć
drogę dostępu wewnątrz Kościoła i również w nas samych. Św. Paweł pisze, że Bóg
„udzielił nam wszelkiego błogosławieństwa Ducha". Jesteśmy zjednoczeni z
Chrystusem w niebie i wybrani przed stworzeniem świata. Bóg pragnie, abyśmy byli
chwałą Jego wielkości. Piękno klejnotu jest w środku kamienia. Również piękno
Kościoła i piękno ludzi jest wewnątrz, gdzie miłość Boża rozlała się przez Ducha
Świętego.
Ks. Alois Hüging msf
Medytacja II
My, Misjonarze Świętej Rodziny chętnie udzielamy informacji, kiedy proszeni
jesteśmy, by trochę objaśnić naszą duchową orientację w Świętej Rodzinie.
Święta Rodzina rozważana pod różnymi aspektami daje nam nieustannie nowe
kierunki dla naszego życia apostolskiego. Z wielką przyjemnością wspominamy
niezliczone obrazy Świętej Rodziny. Niektóre obrazy są dobrej jakości artystycznej. Są
obrazy piękne, inne nieco sentymentalne, inne jeszcze trochę dziwne. Ale potrafimy
docenić wszystkie te obrazy, ponieważ ukazują wielką tajemnicę, która jest nam
bardzo droga. Oglądanie obrazów Świętej Rodziny prowadzi nas do centrum
zbawczego działania Jezusa, który, jako ambasador Ojca, żył i pracował w Rodzinie.
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Jako ambasador Boga posiada główne przesłanie: Bóg kocha ludzi, a Syn przyszedł
otworzyć na oścież bramę miłości Ojca.
To zainteresowanie, pełne współczucia, które Bóg żywi w stosunku do ludzi
rozpoczyna się w Świętej Rodzinie. Tu Umiłowany Ojca pozostaje przez kilka
dziesiątek lat. Nie powinniśmy dopuścić, by te 30 lat w zaciszu rodzinnym przeszło
bez szczególnej uwagi. Przyjście ambasadora Ojca mogłoby mieć miejsce w inny
sposób. Tak przynajmniej twierdzi teologia spekulatywna, która widzi również inne
możliwości.
Rzeczywistość jest taka, że Jezus narodził się w rodzinie i że spędził bardzo
wiele czasu w zaciszu Betlejem, w Egipcie i w Nazarecie. Powracamy nieustannie do
ciszy i spokoju Świętej Rodziny. Było to życie z innymi osobami, życie w
posłuszeństwie w odniesieniu do jego posłuszeństwa aż do śmierci, życie w
modlitwie i pracy, aby utrzymać się przy życiu. Była to szkoła życia dla Jezusa.
To życie Jezusa ma jasny i definitywny wpływ na nasze życie i działanie
misjonarskie. Wszyscy odczuwamy impuls do działania. Znamy pokusę rzucenia się
w działanie, pozornie dla chwały Bożej. Jest to normalne, jest to zdrowe i jest
także konieczne myśleć o sukcesie. Ale mimo wszystko!
Jezus i Jego liczne lata w zaciszu rodziny są dla nas pewnym nieodzownym
ukierunkowaniem.
Pomimo impulsu do działania, uderza nas spokój w Świętej Rodzinie.
Rozważanie o Jezusie i świętych osobach jest ciągłą zachętą do tego, by nie szukać
zbawienia jedynie w działaniu.
Życie z innymi osobami, odnoszenie się do innych, uwaga zwrócona na
współbraci z ich cechami charakterystycznymi, wspólna modlitwa i nasłuchiwanie
woli Bożej są naszą szkołą życia. Tu odnajduje się punkt wyjścia dla wszystkich
naszych działań misjonarskich.
Medytacja nad życiem Jezusa i nad misterium Świętej Rodziny pozwala
zabłysnąć pełnym blaskiem ideałowi życia zakonnego. Przypomina nam również, jaką
drogą życia duchowego już kroczymy. W tej medytacji pytamy się, na ile jesteśmy
gotowi uczynić z Jezusa i Jego spokoju w Świętej Rodzinie bodziec dla naszego życia
kapłańskiego i zakonnego.
Ks. Alois Hüging msf
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Modlitwy do Świętej Rodziny
Modlitwa ks. Jana Berthiera do św. Rodziny w intencji rodzin
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, rzeczywiste
pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich
najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!
(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!
(z książki Kult i naśladowanie świętej Rodziny)

Modlitwa do św. Rodziny abp Loris Franciszka Capovilla
Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy
miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny
Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W Waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku,
który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam
się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia.
Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego
loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam
strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i
siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie.
O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę,
utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i
umacniaj ją w miłości. Amen.

TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z OJCAMI KOŚCIOŁA
ZWIASTOWANIE
Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w nieśmiertelność;
dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła
się z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpowiadał naszemu położeniu:
jeden i ten sam Pośrednik między Bogiem i ludźmi; człowiek Jezus Chrystus, mógł
umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg.[...] będąc niewidzialnym w swojej
naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nieogarniony, chciał, aby był objęty
rozumem; trwając odwiecznie zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia - przyjął
postać sługi, ukrywszy niezmierzoność swego majestatu; Bóg, nie podlegający
cierpieniu, nie uważał za niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpieniom i
będąc nieśmiertelny, poddać się prawom śmierci. Ten bowiem, który jest prawdziwym
Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem i nie ma w tej godności żadnego
kłamstwa, bo w tym zjednoczeniu razem istnieje pokora człowieka i wielkość Boga.
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Święty Leon Wielki († 460)
NAWIEDZENIE
Bezcielesne, bez skazy i niematerialne słowo Boga przybyło do nas, chociaż
nigdy nie było oddalone, bo nawet najmniejsza cząstka stworzenia nie pozostała i
dawniej bez Jego obecności, ale złączony z Ojcem napełnił wszędzie całe stworzenie.
Przybył przeto, zstąpił między nas przez swoją dobroć i miłość ku nam, aby się nam
objawić. Poruszony naszym zepsuciem i skażeniem oraz nie mogąc znieść panowania
śmierci, sam przyjął ludzkie ciało, i to nie inne od naszego, aby to, co zostało
stworzone, nie zginęło, i aby dzieło Ojca względem rodzaju ludzkiego nie stało się
bezużyteczne, i nie tylko zechciał zwyczajnie stać się człowiekiem, ani też tylko się
ukazać - mógł bowiem, jeśliby zechciał, jedynie się objawić, dokonać swego
objawienia w potężnym ciele, ale On wziął nasze ciało i to nie zwyczajnym sposobem,
lecz z Niepokalanej i Przeczystej Dziewicy, która męża nie znała; czystej, zaiste, nie
znającej męża. Możny twórca wszechrzeczy przystosował sobie ołtarz ciała Dziewicy,
użył go jako narzędzia, przez które dał się poznać i w nim zamieszkał. I tak wziął
ciało podobne naszemu.
Święty Atanazy († 373)

NARODZENIE
Przy narodzeniu Pana aniołowie z radością wyśpiewują: „Chwała na wysokości
Bogu” (Łk 2, 14); dlatego też i „na ziemi ludziom dobrej woli pokój” głoszą. Widzą już
bowiem, jak wznosi się gmach niebieskiego Jeruzalem ze wszystkich narodów. Jakże
my, maluczcy, winniśmy się cieszyć z tego niewysłowionego dzieła miłości Bożej,
skoro wspaniali aniołowie taką nad nim unoszą się radością! Składajmy tedy, najmilsi,
dzięki Bogu Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Wszak ulitował się nad nami dla
wielkiego miłosierdzia swego; przez nie nas umiłował, i „gdyśmy byli umarli przez
grzechy, ożywił nas społem w Chrystusie” (Ef 2, 5), abyśmy się w Nim stali „nowym
stworzeniem”. „Zwlekliśmy tedy z siebie starego człowieka” (Ef 4, 22), a skoro
otrzymaliśmy udział we wcieleniu Chrystusa, wyrzekajmy się spraw cielesnych.
Święty Leon Wielki († 460)

i wersja współczesna tego samego tekstu - do wyboru
Pan się rodzi, „Chwała na wysokości Bogu” śpiewają radośnie aniołowie i głoszą
„pokój ludziom, których umiłował”. Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę
powstającą ze wszystkich narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam, ludziom,
owo niewysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów. Dzięki
składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu Świętym, albowiem umiłował nas i w
swym bezgranicznym miłosierdziu ulitował się nad nami: „Nas umarłych na skutek
występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”, abyśmy się w Nim stali nowym,
odrodzonym stworzeniem. Porzućmy więc to, czym byliśmy, i nasze dawne uczynki, a
skoro przez Wcielenie Syna Bożego zostaliśmy z Nim usynowieni, wyrzeknijmy się
wszystkiego, co jest tylko ciałem.
Święty Leon Wielki († 460)
OFIAROWANIE
Jak Bogurodzica, Dziewica niepokalana, niosła w swoich ramionach Światło
prawdziwe idąc na spotkanie tych, którzy pozostawali jeszcze w mroku śmierci, tak
też i my oświeceni jego promieniami i trzymając w ręku widoczny dla wszystkich
płomień, pośpieszajmy naprzeciw Tego, który jest prawdziwym Światłem.[...]
„Światło przyszło na świat” i oświeciło go pogrążonego w mrokach. „Nawiedziło nas z
wysoka Wschodzące Słońce” i oświeciło tych, którzy przebywali w ciemnościach. To
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misterium dotyczy także nas. Także i my zobaczyliśmy Boże zbawienie, które Bóg
przygotował wobec wszystkich narodów na chwałę nowego Izraela, to jest, nas
właśnie. Zobaczyliśmy, i natychmiast zostaliśmy uwolnieni z dawnego mroku
grzechów, podobnie jak Symeon po zobaczeniu Chrystusa został wyzwolony z więzów
doczesnego życia. [...] Naszymi oczyma ujrzeliśmy Boga, który stał się człowiekiem.
Teraz, skoro zobaczyliśmy Boga obecnego wśród nas i przyjęliśmy Go w duchu na
ramiona, staliśmy się nowym Izraelem.
Święty Sofroniusz († 638)
ODNALEZIENIE
Według słów Pisma Świętego: „Boga nikt nigdy nie widział. Syn Jednorodzony,
który jest na łonie Ojca, ten nam opowiedział” (J 1,18). Jakież to pouczenie o Ojcu
dał Syn Jednorodzony? O Jego istocie czy wszechmocy? Jeśli o wszechmocy, to tyle o
tym wiemy, ile nas pouczył. A jeśli o istocie, to powiedz, gdzież to Syn orzekł, że
niezrodzoność jest istotą Boga? Kiedy to Abraham uwielbił Boga? Czy nie właśnie
wtedy, kiedy w Niego uwierzył? Czyż nie wtedy, kiedy został przez Niego wezwany?
Gdzież więc w taki razie zaświadczone jest prze Pismo św. Jego zrozumienie? A
uczniowie Chrystusa kiedy przed Nim się ukorzyli? Czyż nie wtedy, kiedy spostrzegli,
że poddane jest Mu wszelkie stworzenie? Bóstwo bowiem Jego poznali po posłuchu
okazanym Mu przez morze i wichry. Z oznak działania Boga bierze się zatem Jego
poznanie, a poznanie - ukorzenie się przed Nim. „Wierzysz, że mogę to uczynić?” (por.
Mt 9, 28). „Wierzę, Panie. I upadłszy złożył Mu pokłon” (J 9, 38). Tak więc ukorzenie
się przed Bogiem idzie z wiarą, a wiara ta umacnia się przez oznaki wszechmocy. A
jeśli orzekasz, że ten, kto wierzy, zna również Boga, to zna Go z tego, w co wierzy,
lub - nawet na odwrót - wierzy w Niego na podstawie tego, po czym Go poznaje.
Poznajemy zatem Boga po Jego wszechmocy. Wierzymy więc w Tego, którego
poznaliśmy, a ukorzyliśmy się przed Tym, w którego uwierzyliśmy.
Święty Bazyli Wielki († 379)
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
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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.
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 powinna być zawsze jedna: niech mi się
stanie według Twego Słowa.
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 Świętej Rodziny, który pyta o swoją duchową tożsamość i
nie dostrzega, że przyjście Syna Bożego na świat w rodzinie Józefa i Maryi z Nazaretu
jest najważniejszą tajemnicą, która określa jego powołanie. Nie rozważanie jej czyni
duchowymi karłami tych, którzy mogliby osiągać szczyty doskonałości.
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.
Bolesne tajemnice Różańca
Modlitwa w Ogrójcu
Czy tak ma wyglądać deklarowana przyjaźń? Sen, apatia, wtedy kiedy Przyjaciel
najbardziej ciebie potrzebuje? Chryste, przepraszam Cię za moją obojętność na Twoje
sprawy, w konsekwencji 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... .
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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.
Akt oddania się Rodzin Rodzinie Nazaretańskiej
Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim
nabożeństwem poświęcamy się Tobie.
(Równocześnie wymieniamy imiona członków naszej rodziny)
Oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,
by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją
na mające urodzić się im dziecko.
Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,
za młodzież, w której budzi się miłość i za narzeczonych,
którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.
Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,
by nie pozostawali w samotności,
lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które zamierzają się rozwieźć.
Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,
a wygaśnie niechęć i egoizm.
Święta Rodzino z Nazaretu, która rozsiewasz blaski miłości.
Broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw.

Hymn:
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.
1. Ty, który jesteś Synem Boga,
przedwiecznym blaskiem Jego chwały,
wziąłeś z Maryi ludzkie ciało
i zamieszkałeś między nami.
2. Panie dzierżący w swojej dłoni,
przestworza niebios, ląd i morze.
Do nas przyszedłeś, by doświadczyć,
człowieczych cierpień i radości.
3. Aby uświęcić nasze życie,
i dać nam przykład posłuszeństwa
stałeś się dzieckiem czystej Matki,
poddając siebie Józefowi.
4.Wszystkim rodzinom udziel Chryste
pokoju, zgody i wesela.
W Tobie niech znajdą jedność serca
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i pomoc w ciężkich chwilach próby.
5. Bądź uwielbiony dobry Jezu,
ukryty Boże, Zbawicielu;
Chwała niech będzie Tobie z Ojcem
i Duchem Świętym Twej pociechy. Amen
Nowenna przed Świętem Najświętszej Rodziny
(w każdym dniu nowenny odmawia się:
1. Litanie do Najświętszej Rodziny
2. Modlitwę wstępną
Modlitwa wstępna
Boże, nasz Ojcze, który jesteś w niebie, polecamy Ci naszą rodzinę zakonną,
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny. Przyjmij nas w Swoją przemożną
opiekę i błogosław nam tak, jak błogosławiłeś Najświętszej Rodzinie w Nazarecie.
Jezu, Maryjo, Józefie złączcie nas więzami nadprzyrodzonej jedności, by panowała
wśród nas harmonia myśli, woli i działania. Sprawcie, by życie nasze było zgodne z
przykazaniami Bożymi, z nauką Kościoła oraz z Konstytucjami naszego
Zgromadzenia. Pomóżcie nam służyć Bogu i Zgromadzeniu z większą gorliwością i
miłością i przyczyniać się do szerzenia Królestwa Bożego na ziemi. Amen.
Rozważanie na każdy dzień. Po nim chwila ciszy
Modlitwa końcowa (na każdy dzień)
Panie Jezu, Zbawicielu nasz Najświętszy, który z miłości ku ludziom stając się
człowiekiem, wysłużyłeś nam łaskę zbawienia wiecznego, uświęcaj naszą rodzinę
zakonną, błogosław naszemu domowi i wszystkim naszym dziełom apostolskim.
Obdarz nas ufnością w chwilach cierpień i doświadczeń, a całe nasze życie nasze
myśli, słowa i czyny niech będą na chwalę Bożą.
Maryjo, Matko Jezusa i nasza Matko, pomóż nam należycie znosić wszelkie
doświadczenia życiowe. Uproś nam łaskę, byśmy mogli upodobnić się do Ciebie.
Spraw, byśmy we wszystkim co czynimy, naśladowali Twoją pokorę, łagodność,
ubóstwo i gorliwość o zbawienie dusz. Ucz nas umiłowania modlitwy, ofiary i
umartwienia. Daj, byśmy unikali wszelkiego grzechu.
Dobry święty Józefie, wzorze wszystkich pracujących, uproś nam łaskę, byśmy
wszystko czynili na chwałę Bożą. Obyśmy pracowali z radością i wdzięcznością ku
Bogu, uważając sobie za zaszczyt, iż dzięki wykonywanej pracy możemy rozwijać
otrzymane od Niego dary i talenty.
Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję serce i duszę moją.
Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie przy mnie w chwili śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie, niech w Waszej obecności spokojnie oddam ducha mego
Bogu

Pierwszy dzień
Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem.
Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich domów świata. Mieszkał w nim Józef
pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja —
najpiękniejsza i najświętsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg.
Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.
Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we
wszystkich rodzinach chrześcijańskich.
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Drugi dzień
Jezus, Maryja i Józef pragną zawsze spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się
za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy Święci w
niebie nie mogą wyjednać nam tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za
pośrednictwem Najświętszej Rodziny.
Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboka wiarą, że prośby nasze zostaną
wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma posłużyć naszemu duchowemu dobru.
Trzeci dzień
Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był
prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć
Najświętszej Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z
Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym Święci
wzorowali swoje życie. Módlmy się, abyśmy naśladując Świętych w ich nabożeństwie
do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej.
Czwarty dzień
Cnota pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, była praktykowana
w najdoskonalszym stopniu przez Jezusa, Maryję i Józefa w Ich życiu w
Nazarecie.
Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a
także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która
wypływa z pychy i egoizmu.
Piąty dzień
Czystość była najbardziej umiłowana cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych
czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony
rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.
Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski potrzebne dla zachowania czystości
duszy i ciała.
Szósty dzień
W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą
czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Jego cześć i chwalę. Prośmy
Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne
życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniem miłości
Boga i bliźniego. Obyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały
świat.
Siódmy dzień
Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako
cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się
utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniem posiłków dla Jezusa
i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w
zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem Swoich
codziennych obowiązków. Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich
przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy,
najdoskonalej.
Ósmy dzień
Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji.
Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzina zjednoczona w modlitwie jest
silna, zdolna oprzeć się pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana. Prośmy
Najświętsza Rodzinę o ducha modlitwy dla naszego Zgromadzenia.
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Dziewiąty dzień
Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim
panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie
chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych
wzajemnych kontaktach. Módlmy się o jedność umysłów i serc.
AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ RODZINIE
(Odmawia się w ostatnim dniu nowenny)
Jezu, Zbawicielu nasz Najdroższy, przyszedłeś na świat, by go oświecić
Swoją nauką i własnym przykładem. Większą część Swego ziemskiego życia
spędziłeś w ubogim Domku Nazaretańskim, w pokornym poddaniu się Maryi i
Józefowi, a przez to uświęciłeś tę Rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich
chrześcijańskich rodzin.
Przyjmij łaskawie naszą rodzinę zakonną, Misjonarzy Świętej Rodziny, która
się Tobie dzisiaj oddaje i poświęca. Broń, strzeż i utwierdzaj nas w Twej świętej
bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, abyśmy stali się podobni do
Boskiego Wzoru Twojej Świętej Rodziny i w ten sposób wszyscy razem, bez wyjątku,
osiągnęli wieczne szczęście.
Maryjo, Najmilsza Matko Jezusa i nasza Matko, przez Twoje pełne miłości
wstawiennictwo uczyń to nasze poświęcenie się miłym Jezusowi i wyjednaj nam
Jego łaski i błogosławieństwo.
Święty Józefie, Najtroskliwszy Opiekunie Jezusa i Maryi, wspieraj nas Swoja
modlitwą we wszystkich naszych duchowych i doczesnych potrzebach, abyśmy
mogli wraz z Maryją i z Tobą chwalić Jezusa, naszego Boskiego Zbawiciela przez
całą wieczność. Amen.
(Papież Leon XIII)
(Powyższa nowenna jest adaptacją nowenny do Najświętszej Rodziny ułożonej
przez Synów Świętej Rodziny)
Koronka do Świętej Rodziny
K: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu
K: Chwała Ojcu ...
W: Jak była ...
Na dużych paciorkach: Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był
posłuszny Maryi i Józefowi.
Na małych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas,
ratujcie nas.
Chwała Ojcu...
Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie
Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim
nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i
młodsi kochali się wzajemnie.
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się
urodzić im dziecko.
Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi
się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.
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Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.
Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz
zawsze doznawali życzliwej opieki.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.
Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i
egoizm.
Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i
prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.
Modlitwa Codziennego Ofiarowania
Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś
na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.
Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą
Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii - dla zbawienia świata. W jedności z całym
Kościołem i jego Matką - Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach,
które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego
do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów,
przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca,
bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.
Modlitwa do Matki Słowa Wcielonego
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, 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.
MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY
Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, uwielbiam Miłość nieskończoną, która
Was łączy odwiecznie w Jedności Trójcy.
Tę odwieczną miłość Syn Boży przyniósł z nieba na ziemię i sprawił, że
rozkwitła ona w Nazarecie.
Najświętsza Rodzino, Twoja nazaretańska miłość stała się odbiciem
niebieskiej miłości, jaka ożywia Trójcę Przenajświętszą. Wiemy, że bez tej miłości
nie może być owocne i szczęśliwe nasze życie zakonne. Dlatego w pokorze wołamy:
O pełnię nazaretańskiej miłości ku Ojcu Niebieskiemu przez odnajdywanie we
wszystkim Jego woli, zgodnie z hasłem naszego Zgromadzenia, na Twój wzór,
błagamy Cię, o Jezu!
Nazaretańska miłość ku Jezusowi, Jego zbawczemu dziełu i duszom przezeń
odkupionym, na Twoje podobieństwo, wypraszaj nam Maryjo!
Nazaretańskiej miłości wzajemnej, cichej, pokornej i wyrozumiałej, swoim
przykładem
ucz nas, święty Józefie!
Zbawicielu Drogi, pragnieniem Twoim jest ogień miłości przyniesiony z nieba rozpalić
w całym świecie. Wierzymy głęboko, że mimo naszej niegodności powołałeś nas,
abyśmy pomagali Ci w szczególny sposób rozpalać ogień miłości rodzinnej.
Spraw, aby śmy czynili to jak najlepiej, abyśmy Kościołowi, a w nim każdej
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ludzkiej rodzinie nieśli dzisiaj i zawsze: modlitwę i ofiarę, naukę i dobry
przykład wzajemnej miłości, słowo pociechy i czynną pomoc zwłaszcza w biedzie,
chorobie i nieszczęściu.
Najświętsza Rodzino, niechaj za Twoim przykładem i orędownictwem miłość
rodzinna i płynąca z niej służba każdej ludzkiej rodzinie będzie na ziemi
znamieniem duchowości naszego Zgromadzenia, a w wieczności tytułem dla każdego
z nas do światła chwały. Amen.
Modlitwa adoptowana na podst. modlitewnika ss. Nazaretanek
NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
( Następujące modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny )
Posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida a Dziewicy było na
imię Maryja. (Łk 1, 26.27)
Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus» (Łk. 1, 30-31). Rzekła
Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!». (Łk
1,38).
Czytanie do Filipian 2, 6-7
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z
Bogiem, lecz ogołocił sam siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego.
Módlmy się
Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie
ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i
prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Teksty o Świętej Rodzinie
Słowa ks. Jana Berthiera do swoich duchowych synów z dnia:
27.12.1905: Moje dzieci, wasza korzyść i wasza szczęśliwość leżą w doskonaleniu się.
Nie osiągniecie szczęścia, o ile nie poślubicie ducha Świętej Rodziny, Jeśli w domu
[zakonnym – uwaga A.B.] Świętej Rodziny realizujesz się, oznacza to, że naśladujesz
ją.
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, doprowadzić ich do nabożeństwa i do naśladowania
Świętej 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.
24.6.1906: Samo naśladowanie Świętej Rodziny wystarczyłoby, by uleczyć nas ze
wszystkich naszych małostek. Kto nie umie zapanować nad sobą samym i poskromić
swych 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.
Święta Rodzina powinna nas formować. Trzeba byśmy mieli jej myśli, uczucia, serce,
byśmy oceniali ludzi, wydarzenia i rzeczy tak, jak ona to czyniła.
ŚWIĘTA RODZINA W DRODZE DO NAZARETU
Ikonografia chrześcijańska powiększyła się ostatnio o nowy typ przedstawiania
Świętej Rodziny. Jest to współczesna ikona, namalowana przez Kiko Arguello.
Inspiracją było zamówienie przez Papieską Radę ds. Rodziny nowego typu obrazu
Świętej Rodziny na mające się odbyć w Brazylii II Światowe Spotkanie Rodzin z
Papieżem.
Autor, z pochodzenia Hiszpan, założyciel Drogi Neokatechumenalnej,
wprawdzie zarzucił malarstwo, jednak tworzy sporadyczne dzieła o religijnej treści,
pomocne w ewangelizacji. By oddać „ducha” Świętej Rodziny, Patronki rodzin, sięgnął
on do uduchowionej formy Wschodu - ikony. Ikona, jak wiemy, przedstawia świętych
nie w ich rzeczywistym wizerunku, ale w przemienionej zbawczą egzystencją nowej
postaci. Ta forma nie tyle przedstawia, co w pewnym sensie uobecnia przedstawianą
postać (stąd taki żywy kult ikon w Kościele prawosławnym). Ikona powstała z myślą o
człowieku i do niego się zwraca w swoim zaszyfrowanym języku, podobnie jak np.
fragmenty pism św. Pawła nie dotyczą wyłącznie ascetycznej praktyki zakonników,
lecz wszystkich wiernych, gdyż osiągnięcie łaski Ducha Świętego jest zadaniem dla
każdego wierzącego. Ma ona nie tylko znaczenie dydaktyczne, ale stanowi prawdziwą
duchową wskazówkę w życiu chrześcijanina. Uczy nas jaką postawę należy przyjąć w
modlitwie do Boga przez pośrednictwo unaocznionych orędowników oraz - z drugiej
strony - jaką postawę winniśmy przyjąć wobec otaczającego nas świata,
a szczególnie bliźnich. Autor analizowanej ikony zawarł w niej bardzo ważne
przesłanie do współczesnej ludzkiej rodziny. Już sama kompozycja ułożonych w
trójkąt osób kojarzy się z symbolem i współzależnością Osób Trójcy Świętej. Tutaj
widać współzależność relacji rodzinnych Jezusa, Maryi i Józefa. Dodatkowo myśl tę
pogłębia jednorodne, złote tło - symbol nieziemskiej rzeczywistości i ich świętości.
Obok głowy Jezusa umieszczone zostały dwa akrostychy greckie, wskazujące
jednoznacznie na Maryję i Jezusa. Zaaranżowana na ikonie scena przedstawia św.
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Rodzinę zdążającą do domu rodzinnego w Nazarecie tuż po uciążliwym znalezieniu
dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Jest to moment, o którym
wspomina Pismo Święte: „[...] wrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany” (Łk 2,51).
Dwunastoletni Jezus, niesiony na barkach przez ojca, sięga po zwój pisma, który
odbiera z rąk matki. Ukazano tu obraz małżeństwa dźwigającego swój wychowawczy
owoc. Mężczyzna i kobieta, oblubieniec i oblubienica, Isz (Adam) i Isza (Ewa), są dla
dziecka tymi, którzy pomagają mu we wzrastaniu w wierze. Wprawdzie Bóg jest
naszym Ojcem, ale zawiera w sobie również tę miłość, która jest przygotowywana i
uobecniana w rodzinie przez matkę. Ona przygotowuje i daje dziecku uczucie, miłość,
emocje, natomiast prawa, sprawiedliwości i roztropności uczy dziecko figura ojca.
Józef, oblubieniec Maryi, niesie zmęczonego młodzieńca, który w rozmowie z
uczonymi przez krótką chwilę ukazał swoje Królewskie Synostwo (symbolizuje je
wiotkie berło w prawej dłoni). Jest to figura ojca przygotowującego syna do wejścia
w życie. Ojciec wprowadza, poniekąd wnosi na plecach syna, pomaga mu stawiać
pierwsze kroki w dorosłym życiu (inicjacja dorosłości - Bar Micwa; do dziś w religii
mojżeszowej dwunastolatek wprowadzany jest do synagogi przez ojca). Jest to
głęboki symbol ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, aby ono potem pełniło
wolę Pana Boga. Zwróćmy uwagę na to jak autor ikony nadaje specyficzną twarz
Józefowi. On bowiem przygotowuje Jezusa do misji Cierpiącego Sługi Jahwe, stąd to
somatyczne podobieństwo do oblicza z Całunu Turyńskiego. Wyraża obraz trudu i
mozołu ojcostwa oraz mężowskiego oddania i poświęcenia dla rodziny. Cechy te coraz
bardziej stają się nieczytelne i coraz bardziej zagrożone we współczesnym świecie,
zdominowanym przez pieniądz i władzę. Maryja jest również współodpowiedzialna za
wychowanie. Jak ojciec uczy prawości i sprawiedliwości, tak ona uczy miłości. Jest
mężatką, o czym świadczy w ikonie atrybut kobiet zamężnych, tj. nakrycie głowy tzw.
„welonem syryjskim”. Na Boże Macierzyństwo wskazuje dodatkowo umiejscowiona
nad głową dziewicy gwiazda - symbol niebiańskości. W ikonografii oznacza to
zobrazowanie tekstu Pisma Świętego: „Pan będzie ci wieczną światłością” (Iz 60,19).
Podobna gwiazda na ramieniu Maryi oznacza jego wyjątkowość, bo na nim
wychowano Syna Bożego: „Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się Berło
(Lb 24,17). Maryja jest również tą, która przekazuje wiedzę o Ojcu, jak i tajemnice
„wiernie przechowywane w sercu” (Łk 2,51), co obrazuje w ikonie przekazanie Synowi
zwoju pisma z greckim tekstem, zaczerpniętym z księgi Izajasza: „Duch Pana nade
mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” (Iz 61,1).
Ten sam tekst Jezus będzie później czytał w synagodze w Nazarecie, a komentując
powie: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21), objawiając przy
tym swą mesjańskość. Zwrócić uwagę należy również na to, że Matka Boża ma wzrok
skierowany w lewą stronę. Jest to rzadkość w ikonografii, gdyż tradycyjnie powinna
patrzeć na widza lub mieć wzrok skierowany na prawą stronę. Miało to wyrażać
solidarność z tymi, którzy są już zbawieni lub do niego zdążają. Celowe zwrócenie
wzroku w lewą stronę - według autora - ma być cieniem nadziei dla znajdujących się
po lewicy grzeszników. Kiko poszukiwał pierwowzorów do przekazania powyższych
treści w starożytnych ikonach. W Istambule, w klasztorze prawosławnym „Cora”,
znalazł ikonę przedstawiającą ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu, na której św. Józef
niesie na swych barkach Dziecię Jezus. Podobnie i typ Maryi, przekazujący dziecku
zwój pisma, odnalazł na wielu przedstawieniach ikon, szczególnie ikonoplasty
Szymona Uszakowa z XVI w., w zbiorach klasztorów Synajskich czy nawet w Muzeum
Trietiakowskim w Moskwie. Jest to starożytny typ ikony zwany Tikotissa
(Przekazująca pismo). Podobnymi typami są np.: Hodigetria (Przewodniczka - tu
przykładem jest Ikona Jasnogórska) czy też Eleusa zwana też Umileniem (Matka Boża
Miłościwa, dotykająca lica swego Syna policzkiem - tu znanym przykładem jest ikona
Matki Bożej Włodzimierskiej). Obecnie ikona Świętej Rodziny ma już wyznaczone
miejsce stałej ekspozycji. Swoją intronizację przeszła w Rio de Janeiro w dzielnicy
Aterro di Flamengo, gdzie była eksponowana obok ołtarza, przy którym celebrował
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Mszę św. Jana Paweł II. Miejscem stałego jej przebywania będzie nowa bazylika p.w.
Świętej Rodziny w Nazarecie, w Izraelu. Jak widzimy ikona Świętej Rodziny ma wiele
ukrytych wartości i znaczeń, które tu zostały zaledwie dotknięte. My możemy o tym w
ubogi sposób tylko mówić czy pisać, ale ważnym jest to, co dzieje się w naszym sercu,
gdy kontemplujemy tę ikonę. Czy choć po części odnajdujemy naszą praktykowaną
rodzinność w przedstawionej idei rodziny, zawartej w ikonie „Świętej Rodziny
powracającej do Nazaretu”? Czy choć po części? Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie
nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Ks. Rene MSF. „Posłaniec Świętej Rodziny” 2:1998 s. 2-3.
Szkoła Nazaretu
I. Wprowadzenie
Pomocne będą do tego rozważania teksty biblijne. Mianowicie tam gdzie jest
mowa jest o życiu w Nazaret (Łk 2, 51-52; 39-40; 19). A więc: „Potem poszedł z nimi
i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te
wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w latach i w łasce u Boga i u
ludzi.” I wcześniejszy tekst: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego,
wrócili do Galilei, do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.” I jeszcze wcześniej, po
narodzeniu Pańskim czytamy: „Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i
rozważała je w swoim sercu.”
Oprócz tego teksty uzupełniające z księgi Izajasza „Pieśni Sługi Pańskiego”, w
którym przedstawiony jest On jako cichy i łagodny: „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. Po udręce i sądzie
został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących;
za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między
bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził
krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.” (Iz 53, 7-9).
Z Księgi Jeremiasza - Jeremiasz typem Chrystusa prześladowanego i też jest
milczący i cichy: „Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich
postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że
powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy
go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! Lecz Pan Zastępów
jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad
nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.” (Jer 11, 18-20).
Z Księgi Zachariasza - Izrael jako Córa Syjonu wzywany jest do radości:
„Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie
do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu
oślicy. On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w
kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od
brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.” (Za 9, 9-10).
Następnie z Ewangelii św. Mateusza: „W owym czasie Jezus przemówił tymi
słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko
Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
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znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
brzemię lekkie.” (Mt 11,25-30)
I dalej z Ewangelii św. Mateusza: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych
nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli
nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb
przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili.
Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz
jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna
pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się
modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic
wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam:
otrzymali już swoją nagrodę. 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, 1-6)
Z Pierwszego Listu do św. Piotra: „Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie
chłostę jako grzesznicy? - Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a
przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież
również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On
grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie
złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz
waszych.” (1 P 2, 20-25)
I wreszcie z Listu do Kolosan: „Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu:
jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko /przyobleczcie/ miłość, która
jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do
którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” (Kol 3, 12-15)
II. Rozważanie (może mieć formę kontemplacji)
Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa. W tej szkole
uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać tajemnicę Syna Bożego. Możemy
tutaj zrozumieć kim jest Jezus Chrystus. Jako Misjonarze Świętej Rodziny mamy żyć
duchem Jezusa, Maryi i Józefa. Tę duchowość Świętej Rodziny najpełniej zrozumiemy
kontemplując tajemnicę Nazaretu. To właśnie tutaj - pod okiem Maryi możemy na
nowo uczyć się prawdziwej wiedzy o naszym życiu i naszym powołaniu. „Zanim
jednak stąd odejdziemy - woła Paweł VI w homilii wygłoszonej w Nazarecie w 1964r.
- musimy pospiesznie i jakby ukradkiem przyswoić sobie kilka krótkich pouczeń
Nazaretu”.
Jezus najpierw umiłował milczenie. Nazwał siebie cichym i pokornego serca.
Zapowiedziany był jako Sługa łagodny, cierpliwy, milczący. No i przede wszystkim to
długie ukrycie w Nazarecie, długie prawie 30-letnie. Wymowa tego milczenia jest
ogromna. Jedna z książek o św. Józefie nosi tytuł: „ Głos mówiącego milczenie”.
Bardzo wymowny jest fakt, że Święty Opiekun Jezusa na kartach Pisma Świętego ani
razu nie przemówił. I następny akcent - Maryja. Matka Dziewicza i wzorzec Kościoła.
Widzimy jest Dziewicą zamyśloną, zadumana nad dziejami, Dziewicą milczącą. Ona
też lubi milczeć i rozważać w zaciszu swego serca. Wielki francuski uczony Jean
Guitton nazywa Maryję Dziewicą milczącą i Dziewicą zamyśloną nad dziejami. Tak
pisze: „Można również powołać się na pewien rys ludzkiego charakteru Maryi:
umiłowanie milczenia. Ta, która była Matką Słowa Wcielonego, uczciła je przede
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wszystkim milczeniem. W tej wierności dla tajemnicy strzeżonej do końca, w tej
pogardzie dla słowa, które mogłoby usprawiedliwić, wyraża się męstwo, którego
nasza epoka już nie potrafi cenić. Jezus w czasie męki często milczał. Rozmowy
towarzyskie, prasa, wywiady, sprawozdania, panegiryki, pamiętniki - wszystko to
pozbawia nas poczucia tajemnicy, które jest bliskie poczucia świętości”. A zatem jeśli
Kościół jest nowym Ludem Bożym i Maryja jest jego Matką i wzorcem, zatem cały
Kościół winien się uczyć tego języka, tego sposobu zbliżenia się do Boga w ciszy, w
milczeniu i refleksyjnie. Odnowiona liturgia tak często zachęca nas do pełnego czci
milczenia.
Musimy sobie uświadomić, że Bóg zawsze udziela się najpełniej w milczeniu.
Oto w pierwszej Księdze Królewskiej czytamy o spotkaniu Eliasza z Bogiem żywym.
Autor natchniony prowadzi nas od tego, co poprzedza to spotkanie, od wichury, ognia,
trzęsienia ziemi, aż do ciszy łagodnego powiewu, który oznacza bezpośrednią
obecność i udzielanie się Pana. Pascal stwierdza: „W miłości lepiej jest milczeć, niż
mówić”. Albo inny autor: „ Słowo przysłania, milczenie odsłania.” I dlatego w dziejach
kościoła powstało i nadal powstaje tyle zakonów kontemplacyjnych. Idzie więc o to,
aby Bóg na ziemi mógł przemówić pełnym głosem do ludzkiego serca. I przez ten
znak przemówić do ludzkości, a nawet i wstrząsnąć ją. We wspominanej już homilii
Paweł VI w następujący sposób mówił o milczeniu Nazaretu: „Najpierw lekcja
milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia - tej pięknej i
niezastąpionej postawy ducha. Jakaż jest ona konieczna w naszym współczesnym
życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. 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.”
Jest jeszcze i lekcja życia rodzinnego. Nazaret uczy nas czym jest rodzina, jej
wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter.
Dalej uczy nas sensu ludzkiej pracy. O Nazaret, domu Syna cieśli! Tu właśnie
musimy zrozumieć surowe prawo pracy - praca nie może być sama w sobie celem, ale
jej wartość i wolność, którą daje, płyną z wartości celu, jakim ona służy, niż z korzyści
ekonomicznych jakie przynosi.
Rozważanie tajemnicy Nazaretu może dopomóc nam - Misjonarzom Świętej
Rodziny - do właściwego odczytania naszego charyzmatu. A jak tego chciał nasz
Założyciel - Sługa Boży ks. Jan Berthier - nasze życie powinno być przepojone
duchem Rodziny z Nazaretu. Kontemplując tę tajemnicę można powiedzieć, że drogi
skutecznego oddziaływania prowadzą nie przez zjazdy, konferencje, spotkania,
kongresy, wywiady i wykłady, lecz przez drogi ku wnętrzu. I choć pozornie człowiek
taki oddala się od ludzi, to właśnie nie: on się najbardziej zbliża! Ku wnętrzu bowiem
prowadzą drogi zjednoczenia. Tylko ku wnętrzu. I to najważniejsza lekcja Nazaretu.
Nazaret
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
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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.
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
Carlo Carretto
Maryja w Nazarecie

70

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 i 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 samoobjawienia 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).
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.

71

(Redemptoris Mater 17)

Tajemnica Nazaretu
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

Karol de Foucauld
Czas dla Boga. Kazanie na uroczystość Bożego Narodzenia
Rok C. Ewangelia Świętego Jana 1,1-18.
Dwa tysiące lat temu Cezar August był cesarzem Rzymskim. Jak mówi
Ewangelia dzisiejszej nocy, panował on nad „całą ziemią”. Cezar August! Czy wiecie o
nim cokolwiek? Umarł i żaden dzień świąteczny nie przypomina nam rocznicy jego
urodzin. Dzisiaj natomiast, jak co roku, cały świat obchodzi święto - nie z powodu
Augusta – ale z powodu narodzin niemowlęcia, któremu na imię Jezus. To jest Boże
Narodzenie! Obecnie jest przejawem dobrego tonu krytyczne mówienie o świętach
Bożego Narodzenia, że stały się świętem pogańskim, świętem szalonych wydatków i
„obżarstwa”, świętem - pułapką dla osób łatwo ulegających wzruszeniu i gratką dla
sprzedawców, których jedyną radością jest widzieć, jak ludzie odrywają się od swych
codziennych zajęć, by stroić choinki i otwierać butelki szampana. Nie przyłączę się do
krytyków. Nie dlatego, jakoby mi były nieznane wszelkie pod tym względem
odchylenia i wypaczenia, ale dlatego, że widzę, po tym wznoszącym się ciemnym
dymie, który dusi w gardle i być może zmusza do płaczu, że ogień został zapalony!
PÓJDŹ RAZEM ZE MNĄ, BY UJRZEĆ OGIEŃ
Tym ogniem jest poryw miłości, któremu nie sposób się oprzeć, który dzisiaj
przechodzi przez serca wszystkich ludzi i który wyraża się często może w sposób
niezręczny, ale mimo wszystko realny wraz z ofiarowaną lalką, pociągiem,
rynsztunkiem rycerskim, chustką, krawatem, czekoladą czy wędliną.
Tym ogniem jest poryw miłości, który sprawia, że dzisiaj otrzyma zaproszenie
kuzynka Hortensja, z którą nie rozmawiano, bo obgadała... i że sąsiadka... i
zaproszony zostanie także dziadek, który już chyba setny raz opowie, jak spędzał
Boże Narodzenie w okopie. Tym ogniem jest poryw miłości, który przekracza nawet
mury więzienia i sprawia, że życie w tym dniu jest znośniejsze. Zagląda na pola bitew,
aby na kilka godzin zamilkł zgiełk walki...
Tylko na jedną noc, tylko na jeden dzień, to za mało!- powiedzą niektórzy. To
prawda, ale proszę mi wskazać chociaż jedno dziecko na ziemi, poza Dzieciątkiem
Jezus, które byłoby w stanie co roku wyzwolić na świecie taki ładunek miłości.
Jeszcze inni będą obstawać: oni nawet nie wiedzą, że to z powodu Dzieciątka
cieszą się sami i innym dają odrobinę radości. To wszystko prawda , ale czy ogień w
kominku świeci słabiej tylko dlatego, że nie jest znana ręka, która rozpaliła ogień?
Moi drodzy, od przyjścia Jezusa ogień zapłonął na ziemi. Czym jest więc ten
ogień, którego odczuwalnym znakiem tajemniczej obecności w sercu świata jest ogień
Bożego Narodzenia?
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„ON” JEST OGNIEM ZAPALONYM NA ZIEMI
W wieku młodzieńczym, jak wielu innych, szukałem sensu życia. Po co żyć?
Otóż wspominam dzień, gdy zatrzymałem się przed wystawą księgarską.
Zafascynowała mnie okładka książki, z wielkimi literami tytułu: Chcę widzieć Boga.
Wtedy powiedziałem sobie: „Jeżeli On istnieje, ja także chciałbym Go zobaczyć,
poznać Go, rozmawiać z Nim, ale gdzie Go spotkać? Później dowiedziałem się, że
Dziecko, którego narodzenie dziś obchodzimy, gdy dorosło, powiedziało pewnego
dnia do swoich przyjaciół: „Boga nikt nie widział!”, a potem jeszcze: „Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Wtedy zrozumiałem, że tylko w
Jezusie Chrystusie można spotkać Boga. Bóg, kim On był? Czy był Źródłem, Pierwszą
Przyczyną jak mówią filozofowie? Od świętego Jana dowiedziałem się, że Bóg jest
miłością. I dlatego nie przyszedł na ziemią jako Pan Wszechmocny, lecz rodząc się w
stajni jako nagie niemowlę ukazał pełnie jedynego bogactwa: nieskończoną miłość.
To był dla mnie niezwykły wstrząs. Bóg był miłością która stała się ciałem. Moi drodzy,
to „On” jest ogniem zapalonym na ziemi. Taki jest sens świąt Bożego Narodzenia.
MIŁOŚĆ NIE ZNIEWALA ALE CZYNI WOLNYM
Czy musimy koniecznie, wbrew temu, co niosą święta, doświadczać smutku?
Czy nie stało się już, niestety, zwyczajem wyliczanie przy tej okazji cierpień świata?
Jest faktem, że im bardziej wzrasta ciepło, tym bardziej chłód staje się dominujący:
Dwie trzecie ludności na ziemi cierpi głód. Miliony ludzi żyją bez pracy, bez
mieszkania, bez wolności. Coraz więcej przybywa niszczycielskiej broni zdolnej
zniszczyć świat! Czym jest ta miłość, która zadaje cierpienie? - To nie miłość, ale jej
brak. - Niech więc Bóg nam jej udzieli! - Miłość nie narzuca się, ale wychodzi z
propozycją. Czy to byłaby miłość: „Chcę, żebyś mnie kochał, zmuszę cię do miłości”?
Straszliwa wielkość człowieka, który odpowiada „nie” na miłość Boga i na miłość braci,
jakiej Bóg od nas wymaga. Bóg nie może nas do tego przymusić, bo miłość nie
zniewala, ale czyni człowieka wolnym.
Nie. Nie chcę być marionetką w rękach Boga, który by zaprogramował moje
życie, nie dając mi możliwości ryzyka.
Nie chcę Boga, który by sam - zamiast człowieka - zbudował świat
sprawiedliwy.
Nie chcę Boga, który by pozwalał mi czynić tylko dobrze, a powstrzymywałby
od czynienia zła.
Chcę być wolnym, gdy decyduję, czy uderzyć przyjaciela pięścią czy uścisnąć
mu dłoń, bo bez tej wolności nie wiedziałby, czy wyciągając ku niemu rękę, obdarzam
go swoją przyjaźnią.
Chcę być wolnym, nie z powodu pychy, ale dlatego, że chcę kochać i chcę być
kochany.
MIŁOŚĆ JEST WALKĄ
Już ogień miłości na ziemi zapalony, ale ziemia nie płonie. Czy miłość,
zderzając się z wolnością człowieka, poniosła fiasko? Czyżby Jezus popełnił błąd,
przychodząc do nas bezbronny, nie w charakterze dyktatora, i odchodząc ogołocony
do swojego Ojca?
By na to pytanie odpowiedzieć, uczynię dwie uwagi:
Po pierwsze, Jezus przyszedł do nas niedawno. W historii świata zaledwie wczoraj. My
sami zapominamy, że jesteśmy u początków chrześcijaństwa i że żaden owoc nie
dojrzeje wcześniej, zanim nie zakiełkuje ziarno.
Po drugie, jeżeli Chrystus zapoczątkował to dzieło w nas, to i my wraz z nim
powinniśmy wzrastać. Zwycięstwo miłości w życiu Jezusa było całkowite, ale do nas,
jego uczniów zgromadzonych w kościele, należy odpowiedzialność za wpisanie tej
miłości w czas. Jak niegdyś młodziutka Miriam a Nazaretu mamy mówić „tak” na
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zwiastowanie każdego dnia. Całe życie, każdy nowy dzień oczekuje od nas owego
„tak” w duchu miłości. W przeciwnym razie nie da się ukształtować żadnego
człowieka, żadnej wspólnoty, żadnej struktury, żadnej społeczności, które byłyby
sprawiedliwe i niewzruszone.
Nie twierdzimy, że chodzi tu o złote sny oderwanych od życia marzycieli że
miłość przychodzi łatwo. Miłość jest walką: sprawdzianem jej autentyzmu są bliźni.
Jezus powiedział nam, że trzeba kochać naszych braci taką miarą, jaką kochamy
samych siebie. Ma to znaczenie konkretne: chcieć dla nich właśnie tego, czego
pragniemy dla nas samych:
Chcemy jeść do syta; trzeba chcieć, żeby wszyscy ludzie mieli dostatek
pożywienia i trzeba oczywiście walczyć, by tak się stało.
Chcemy pracy uczciwie wynagradzanej, mieszkania, szkół dla naszych dzieci,
godnej i szanowanej starości; powinniśmy chcieć tego dla wszystkich braci... itd.
Powiedzcie sami, moi drodzy, czy równie łatwo jest walczyć dla innych tak jak
dla siebie? Czy łatwo jest w toku walki pamiętać o miłości? Otóż, tak samo fałszywa
jest postawa rzekomej miłości, która zapomina o walce, jak i postawa walki
zapominającej o miłości. Tak więc z powodu miłości własnej i pychy, występującej w
nas i na świecie, z powodu grzechu, miłość oznacza w samym sercu naszej walki dla
innych ukrzyżowanie siebie dla innych. Boże Dzieciątko nie uchyliło się od tej
tragicznej walki, ale w Nim i przez Nie miłość odniosła zwycięstwo!
Tak, moi przyjaciele, z chwilą przyjścia Jezusa na ziemię zapłonął na niej ogień.
Ogień, który nie zgaśnie już nigdy. Nagie dziecię otworzyło w historii inną Historię,
epopeję miłości, która zwycięży egoizm, niesprawiedliwość, pychę i nienawiść,
epopeję miłości, która się nie kończy.
Zapalcie więc świece, rozdajcie upominki, zasiądźcie do świątecznego stołu i
śpiewajcie! Miłość zapuściła korzenie na świecie i my w to wierzymy ze wszystkich sił;
są nas miliony wierzących, że ona zakwitnie, ponieważ tą Miłością jest osoba, a tą
osobą jest Bóg... Emanuel, Bóg z nami. To jest Boże Narodzenie!
Michel Quoist
Czas dla Boga. Kazania telewizyjne.
Boże Narodzenie czyli Miłość zapuściła korzenie na ziemi.

74

Święty Józef
1. Kontemplacje ks. Jana Berthiera o św. Józefie
Godność i świętość świętego Józefa
Korneliusz a Lapide powiedział, że wielu ludzi, a nawet wielu mądrych według
świata, ma błędne mniemanie o świętości św. Józefa, widząc w nim jedynie zwykłego
robotnika. Tymczasem św. Józef miał na ziemi wielką godność, wysoki stopień cnót, a
w chwale niebieskiej został przez Boga bardzo wywyższony i cieszy się u Niego
wielkimi względami.
To prawda, że św. Józef był robotnikiem i pracował „na drzewie”, jak to się
powszechnie mówi. Wywodził się jednak z królewskiego rodu Dawida, nawet od jego
pierworodnych, i to raczej przez niego, a nie przez Maryję, Jezus stał się spadkobiercą
berła Judy.
On miał to szczęście, że został wybrany na małżonka Najświętszej. „O
niezrównana godności! Matka Boga, Królowa świata nie poczytywała sobie za
poniżenie nazywać Ciebie swoim panem! – tak opiewa Gerson wielką godność św.
Józefa.
Bardziej jeszcze godne podziwu jest to, że Jezus, Syn Boży, Pan nieba i ziemi,
nazywał go ojcem. Nie był on wprawdzie Jego ojcem według ciała, skoro wierzymy,
że Maryja była zawsze Dziewicą, a Jezus jako człowiek nie miał ojca na ziemi. Święty
Józef był jednak Jego ojcem-żywicielem i obrońcą Jego dzieciństwa. Przez to, że
Najświętsza Dziewica należała do Józefa, jako swego legalnego małżonka, św. Józef
miał prawo jej syna, Jezusa, podobnie jak właściciel pola ma prawo do żniwa, które
na nim dojrzewa, chociażby ziarno zostało na nim cudownie zasiane.
Bardzo pięknie wyraził tę myśl św. Franciszek Salezy: „Gdyby gołąb niosący w
dziobie daktyl zgubił go w ogrodzie, czyż nie można byłoby powiedzieć, że palma,
która z niego wyrosła, należy do właściciela ogrodu? Skoro tak się sprawa
przedstawia, to czyż można wątpić, że ten boski Daktyl – Jezus, zasadzony przez
Ducha Świętego w zamkniętym ogrodzie Najświętszej Dziewicy, należącym do św.
Józefa, sam również do niego należy?”
Dlatego właśnie Ewangelia mówi nam, że Jezus był posłuszny nie tylko Maryi,
ale i św. Józefowi. Posługa św. Józefa na ziemi była więc najwyższym przywilejem.
Suarez mówi, że są posługi, których celem jest uświęcanie innych. Najwyższy stopień
w tej kategorii zajmują apostołowie. Ale są jeszcze inne posługi, doskonalsze z tego
względu że mają związek z unią hipostatyczną w Chrystusie, jak np. macierzyństwo
Maryi. Właśnie posługa św. Józefa, według Korneliusza z Lapide, należy do tych
ostatnich, które wynoszą go ponad innych.
Święty Tomasz mówi, że kiedy Bóg wybiera kogoś, aby mu powierzyć jakieś
zadanie, to przygotowuje go w taki sposób, żeby do tego zadania miał wymagane
zdolności. Bóg dał więc św. Józefowi odpowiednią świętość, konieczną do tak
wzniosłej posługi. Święty Franciszek Salezy wyraził to w taki oto sposób: „Jeżeli
ziemscy książęta starają się dać swym dzieciom najbardziej uzdolnionego
wychowawcę, to Bóg, który może sprawić, aby wychowawcą Jego Syna był człowiek
wszechstronnie uzdolniony odpowiednio do godności i doskonałości wychowanka,
Bożego Syna, Pana nieba i ziemi, to dlaczegoż miałby tego nie uczynić? Nie ma więc
żadnej wątpliwości, że św. Józef został wyposażony we wszystkie dary, na jakie
zasługiwało zadanie, które Ojciec niebieski chciał mu powierzyć celem kierowania
domowymi sprawami Jezusa i Jego rodziny”.
Ewangelia mówi nam, że św. Józef był „sprawiedliwy”, kiedy Maryja wybierała
go na męża, czyli że posiadał wszystkie cnoty. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo
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ubogacały się te jego cnoty pod wpływem słów i przykładów Najświętszej Dziewicy i
pod wpływem tej wielkiej miłości, jaką Ją otaczał. Jeżeli jedno nawiedzenie Maryi
uświęciło św. Jana Chrzciciela przed jego narodzeniem, to jakże potężnie wpływała
świętość Maryi na duszę św. Józefa, który około trzydziestu lat razem z Nią spędził.
Św. Franciszek Salezy mówi: „Cudownie wzrastając, zmierzał on ku
doskonałości dzięki ciągłej styczności z Matką Bożą, która posiadała wszystkie cnoty
w tak wysokim stopniu, do jakiego żadne stworzenie dojść nie może. Właśnie św.
Józef miał to szczęście być bardzo blisko tego ideału”
Zwierciadło skierowane na promienie słoneczne odbija je z wielką
dokładnością. Inne zwierciadło ustawione naprzeciwko odbija promienie wprawdzie
już odbite, odbija je jednak tak dokładnie, że trudno nieraz rozpoznać, które z nich
odbija bezpośrednio promienie słoneczne. Matka Boże jest jakby niezmiernie czystym
zwierciadłem ukierunkowanym na promienie Słońca sprawiedliwości, które wniosły do
Jej duszy wszystkie cnoty i doskonałości. Te zaś stworzyły tak doskonałe odbicie w św.
Józefie, iż wydawało się, jakoby posiadał on cnoty w tak wysokim stopniu, w jakim
posiadała je Najświętsza Dziewica.
Skoro kontakty łączące św. Józefa z Maryją miły tak ogromny wpływ na jego
uświęcenie, to jak wielki musiał być wpływ jego długoletnich kontaktów z Jezusem.
Wnioskujemy o tym na podstawie św. Tomasza, że im bardziej zbliża się ktoś do
źródła cnoty, tym pełniej uczestniczy on w samej cnocie. Któż, obok Maryi, był bliżej
Jezusa, niż św. Józef? Nie dziwmy się więc temu, co powiedział św. Bernard, że Józef
był niezwykle czysty w dziewictwie, niezmiernie głęboki w pokorze, niezwykle gorący
w miłości, bardzo wzniosły w rozważaniu. Kiedy mówimy o jego niezwykłej godności,
nie dziwi nas to, co twierdzi św. Alfons Liguori, powtarzając za Garsonem, że św.
Józef jeszcze przed swoim narodzeniem został umocniony łaską i uodporniony na
porywy namiętności.
Św. Franciszek Salezy twierdzi, że św. Józef „aby mógł być towarzyszem Maryi
w Jej czystości, musiał przewyższać cnotą dziewictwa wszystkich świętych, a nawet
aniołów i cherubinów”.
Przykład: Szczęśliwa śmierć
Blisko pięćdziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie byłem kapłanem, chociaż
nosiłem sutannę, miałem okazję być świadkiem konania pewnej matki, która umierała
z godnym podziwu usposobieniem. Po przyjęciu sakramentów, z pełną świadomością
pocieszała płaczącego męża, a następnie zwróciła się do swoich dzieci z ostatnimi
poleceniami. Nie okazywała żadnego lęku, przez co dała wszystkim przykład
spokojnego oczekiwania na śmierć.
Zdumiony tą niezwykłą ufnością w Bogu i wielkoduszną ofiarą prostej kobiety,
pozwoliłem sobie zapytać o sekret jej mężnej postawy w obliczu śmierci, na co mi
odpowiedziała:
„Od dwudziestu pięciu lat codziennie modlę się do św. Józefa, prosząc go o
łaskę szczęśliwej śmierci. Teraz widzę, że mnie wysłuchał, gdyż umieram zupełnie
spokojna”.
Prośmy codziennie św. Józefa o tę łaskę, a on nam ją wyjedna.

Chwała świętego Józefa i jego znaczenie w niebie
(Ks. Jan Berthier)
Świętość na tym świecie przygotowuje proporcjonalną chwałę w niebie.
Dlatego też teologowie: Korneliusz a Lapide, Suarez i św. Franciszek Salezy twierdzą,
że święty Józef został wskrzeszony w chwili śmierci Pana Jezusa. Dodają również w
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oparciu o autorytety Suareza i św. Alfonsa Liguori, że jest rzeczą prawdopodobną, że
święty Józef przewyższa chwałą w niebie wszystkich innych świętych.
Jego wpływ u Boga jest odpowiedni do jego chwały. Nie można wątpić – mówi
św. Bernardyn ze Sieny – że Pan Jezus ma dla świętego Józefa uczucia miłości
szacunku i wdzięczności, podobnie jak żywił je do niego na ziemi. Św. Alfons Liguori
powołuje się na zdanie św. Bernardyna, że są święci, którzy mają zadanie pomagania
nam w pewnych sprawach osobistych, podczas gdy święty Józef ma możliwość
przychodzenia ludziom z pomocą we wszystkich potrzebach i obrony każdego, kto się
do niego ucieka. Dlatego czcigodnej pamięci Pius IX ogłosił go patronem całego
Kościoła.
Św. Teresa mówi: „Nie przypominam sobie do dnia dzisiejszego, żebym
prosząc o coś świętego Józefa, nie została wysłuchana. Potrzeba cudu, żeby opisać
niezliczone łaski, których Bóg mi udzielił i niebezpieczeństwa dla duszy i ciała, od
których uchronił mnie za przyczyną tego wielkiego Świętego. Gdy chodzi o innych
świętych, wydaje się, że Bóg dał im możność pomagania ludziom tylko w niektórych
wypadkach, natomiast święty Józef – jak uczy doświadczenie – pomaga nam we
wszystkich potrzebach, gdyż podobało się Panu Jezusowi dać nam przez to dowód, że
podobnie jak na ziemi chciał być posłuszny autorytetowi tego wielkiego Świętego, tak
teraz w niebie spełnia wszystko, o co on prosi. To samo stwierdziły doświadczalnie
inne osoby, którym poradziłam, aby się do Niego uciekały. Znając z tak długiego
doświadczenia zdumiewające możliwości świętego Józefa u Boga, pragnęłabym
nakłonić wszystkich, aby mieli do Niego szczególne nabożeństwo. Nieustannie
stwierdzam, że ludzie mający szczere nabożeństwo do tego Świętego, czynią wielkie
postępy w cnotach […].
Od wielu lat w Jego święto proszę go o jakąś szczególną łaskę i przekonałam
się, że moje pragnienia zawsze bywają spełniane. Tych, którzy mi nie wierzą, błagam
na miłość Boską, by spróbowali tak czynić! Trudno nawet pomyśleć, ile musiałaby
wycierpieć Królowa aniołów w okresie dzieciństwa Jezusowego, gdyby nie pomoc św.
Józefa, jaką okazywał Matce i Synowi. Przytaczam tu znakomity fragment św. Alfonsa
Liguori o św. Józefie, który wskazuje nam, w jakim celu mamy Go wzywać: „Obecnie
nie ma, dzięki Bogu, w święcie chrześcijańskim wiernego, który nie miałby
nabożeństwa do św. Józefa. Spośród nich wszystkich jednak z pewnością najwięcej
łask otrzymują ci wszyscy, którzy go częściej i z większą ufnością wzywają. Dlatego
niech nie minie żaden dzień, w którym nie polecilibyśmy się św. Józefowi, który wśród
wszystkich świętych, po Najświętszej Dziewicy, jest najmożniejszy u Boga. Każdego
dnia zanośmy do Niego pokorne prośby. Ze szczególną pobożnością odprawiajmy
nowennę i pobożne ćwiczenia, poszcząc w wigilię Jego święta. Prośmy Go o
potrzebne nam łaski, a On nam je wyjedna, jeżeli przyniosą pożytek naszej duszy.
Przede wszystkim zachęcam was, abyście prosili szczególnie o trzy łaski, mianowicie o
odpuszczenie grzechów, o miłość do Jezusa i o dobra śmierć”.
Gdy chodzi o odpuszczenie grzechów, to grzesznik pragnący pojednania z
Bogiem nie mógł znaleźć lepszego sposobu zbliżenia się do Jezusa, niż za
pośrednictwem św. Józefa. Jeżeli więc pragniemy pojednania z Bogiem, uciekajmy się
do św. Józefa, który teraz w niebie ma większe możliwości wstawiennictwa u Jezusa,
niż miał na ziemi.
Prośmy ponadto świętego Józefa o miłość do Jezusa. Jestem przekonany, że
szczególną łaską, o jaką zabiega święty Józef dla swoich czcicieli, jest doskonała
miłość względem Wcielonego Słowa. Cieszy się On tym przywilejem w nagrodę za
niezwykłe przywiązanie, jakie okazywał Jezusowi na tym świcie.
Prośmy Go wreszcie o dobrą śmierć. Jest rzeczą powszechnie znaną, że św.
Józef jest patronem dobrej śmierci, sam miał bowiem to szczęście umierać w
ramionach Jezusa i Maryi. Jego czciciele powinni mieć zatem nadzieję, że wraz
Jezusem i Maryją będzie im towarzyszył w ostatniej chwili ich życia. Mamy wiele
przykładów takiej obecności.
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Święty Józef przez swoje doskonałe dziewictwo uzyskał również możność
wypraszania swoim czcicielom pomocy do zachowania czystości, o którą powinni
usilnie prosić za jego wstawiennictwem. Ludzie pobożni proszą Go o wyjednanie im
łaski życia wewnętrznego, którego jest on doskonałym wzorem. Wspólnoty zakonne
proszą Go o powołania i o środki do życia, których potrzebują, ponieważ On był
żywicielem Świętej Rodziny.
Powtórzę jeszcze czytelnikom słowa, które wypowiedział król egipski do
swoich poddanych, którzy prosili go o żywność: „Idźcie do Józefa”. Kiedy kuszeni
przez szatana stoimy na krawędzi upadku, idźmy do Józefa, który wyjedna nam
konieczną pomoc do pokonania nieprzyjaciół naszego zbawienia. Kiedy napełnia nas
trwogą wspomnienie naszych grzechów i myśl o sądzie Bożym, idźmy do Józefa, a
dzięki Jego wstawiennictwu odżyje ufność i pokój w naszych sercach. Gdy
przygniatają nas praca i trudy życia, idźmy do Józefa, a za Jego pośrednictwem i
przykładem odnajdziemy siły i chrześcijańską wytrwałość. Idźmy do Józefa wszyscy:
sprawiedliwi i grzesznicy, dzieci, młodzież i dorośli, zakonnicy i ludzie świeccy, kapłani
i wierni; On dla wszystkich będzie możnym pośrednikiem, doskonałym wzorem
wszystkich cnót i wspaniałomyślnym dobroczyńcą.
Idźmy do świętego Józefa czcząc Najświętszą Rodzinę, której głową On był na
ziemi.
Przykład: Święty Franciszek Salezy
Święty Józef zajmował po Maryi pierwsze miejsce w pobożności łagodnego,
świętego Biskupa Genewy. Obraz świętego zajmował honorowe miejsce w jego
pokoju. W wigilię uroczystości świętego Józefa pościł o chlebie i wodzie, a samą
uroczystość obchodził bardzo okazale, zapraszając na nią orkiestrę z Annecy. Po
nieszporach głosił kazanie, głosząc z wielka przyjemnością pochwałę świętego,
nazywając go: chwalebnym przybranym ojcem Pana Jezusa, Jego pierwszym po Maryi
czcicielem, małżonkiem Królowej świata, najdoskonalszym wzorem chrześcijańskiej
stałości, ideałem dziewictwa, człowieczeństwa i wytrwałości. Często mówił: „Boże, ten
Święty musiał mieć dobre i prawe serce, ponieważ sprawował opiekę nad Matką i
Synem. Tych skarbów mogli mu zazdrościć aniołowie i całe niebo, które swym
szczęściem przewyższał, bo czyż można porównywać aniołów z ich Królową, i któż
mógłby być w niebie większy od samego Boga?
Świętemu Józefowi dedykował św. Franciszek Salezy swój traktat o miłości
Bożej. Pod Jego patronat oddał Zakon Nawiedzenia, który założył, i chciał, aby
nowicjuszki tego wzięły Go za przewodnika i wzór życia wewnętrznego.
Kiedy nadeszła godzina jego śmierci, w wigilię jego zgonu odwiedził go w
małym pokoiku ogrodnika przy klasztorze Nawiedzenia w Lyonie rektor klasztoru św.
Józefa. Wtedy święty biskup powiedział mu: „Czy nie wiesz, mój ojcze, że jestem
całkowicie oddany świętemu Józefowi?” Po jego zgonie czuwająca przy nim zakonnica
wzięła jego brewiarz i znalazła w nim tylko jeden obrazek, obrazek świętego Józefa.
Za przykładem tak wielkiego świętego Doktora Kościoła miejmy gorliwe
nabożeństwo do świętego Józefa.

Jan B. Berthier. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. T. I Tłum.: T. Słodzianka. Red.
polskiego tekstu Ks. M. Bocian. Kazimierz Biskupi 1991 s. 30-36.
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Kontemplacja I
Zapowiedź udzielona Józefowi (Mt 1, 18-23)
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 niepokój i rozterki św. Józefa, kiedy dowiedział się, że
Maryja jest w stanie błogosławionym. Był on zbyt pewny nieskazitelności duszy swej
narzeczonej, aby przypuszczać, że mogłaby go zawieść. Zamiast oddać Maryję pod
sąd Sanhedrynu w Nazarecie, aby ten rozpatrzył sprawę i wydał wyrok, Józef wybrał
drogę bardziej dyskretną i postanowił wobec dwóch świadków wręczyć Maryi list
rozwodowy. W tym punkcie rozwoju wypadków ingeruje Bóg. Za pośrednictwem
anioła, we śnie, objawia mu swoją wolę: „Józefie, Synu Dawida nie bój się wziąć do
siebie Maryi twej małżonki [... ]” Mt 1,20.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Widzieć osobę św. Józefa. Jego ból i cierpienie wynikające z wszelkiej
niewiedzy (duchowe rozterki). Wsłuchiwać się w słowa anioła, który objawia wolę
Bożą. Słowa te świadczą o intencji Boga przemawiającego jako przyjaciela, a nie jako
sędziego. Przynoszą one największe uspokojenie, które pragnie rozproszyć wszelki
niepokój i zamęt. Słowa „nie lękaj się”, domagają się od Józefa odwagi do
zaangażowania się w ojcostwo, które było wyłącznym udziałem Boga. Józef został
wezwany do współudziału w tym misterium jako ojciec Zbawiciela. Przedtem myślał,
że Dziecię oddali go od Maryi, którą kochał. Po zapowiedzi anioła przekonał się, że
całkiem przeciwnie – to Dziecko stanowi silniejszą więź między Maryją a nim.
Wydawało się, że ich rozłączy, tymczasem ich zbliżyło. Ta próba scementowała ich
poufną bliskość. Po zapowiedzi Józef patrzył na Maryję z większym niż przedtem
szacunkiem i podziwem. Poprzednia udręka stopniała jak śnieg w słońcu, pozostał
jedynie ogromna radość z odzyskania upiększonej i ubogaconej wzniosłym
macierzyństwem, dziewiczej narzeczonej.
Odnieś to rozważanie do całego swojego życia.
Punkt 2
Dialog z Bogiem: uwielbiać Boga za cudowny plan zbawienia człowieka.
Postanowić konkretnie, co ja mogę uczynić, aby na wzór św. Józefa współdziałać z
wolą Bożą.
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
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Kontemplacja II
Oblubieniec Najświętszej Dziewicy (Mt 1, 24-25)
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
Przypomnieć sobie scenę zawarcia małżeństwa Józefa i Maryi. Józef zgodnie z
wolą Bożą wziął Maryję do siebie. Biorąc narzeczoną do swego domu, narzeczony
czynił z niej swą żonę. Józef zapraszając Maryję, by zamieszkała u niego, zawiera z
nią małżeństwo. Bez wątpienia był to dzień radości i wesela, jak nakazywał zwyczaj,
lecz wszystko odbywało się bardzo prosto i ubogo z uwagi na to, że obydwie rodziny
nie były bogate.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Zatrzymać się nad postawą Józefa, który wziął Maryję za małżonkę, „jak mu
polecił anioł Pański” (Mt 1,24). W wypadku Józefa nie było słabości woli, ani zawodu
miłości; nie to naraziło jego małżeństwo na próbę. To małżeństwo, po ludzku, było
zgubione. Józef według wszystkich okoliczności powinien był odprawić swą
narzeczoną. Tylko obecność Jezusa ocaliła ten związek. Jezus udziela ich miłości swej
boskiej siły i czyni węzeł małżeński nierozerwalnym. Między Józefem a Maryją
zawiązał On doskonalszą miłość, zakorzenioną w Jego własnej miłości. Wpatrywać się
w cel zawarcia tego małżeństwa – ześrodkowanie na Dziecku. Szczęście ich związku
nie zamykało się ścianach ich domu, ale pragnęło podzielić się radością ze wszystkimi
ludźmi – obecność Dziecka, które miało zbawić świat. Aby wypełnić żądanie anioła,
Józef wziął Maryję do siebie. Z wysokości krzyża Jezus do umiłowanego ucznia
zwraca się: „Oto Matka twoja”. Umiłowany uczeń – reprezentujący w tej scenie
każdego chrześcijanina – uczynił to samo, co św. Józef „Od tej godziny, uczeń wziął
Ją do siebie” (J 19,27). Jeszcze przed nakazem Zbawiciela Józef realizuje tę
doskonałą zażyłość z Maryją, która będzie odtąd cechą życia chrześcijańskiego.
Następnie skupić się na sobie, odnieść to rozważanie do swego życia.
Punkt 2
Dialog z Bogiem:
Uwielbiać Boga za cudowny plan zbawienia. Konkretnie postanowić w jaki sposób
naśladować wzór św. Józefa „biorącego Maryję do siebie”.
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
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Kontemplacja III
Ojciec Jezusa (Łk 3, 23)
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
Skoro Maryja i Józef byli małżonkami, to Jezus był ich synem. Józef więc był
ojcem. „Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu, był
jak mniemano, synem Józefa” Łk 3,23.
Różne nazwy stosowano w ciągu wieków na określenie ojcostwa św. Józefa:
ojciec domniemany, żywiciel, przybrany, legalny. Każdy z wymienionych tytułów
wyrażą jakiś aspekt tego ojcostwa, ale trudno znaleźć jeden, który streszczałby
wszystkie.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Gdy Józef zobaczył Nowonarodzonego położonego w żłobie, odczuł podziw
oraz miłość do Niego jak do własnego dziecka. Idąc za wskazówką anioła dokonał
wkrótce aktu ojcowskiego nadając Dziecku imię Jezus. Duchowy aspekt ojcostwa
Józefa zbliża go do ojcostwa Bożego. Wiemy, że Jezus uważał Józefa za swego ojca i
zachowywał się względem niego jak syn (por. Łk 2, 48).
Ojcostwo Józefa było wielkie dlatego, że dawało ziemskiego ojca Temu, który
był Synem Bożym i przez godność Jezusa podnosi Józefa na zadziwiające wyżyny. W
ziemskim ojcu wyraża najpierw ojcostwo boskie. Pokorne i ukryte ojcostwo było
objawieniem i przedłużeniem najwznioślejszego z ojcostw. Jezus nie przestawał się
wpatrywać w swego ziemskiego ojca z miłością synowską, która poprzez Józefa
kierowała się do Ojca Przedwiecznego.
Punkt 2
Dialog z Bogiem
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
Kontemplacja IV
Spotkanie proroka (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)
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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 ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
W świątyni jerozolimskiej, gdzie udał się Józef z Maryją, aby przedstawić Panu
Dziecię, spotkają proroka Symeona. Symeon przedstawia żarliwość oczekiwania
mesjańskiego w Starym Testamencie. Należał do tych Żydów, którzy żyli wiarą i
traktowali poważnie swą nadzieję. Ta nadzieja stanowiła jedyną rację jego życia.
Przed Symeonem stanął Józef. On także był prawy i pobożny. Józef z pełnym podziwu
zdumieniem słuchał starca nazywającego Dziecię „światłem na oświecenie pogan i
chwałą ludu Izraela” Łk 2, 32. Hołd starca napełnił entuzjazmem młodą duszę Józefa.
Pomógł mu zrozumieć wspaniałość i moc, która się ukrywała w pozornej słabości
Dziecka. Ale Symeon ukazał również inną, ciemniejszą stronę przyszłości. Zwrócił się
do Maryi: „A Twoją duszę miecz przeniknie”. Nie uczynił żadnej aluzji do cierpienia
Józefa. Jednakże w ich obecności wypowiedział proroctwo. Józef słysząc je poczuł, że
zraniona została podwójna miłość: do Jezusa i Maryi. Nie mógł być dotknięty
boleśniej. Można go sobie wyobrazić, jak przez chwilę zastygł w miejscu i pytał
samego siebie, czy dobrze zrozumiał słowa proroka. Odtąd nie będzie mógł patrzeć
tak, jak dotychczas na Jezusa i Maryję. Wraz z Nimi będzie szedł ku dramatowi i wie o
tym. Proroctwo Symeona nadało życiu Józefa najgłębszą orientację zbawczej ofiary.
Kontemplując tę prawdę postarać się odnieść ją do swojego życia, powołania,
służby.
Punkt 2
Dialog z Bogiem:
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
Kontemplacja V
Próba wiary - wierzący w mroku
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)
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Wprowadzenie 1
„A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta Nazaret” Łk 2,39. Zobaczyć miasto Nazaret. Słowo „miasto” było zbyt
wielkie dla małej osady, jaką był Nazaret. W porównaniu z Jerozolimą był maleńką
wioską. Józef kochał jednak swe miasteczko, choć może zastanawiał się, czy
miejscem bardziej odpowiednim dla Mesjasza nie byłaby Jerozolima stolica i centrum
życia religijnego Żydów.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Podobnie jak Maryja, Józef obserwował z zachwytem postępy Dziecka. Ten
rozwój dokonywał się tajemnie. Na zewnątrz bowiem nic nie pozwalało odgadywać
zbawczej misji wyznaczonej Dziecięciu. „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” Łk 2, 40.
Wiemy, że wygląd zewnętrzny niczym nie wyróżniał Jezusa od innych, bo
nawet Jego krewni na początku działalności publicznej nie wierzyli w Jego misję (por.
Mk 3,21.31; Łk 4,22). Można przypuszczać, że ta zwyczajność życia codziennego
Jezusa wystawiała również wiarę Józefa na ciężką próbę. Można by myśleć, że życie
w stałej bliskości Jezusa powinno ułatwiać wiarę. Józef musiał wierzyć, że Jezus jest
daleko większy niż się wydaje. A przecież Józef nigdy nie pozwolił sobie na
odstępstwo od tej wiary. W cieniu Nazaretu wzrastał żar tej wiary, jak wzrastał sam
Jezus. Józef opierał swoją wiarę na niewzruszonej obietnicy anioła, który mu oznajmił,
że Jezus będzie Zbawicielem. Wiara Józefa nie była więc wiarą łatwą, wolną od pokus,
choć stale przebywał z Jezusem.
Odnieść to rozważanie do swojej wiary, do swego „przebywania” z Panem.
Punkt 2
Dialog z Bogiem:
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
Kontemplacja VI
Ból z powodu utraty Jezusa (Łk 2, 41-50)
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 co roku Rodzice Jezusa chodzili do Jerozolimy na
Święto Paschy. Jezus mając dwanaście lat udał się razem z nimi. Wracając po
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skończonych uroczystościach Jezus pozostał w Jerozolimie. Rodzice po trzech dniach
odnaleźli Go w świątyni. Oczami wyobraźni dostrzegać całą tę scenę.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Spokój życia w Nazarecie był zmącony tylko jednym wydarzeniem, które
wstrząsnęło zarówno Józefem, jak i Maryją. Tak przyzwyczaili się do wzorowej
grzeczności Dziecka. Można odgadnąć, jaka owładnęła ich trwoga, kiedy stwierdzili
zaginięcie Jezusa.
Dopiero po trzech dniach poszukiwań znaleźli Go w świątyni Jerozolimskiej
gdzie rozmawiał z uczonymi. W sercu Józefa, jak i w sercu jego Oblubienicy, trwoga
ustąpiła miejsca radości. W krótkim czasie Józef doświadczył bólu i radości, które
pociąga za sobą zażyłość z Jezusem. W zdarzeniu zagubienia Jezusa sprawdza się
dramat nieobecności Chrystusa, który będzie przejmował bólem dusze najbardziej
doń przywiązane. Najwięcej cierpią z powodu tej nieobecności ci, którzy, jak Józef,
żyją w miłości do Chrystusa, a ideałem ich jest zjednoczenie z Nim.
Zdarzenie przeżyte przez Józefa wskazuje jasno, że u jego początku była
zamierzona wola Jezusa. Właśnie Jezus świadomie zesłał zmartwienie swoim
rodzicom. W ten sposób Józef został poddany wielkiemu prawu wyrzeczenia,
ustanowionemu przez Chrystusa dla tych, którzy przylgnęli do Niego.
Czy postępuję tak, jak św. Józef w chwilach „nieobecności” Jezusa?
Punkt 2
Dialog z Bogiem.
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
Kontemplacja VII
Wychowawca (Łk 2,51)
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
Zniknięcie Jezusa w wieku lat dwunastu było tylko epizodem młodości
Zbawiciela. Zaraz po tym zdarzeniu Dziecko powróciło do posłuszeństwa wobec
rodziców. Zatrzymajmy się nad słowami Ewangelii: „Potem poszedł z nimi i wrócił do
Nazaretu i był im poddany” Łk 2,51.
Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
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Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
Owo „poddanie się” okazywał Jezus nie tylko wobec Maryi, ale i wobec Józefa.
Posłuszeństwo Jezusa pozwalało Józefowi spełniać naprawdę rolę ojca, która
przypadła mu w udziale oraz misję wychowawcy. Jest to bardzo zaszczytny i
szlachetny tytuł. Poprzez wychowanie ojciec wywiera wpływ na dusze dzieci. To
najwyższy dowód zaufania - ze strony Boga - jaki mógł okazać człowiekowi.
Dla Józefa ten dowód zaufania był o wiele większy, ponieważ zostało mu
powierzone, łącznie z Maryją wychowanie Syna Bożego. Dusza, na którą miał
wywierać wpływ, była duszą Słowa Wcielonego; serce które miał przygotować do
wzniosłej miłości, było sercem Zbawiciela ludzkości. Zapewne rzetelnie spełniał rolę
wychowawcy, choć jego formacja religijna był bardzo prosta. Ale istota wychowania
zależy więcej od osobowości wychowawcy, niż od posiadanych przezeń specjalnych
wiadomości. Rolę swoją sprawował z wielką delikatnością. Wychowanie nie polega
bowiem na narzucaniu się dziecku, na wyręczaniu dziecka w rozwoju jego własnej
osobowości. Józef zrozumiał, że jego zadanie wychowawcy polegało na dawaniu
Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował do rozwoju swej tajemniczej osobowości.
Takie zadanie wymagało od Józefa doskonałości moralnej. Musiał być przykładem
godnym do naśladowania przez Jezusa. Ponieważ całe życie Józefa polegało na
służbie Bogu, które było natchnieniem wszystkich jego czynów, musiało przeniknąć
Jezusa i pozwolić Mu tym łatwiej okazywać Ojcu Niebieskiemu swe oddanie i miłość
na sposób ludzki.
Punkt 2
Dialog z Bogiem:
Józef doskonały wychowawca stawia nam przed oczy godne podziwu zadanie
wychowawcy. Jego przykład uczy nas, że nie ma ważniejszej roli, niż kierowanie
duszy dziecka (każdego człowieka) ku Bogu.
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)
Kontemplacja VIII
Robotnik (Mt 13,55; Mk 6,3)
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
Józef miał powołanie niezwykłe. Kiedy jednak zapytamy, czym było
wypełnione jego życie, dowiemy się, że było poświęcone zwyczajnej pracy. Był cieślą
- obrabiał drewno, był dobrym rzemieślnikiem. W Nazarecie zawód ten nie cieszył się
zapewne poważaniem, ponieważ powołano się nań, aby odeprzeć mesjańskie
roszczenia Jezusa: „Czyż nie jest On synem cieśli?” Mt 13,55.
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Wprowadzenie 2
Prośba o owoc kontemplacji:
Prosić o dogłębne poznanie życia ukrytego Pana Jezusa przy boku św. Józefa i Maryi,
aby Go bardziej kochać i naśladować.
Punkt 1
W osobie Józefa została uczczona każda ludzka praca, zwłaszcza praca
fizyczna. Bóg ceni zajęcia wszelkiego rodzaju, nawet bardzo skromne, niepokaźne.
Rzeczywistość jest taka, że obok wielkich imion, tych którzy odegrali rolę
pierwszoplanową w historii ludzkości, istnieje ogromna liczba ludzi, którzy niczego nie
wynaleźli, a którzy mimo to przyczyniają się swą pracą do dobra społeczeństwa. Praca
Józefa miała szczególną wartość w oczach Bożych dzięki usposobieniu duszy, z jakim
była wykonywana. W oczach Bożych liczy się nie to, co się robi, lecz w jaki sposób się
to robi.
Punkt 2
Dialog z Bogiem:
Józef poprzez swoją pracę świadczy o wielkości w jaką się przyobleka wszelki trud
towarzyszący każdej pracy ludzkiej. Trud ten przyczynia się do tego, aby ludzkość
stała się lepsza.
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 według swojej woli. Daj mi jedynie miłość
Twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. Amen. (CD 234)

Modlitwy do Św. Józefa
Koronka do Św. Józefa
(odmawia się na różańcu)

Na krzyżyku:
Pozdrawiam Cię św. Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i
błogosławiony owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie,
Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen
Na dużych paciorkach: Święty Józefie, Mężu Sprawiedliwy, naucz nas świętego życia.
Na małych paciorkach: Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.
Na zakończenie: Pod Twoją obronę uciekamy się Święty Józefie. Wcielonego Boga
mniemany Ojcze, naszymi prośbami racz, nie gardzić w potrzebach naszych, ale od
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Ojcze chwalebny i błogosławiony.
Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz. Z Twoim mniemanym Synem
Jezusem nas pojednaj. Twojemu Synowi nas polecaj. Twojemu najmilszemu Synowi nas
oddawaj.
W: Niech będzie błogosławione imię Świętego Józefa
O: Teraz i na wieki.
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Akt oddania rodzin św. Józefowi
Opatrznościowy Stróżu Świętej Rodziny! Wezwawszy pomocy Niepokalanej, Twej
Najświętszej Oblubienicy, z ufnością także błagamy o Twoją opiekę. Opiekunie
Kościoła Świętego! Czuwaj nad nami i wszystkimi rodzinami, zwłaszcza nad tymi, które
przeżywają kryzysy i trudności. Oddajemy Tobie w opiekę każdą rodzinę, która jest
Kościołem domowym; ucz je zachowywać i pomnażać dar miłości otrzymany od
Jezusa, którego byłeś opiekunem. Uproś nam wzajemną miłość i pokój w rodzinach,
pomagaj w wychowaniu dzieci oraz wspieraj w codziennych troskach i kłopotach.
Józefie Najsprawiedliwszy! Głowo Świętej Rodziny! Uchro ń nas od wszelkich
zagro żeń i niebezpieczeństw. Święty Józefie módl się za nami.
Nowenna do św. Józefa
Nowenna do Świętego 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
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.

87

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 orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i
otrzymali szczęście wieczne.
Modlitwa kapłanów do św. Józefa
Panie Jezu, który tak ściśle zjednoczył Józefa ze swym życiem ukrytym, spraw,
abyśmy go lepiej rozumieli, goręcej miłowali i pilnie naśladowali. Dozwól, abym przy
pomocy Twej łaski mógł za Jego orędownictwem i przykładem żyć w głębokim
zjednoczeniu z Tobą, wśród trosk codziennego życia i abym nie oglądając się na
żadną ludzką nagrodę służył Tobie we wszystkim z największą miłością i pokorą,
wedle woli Ojca, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków Amen.
DO DOMU OJCA
Dobrze jest rozważać tajemnicę Trójcy Świętej po to, by lepiej zrozumieć całe bogactwo
miłości, jakie pod dachem nazaretańskiego domku ukrył Bóg w sercach, Jezusa, Maryi i Józefa.
Niech jednak ta kontemplacja pogłębionej tajemnicy nie przeszkadza nam odkrywać bardzo
ludzkich wartości i piękna życia codziennego ich trojga. Jeśli chodzi o Jezusa, jest to dosyć łatwe,
gdyż dalszy bieg Jego życia ukazał, kim On był, odsłonił wartość i rzucił wielki blask na Jego życie
pomocnika cieśli. W odniesieniu do Maryi jest podobnie. Jej miejsce na godach w Kanie i pod
krzyżem, jak również orzeczenia Soborów zwróciły na Nią uwagę.
Inaczej jest ze św. Józefem. Milczenie, jakim się spowija, życie w cieniu Ojca Niebieskiego,
jego misja ukrywania do czasu dziewictwa Maryi i boskości Jezusa, wszystko sprzyja zatarciu
prawdziwych rysów jego osobowości. Co gorsza, bredzenie apokryfów całkowicie go
zniekształciło. Na skutek tego wielu uważa go za poczciwego człowieka, trochę prostaka, którym
Bóg posłużył się dla potrzeb swojej sprawy. Jest on tylko jakby zasłoną ochronną, jakimś
totumfackim wyrobnikiem, pracującym dla innych.
Rzeczywistość przedstawia się zupełnie inaczej. Józef jest potomkiem Dawida, posiadł
więc delikatność uczuć i szlachectwo serca. Anioł pozdrowił go słowami „synu Dawida”, jak
przedtem pozdrowił Maryję imieniem „pełna łaski”. Posłaniec Boży daje każdemu taki tytuł, jaki

88

mu się należy. Józef zawsze odgadywał, jak jest w chwili obecnej myśl Boża w stosunku do niego
i jego rodziny. Był więc sługą Ducha Świętego.
Bez wątpienia odziedziczył on cechy swego rodu: odwagę, wspaniałomyślność, coś,
czego nie umiem określić, jakąś nieugiętość i wewnętrzną samotność, które dopełniały wielkości
jego duszy. Serce króla „upojonego Bogiem” odżyło i rozwinęło się w jego potomku. Józef —
głowa rodziny, do której należeli Jezus i Maryja, miał wielką duszę; jego milczenie jest pełne
wielkości. Józef jest wielkim natchnionym, wielkim mistykiem. Jak wszyscy mistycy jest samotny,
jego usta nie otwierają się, by objawiać wspaniałe tajemnice. To milczenie jest adoracją Gościa
mieszkającego w głębi serca. Boskie przemieszkiwanie w sercu Józefa było jeszcze bardziej
tajemnicze, niż narodzenie się Boga w jego rodzinie.
Lubimy widzieć Józefa mieszkającego w swoim warsztacie z Jezusem - Młodzieńcem jako
pomocnikiem. Józef uczy pracować Tego, który stworzył wszechświat. Obydwaj pracują w
skupieniu i z uwagą. Klienci przychodzą o odchodzą. Od czasu do czasu pada jakieś słowo
pożyteczne i mądre, czasem żartobliwe, niekiedy dawne przysłowie. Obróbka drewna jest pracą
szlachetną; prawdziwy rzemieślnik staje się artystą. Drewno jest materiałem żywym, który
podtrzymuje radość w sercu. Jest to materiał, który śpiewa pod narzędziami, którymi je
rzemieślnik obrabia, ono mu pomaga zachować młodość i wrażliwość. Praca w drewnie wymaga
wielkiej czujności, ponieważ jak wszystko co żyje, sprawia ono niespodzianki: czasem trafia się nie
w porę jakiś sęk czy też słój niepotrzebny.
Józef musiał długo oglądać swój kawałek drewna, aby go wykorzystać jak najlepiej i
uniknąć wszelkiej niepotrzebnej straty. Potrzeba mu było prawdziwego daru przenikliwości i
wyczucia psychologicznego, które to cechy, przejawiające się w najmniejszych gestach, nadawały
mu fizjonomię człowieka przystępnego i pełnego szacunku.
Umiejąc rozumieć drewno, uczył się rozumieć także i ludzi. Domyślamy się, że kiedy do
jego warsztatu wchodził klient, Józef przerywał pracę i podnosił na niego oczy. Claudel włada w
suta Piotra de Craon słowa „Znam dobrze drzewo jak mistrz dzięcioł, a w takim samym stopniu
znam mężczyznę i kobietę”. Józef nie miał złudzeń co do przychodzących ludzi, przyjmuje
wszystkich z życzliwością i całkowitą swobodą.
Jeśli obróbka drewna i zawód cieśli wysubtelniły jego osobowość, cóż powiedzieć o jego
poufnych, codziennych kontaktach z Jezusem i Maryją. Ojciec Buzy, mówiąc o codziennej
zażyłości Józefa z Maryją, pisze: „W zetknięciu z tą lilią, Józef musiał nabierać białości; w
zetknięciu z tą różą — jej woni; w kontakcie z tym światłem — jego blasku; z ogniem — jego
płomienia”. Jednak stosunki Józefa z Maryją były tylko przygotowaniem. Któż wypowie, co
otrzymał Józef od Jezusa? Wieczory w Nazarecie musiały być rozkoszne: poufne rozmowy,
żarliwa modlitwa, a szczególnie chwile milczenia.
To milczenie nie było jakąś niemotą. Było ono pokojem serc, które się rozumiały i
porozumiewały bez słów. To milczenie było równocześnie poszanowaniem osobowości drugiego i
jego specjalnego powołania. Każdy zachowywał swój królewski sekret i szanował tajemnicę
drugiego. To milczenie było pełne poszanowania dla sekretu drugiego, było dla Józefa i Maryi
przyczyną wielkich cierpień w początkach ich wspólnego życia, gdy Bóg wkroczył w nie
niespodziewanie. Żadne z nich nie chciało narzucać drugiemu swego sposobu widzenia. Z
milczeniem w Nazarecie było całkiem inaczej, było to zjednoczenie w światłości.
Nawet bardzo kochające się serca nie są tu na ziemi nawzajem dla siebie całkiem
przejrzyste, jedno wymyka się często drugiemu. Józef i Maryja bez wątpienia również
doświadczyli tej niemożności dzielenia się w niektórych momentach. Bóg jest zazdrosny; są w
duszy głębiny, w których spotyka się ona z Panem i dokąd nie zostaje dopuszczona żadna istota
ludzka. Jest to pouczenie dla chrześcijańskich małżonków: umieć zostawić drugiego Bogu i
zgodzić się na to, że się nie wszystko rozumie z jego drogi życia wewnętrznego. Bóg nie prowadzi
dwóch osób jednakowo ani tymi samymi drogami. Trzeba aby każde z małżonków pozwoliło się
rozwinąć drugiemu według wezwania Bożego, nie doznając z tego powodu przykrego wstrząsu.
Z latami Józef mógł odczuć większą potrzebę samotności, aby zdać sobie jaśniej sprawę z
obecności Boga w swojej rodzinie.
Józef jest człowiekiem stojącym pomiędzy dwoma Testamentami. Nosi w swym sercu
wszystkie obietnice Starego Przymierza, wraz z pewnością, że wszystko się wypełniło, a
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równocześnie radość Nowego, które posiada pod swoim dachem. Józef, człowiek Boży, zbliżony
jest do Proroków, ma w sobie całą przyszłość; płynie w nim krew patriarchów. Jako dziedzic ich
wiary, idzie ze spokojem tam, gdzie Bóg go prowadzi. Stały w nadziei, nie zachwiał się nigdy. Ta
sama stałość w wierze pozwoliła Matce Najświętszej wypełnić rolę, jaką Jej Bóg powierzył. Z
całym spokojem wydała na świat Syna Bożego i otrzymała idealne warunki do Jego wychowania.
Obecność Józefa i jego wiara dały Wcielonemu cień, który przysłonił Jego bóstwo i ciepło, dzięki
któremu rozwinęła się Jego ludzka natura.
Rola Józefa, tak ważna dla Jezusa i Maryi, jest nie mniej ważna dla nas. Ojcowie Kościoła
lubili podkreślać, że Józef był nie tylko podporą Maryi i żywicielem Jezusa. Lecz że dla nas jest
uprzywilejowanym świadkiem boskiego pochodzenia Jezusa. Było potrzebą jego serca,
najważniejszą dla niego sprawą oraz ścisłym obowiązkiem czuwać nad Tą, którą dobrowolnie
wybrał sobie za oblubienicę. Ponieważ był sprawiedliwy, nie mógł zaniedbać tego obowiązku. Tak
jak Tomasz jest uprzywilejowanym świadkiem Zmartwychwstania Jezusa, tak Józef jest
świadkiem Jego Wcielenia. Jest nim i pozostanie nim dla nas na zawsze.
Św. Bernard streszcza myśl Ojców, gdy pisze na ten temat: Tak samo jak Tomasz, który
wątpił i dotykał, stał się niezaprzeczalnym świadkiem zmartwychwstania Pana, tak Józef, biorąc
Maryję za Oblubienicę i opiekując się Nią z zazdrosną gorliwością w najdrobniejszych szczegółach
Jej życia, przez czas, jaki miał Ją w swej opiece, stał się najpewniejszym gwarantem Jej czystości.
W ten sposób odkrywa się harmonijną zgodność między powątpiewaniem Tomasza i zaślubinami
Józefa. Och! Biedny jest człowiek, chętnie wierzący w zmartwychwstanie Pana w oparciu o
świadectwo Tomasza, który wątpił i dotykał, niż świadectwu Kefasa, który uwierzył słowu. Tak
samo gdy chodzi o dziewictwo Maryi, bardziej ufam Józefowi, Jej oblubieńcowi, niż samej Maryi,
która nie ma innego świadectwa nad swoje sumienie broniące Jej sprawy” (Super missus).
Jezus, Maryja i Józef są nierozłączni, związani tą samą misją, którą wypełnią każdy na
swój sposób. Jezus Chrystus rozpoczyna swe dzieło odkupienie i uświęcenia w pierwocinach
Kościoła, którymi są Maryja i Józef. Kto zliczy owoce zrodzone z pouczeń Jezusa w sercach tak
spragnionych Jego słowa? Józef dał wiele Maryi i Jezusowi w ciągu tych długich lat spędzonych w
zaciszu Nazaretu. Otrzymał z pewnością dużo więcej. Św. Franciszek Salezy mówi, że Józef i
Maryja byli jakby dwoma zwierciadłami zwróconymi ku sobie, które przesyłały sobie nawzajem
światło otrzymane od Jezusa.
Wszystko jest wspólne w Świętej Rodzinie. Jezus należy do Maryi, a Maryja należy do
Józefa. Józef należy do jednego i do drugiego. Tak samo wszystko wspólne jest w Kościele,
którego kolebką jest Nazaret. Jest to piękny dogmat o obcowaniu świętych. Jezus jest Głową
swego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Maryja jest w nim Matką, zgodnie z tym, co
powiedział o Niej papież Paweł VI na zakończenie Soboru. Jest Ona Matką całego Chrystusa, to
znaczy głowy i członków. Z tego samego powodu Józef ma swoje uprzywilejowane miejsce w
Kościele Chrystusowym, ponieważ Jezus należy do Józefa jak nikt inny po Maryi.
Św. Franciszek Salezy wyjaśnia tę przynależność Jezusa do Józefa: „Mam zwyczaj
stawiać pytanie: gdyby gołębica niosąca w dziobie daktyl opuściła go w ogrodzie, to czy wyrosła
palma nie należałaby słusznie do właściciela ogrodu? A jeśli tak rzecz się ma i skoro Duch Święty
upuścił boski daktyl w ogrodzie zamknionym i zapieczętowanym Najświętszej Dziewicy, w
ogrodzie należącym do chwalebnego św. Józefa, któż może zaprzeczyć, że boska palma należy
do tego wielkiego świętego Józefa”. I dodaje: „Św. Józef żył z miłości do Jezusa i Maryi; umrzeć
mógł tylko z miłości”.
Kiedy, gdzie i jak zakończył Józef życie? Ewangelia nie mówi o tym absolutnie nic, a
tradycja nie jest pod tym względem jednomyślna. Apokryfy opowiadają, że zmarł w Betlejem lub
nawet jako męczennik w Jerozolimie. Prawdopodobnie zakończył swoje życie w Nazarecie w
objęciach Jezusa i Maryi. Jest patronem umierających, którzy odchodzą z tego życia pełni nadziei.
Wykopaliska dokonane w klasztorze Pań z Nazaretu z początku obecnego stulecia
odkryły fundamenty, które mogły być fundamentami domu zajmowanego przez Św. Rodzinę po
jej powrocie z Egiptu. Muzułmanie, posiadacze tego trenu, mówili o jakimś świętym grobie i o
„stróżu ruin”.
Jakkolwiek wielka byłaby nadzieja, śmierć pozostaje rozłąką bolesną i taką była śmierć
św. Józefa. Maryja i Jezus odczuli głęboko to odejście. Jezus płakał nad swoim przyjacielem

90

Łazarzem, wzruszył się litością nad wdową z Naim. Bez wątpienia powiedział On Józefowi to, co
oświadczył później Marcie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”.
Misja Józefa nie został zakończona. Ona się rozpoczęła w nowej postaci. Przebywając w
miejscu, w którym dusze sprawiedliwych oczekiwały nadejścia Wybawiciela, Józef mógł
powiedzieć, że Go widział i piastował w swoich objęciach, że przyjdzie niedługo nas wybawić! Był
tam szczególnie po to, by przyjąć duszę Jezusa pod wieczór Wielkiego Piątku. W Poranek
Wielkanocny uczestniczył w Jego zmartwychwstaniu, chociaż nie wiemy w jaki sposób. Józef i
Jezus są ze sobą tak ściśle złączeni, że nigdy ich rozłączyć nie można.

Bernard Martelet
Trzy lekcje
Dzisiaj pragnę razem z wami słuchać kazania św. Józefa: tego, co on sam
powie nam z okazji swojej uroczystości. Myślę, że trzeba mu dać okazję, aby coś
powiedział. Był tak cichy w ciągu własnego życia – ale akurat w tej cichości jest
bardzo wymowny.
1. To wymowne milczenie jest pierwszym punktem mojego rozmyślania. Św. Józef
mówił i mówi dalej – nie tylko przez słowa. Na pewno mówił też coś do Maryi, do
Syna, do sąsiadów, klientów, ale nie ma żadnego pochodzącego od niego pisanego
słowa, bo nie miał zadania nauczania przez kazania czy homilie. Jego nauczanie
polega na wypełnianiu uczynków, wypełnianiu zadania życiowego i to nie tylko w
swoim zawodzie, ale też w rodzinie. Nie jeden raz Pan Bóg miał w rozwoju jego
powołania nowe zadania, nowe zmiany. We śnie pokazał mu własne zlecenie i
słyszeliśmy dzisiaj na nowo co przeżył, gdy przyjmował nowe zadanie w stosunku do
Maryi: „Zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił Anioł”(Mt 1,24). Nie jest to
pojedynczy, wyjątkowy fakt w życiu św. Józefa. Kilka razy jest o tym w Piśmie św.
napisane i możemy sobie wyobrazić, że przez całe życie było dla niego
charakterystyczne, że jego uczynki były wyrazem gotowości, aby służyć bez granic.
Wydaje mi się, że i my powinniśmy uczyć się mówić przez uczynki. Może być
zbawienne, jeżeli człowiek potrafi panować nad językiem i nie od razu w nerwach coś
mówić. Z drugiej strony może być bardzo przykre, jeżeli ktoś kilka dni w ogóle się nie
odzywa. Czasami jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś przemilczy ważną sprawę.
Jedno i drugie może być przesadne. Same akustyczne milczenie jeszcze nic nie daje,
ale wymowne milczenie gestu, życzliwości, służby, pomocy – mówi więcej niż byle
jakie słowa mówione jak potok, które nie dają żadnych owoców.
2. To milczenie i ta gotowość, aby pójść dalej drogą życiową, aby spełnić plan Boży,
staje się posłuszeństwem. Św. Józef miał własny plan, który był dobrze przemyślany,
a jednak Pan Bóg wszedł w jego życie z innym zadaniem. Nie musimy teraz dużo
mówić o tej tragedii, którą przeżył św. Józef, myśląc po ludzku o tym co się stało z
narzeczoną. Ale musimy na zawsze przypominać sobie, jak te problemy rozwiązywał.
Z jednej strony, czynił to zdecydowaniem: nie chce brać udziału w takich sprawach,
które nie są w porządku ani wobec Pana Boga ani wobec ludzi. Musi i chce się
dystansować, bez kompromisów. Czyni to jednak w sposób najbardziej dobry, nie
tracąc miłosierdzia serca. Musi karać, ale czyni to szlachetnie. Jest posłuszny
sumieniu nie tracąc dojrzałości. Jeszcze więcej uczynił przez to, że zaakceptował
ingerencję Boga, który wymagał jeszcze więcej: chciał przekreślenia własnego życia i
własnych planów. Nie tylko ma być w porządku wobec Boga i świata, ale ma całe
życie służyć innym planom! Jego posłuszeństwo przekracza normalne granice. Jest
posłuszny nie rozumiejąc jak, dlaczego i do jakich granic. Jest posłuszny, bo wie:
tutaj Pan Bóg ma jakiś plan. To mu wystarczy.
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Posłuszeństwo, które musi być wytłumaczone, zrozumiane, nie jest jeszcze
pełnym posłuszeństwem. Właściwe posłuszeństwo zawsze w sobie ma wymiar
ciemności: jeszcze nie rozumiem i może nie zrozumiem nigdy, ale wystarczy mi, że
Pan Bóg tego chce. To jest posłuszeństwo według przykładu św. Józefa. On jest
gotowy, aby w zaufaniu Bogu żyć innym życiem i wytrwać w tym zadaniu do końca.
Odnajduje własne życie w przekreśleniu własnego życia – to jest wielkość tego
prostego człowieka, to jest jego nauka dla każdego z nas.
3. Chcę podkreślić jeszcze trzeci wymiar tego świętego mówiąc o czystości św. Józefa.
Na czym ona polega? Święty Józef był człowiekiem zdrowym. Nie wiemy dokładnie ile
miał lat. Kiedyś myślano, że był chyba dziadkiem, inaczej niemożliwe jest żyć takim
życiem! Dzisiaj myślimy raczej, że miał normalny wiek, w którym mężczyzna się żeni,
był pełnosprawnym i zdrowym, kochającym człowiekiem. Kochającym może nie tyle
uczuciowo, zewnętrznie, powierzchownie, co głęboko i uczciwie. Św. Józef kochał,
służąc do końca. To jest jego czystość. Kocha w wolności serca, kocha i nie pragnie
posiadać dla siebie, kocha, bardziej patrząc na to, co to znaczy dla drugiego, czego
potrzebuje drugi, jakie znaczenie, jakie zadanie ma. Kocha bez egoizmu, kocha w
dobroci, kocha w opanowaniu, kocha aż do bólu – jest gotowy, aby za to płacić.
Kocha w roztropności, kocha serdecznie – w bliskości i dystansie. To jest czystość św.
Józefa, który potrafi kochać służąc i który realizuje samego siebie w tej miłości nie
przez to, że bierze coś dla własnych uczuć, dla potrzeb ciała, ale realizuje siebie,
swoją dojrzałość przez to, że służy drugiemu. To jest tajemnica paschalna, tajemnica
pszenicy, która musi obumrzeć, aby być, aby wytrwać, aby dać plony, owoce. To jest
czystość właściwej, dojrzałej miłości już w młodych latach.
Każdy z nas – obojętne czy idzie drogą małżeństwa czy rad ewangelicznych,
we wspólnocie czy samotności – musi wcześniej albo później nauczyć się czystości,
stać się czystym. Z czystością nikt się nie rodzi. Czystość to nie problem młodzieży –
to zadanie do końca życia. To nie tylko sprawa sfery uczuć, sfery seksualnej. Czystość
to umiejętność, aby nie przywiązywać niczego i nikogo do siebie, aby w wolności
serca oddać każdego Panu Bogu i pomagać drugiemu jak najlepiej służąc jego
jedności z Bogiem. Na końcu odkryjemy, że taka czystość przybliża nas najbardziej
także do każdego człowieka – ale najpierw trzeba go stracić dla Pana Boga, aby w
Nim odnaleźć go na nowo i wejść w pełną jedność z nim.
Ta czystość św. Józefa jest wielkim ideałem. Rozumie się go dopiero wtedy,
kiedy pojmie się sens chrześcijańskiej miłości i sens tajemnicy śmierci i
zmartwychwstania, życia w oddawaniu życia. To jest nasze powołanie jako Wspólnoty
Krwi Chrystusa. Mamy zawsze dzięki Słowu Życia przechodzić przez śmierć, codzienną
śmierć w tysiącu spraw i sytuacji, aby zmartwychwstać w jedności z Panem Bogiem.
Być jedno z drugim w Panu Bogu – to jest czystość. Być jedno z drugim, zostawiając
drugiego wolnym i być wolnym w dalszym ciągu. Niech św. Józef daje nam lekcję w
tej sprawie, którą tak wzorowo przeżył w Świętej Rodzinie.
Trzeba te trzy lekcje wspólnie przyjąć do serca, do życia, aby zrealizować je
wszystkie: lekcję milczenia, posłuszeństwa i czystości. Niech św. Józef będzie dla
każdego z nas wspomożycielem, abyśmy, każdy na swoim miejscu – czy w
kapłaństwie, czy w rodzinie, czy w samotności, czy w zakonie, czy w innym punkcie
świata – uczyli się realizować swoje powołanie do końca, aby też wielu, wielu innych
mogło pod opieką św. Józefa wejść w życie Pana Boga.
Podwójna wielkość
Można się dużo dowiedzieć na temat św. Józefa patrząc na trzy antyfony,
których używamy wokół psalmów w nieszporach uroczystości naszego Patrona.
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1. "Rodzice odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania".
Co myślał św. Józef, gdy na to patrzył? Wcześniej już nieraz widział Chłopaka
w warsztacie, ale nie wiem, czy naprawdę czuł się On tam dobrze. Lubił się tam bawić,
ale można było wyczuć, że Jego serce jest gdzie indziej, daleko. I teraz siedzi w
świątyni pomiędzy nauczycielami, a tato musi zrozumieć, że naprawdę nie potrafi dać
Mu tego, czego najbardziej pragnie. Nie wiem, co było najbardziej straszne dla św.
Józefa - szukanie, troska o życie, o byt w rodzinie, czy ta świadomość: On jest
większy.
Właściwie św. Józef nie potrafił spełnić do końca zadania danego mu przez
Pana Boga tak, jak by chciał, a jednak poszedł dalej. Wiedział, że to co robi jest
ograniczone, ale nie stracił głowy. Dopóki żył, wiedział, że musi wychować to Dziecko
według sumienia, tak jak potrafi. Nie tracił słów - decydował. Idą do domu, do
warsztatu.
2. "Matka Jezusa rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja
z bólem serca szukaliśmy Ciebie".
Dla św. Józefa słowa już są niepotrzebne, nawet to co mówi Maryja, jest już
za dużo. Wie, że w tej chwili to nie pomoże: im więcej się rozmawia, tym więcej boli.
Dlatego - marsz do domu!
3. "I poszedł Jezus z rodzicami swoimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny".
To tajemnica pokory Boga i mądrości Boga. Owszem, Maryja też miała rację.
Musiała łagodzić, pomagać - przecież Jezus też był człowiekiem i Ona pomagała Mu
być posłusznym. Ale na końcu decydował św. Józef i cała Rodzina wróciła do domu.
W tym przeżyciu już znajdują się w tajemnicy krzyża, w tajemnicy paschalnej. To jest
tajemnica posłuszeństwa.
Nie rozumie się wielkości św. Józefa bez zrozumienia posłuszeństwa. Dlatego
też teksty liturgiczne mówią dalej: "Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla
Pana". To jest tajemnica posłuszeństwa: sercem, jak dla Pana. Testem przekonany,
że po ludzku patrząc na to wszystko, reakcja św. Józefa była też wielką pomocą dla
Jezusa. Był jeszcze bardzo młody - dwunastoletni chłopiec. Już zaczyna się
dramatyczny wiek, ale na razie jest jeszcze dzieckiem. I Jezus słucha sercem - dla
Pana Boga, dla Ojca Niebieskiego. Miał siłę posłuszeństwa, bo słuchał do końca.
Byłoby dla Niego za łatwo powiedzieć: "Ja muszę zostać w domu mojego Ojca" używając tego jako wymówki, aby uczynić to, co przyjemniejsze, ciekawsze. Owszem,
pierwsza reakcja Jezusa była taka, ale potem zaczęło się posłuszeństwo i zrozumiał,
że wtedy jest prawdziwie i w pełni w domu Ojca, jeżeli jest w posłuszeństwie - nie
tylko w budynku poświęconym Panu Bogu. Przez to Jezus w dalszym ciągu pozostaje
w świątyni - bo pozostaje w posłuszeństwie. Nie ciekawe zajęcia, nie dyskusje
teologiczne, nie dyplomy są dziełem właściwym dla Pana Boga, ale wiara, która
prowadzi drogą woli Bożej.
Wielkość św. Józefa, wielkość jego zadania i powołania polega między innymi
na tym, że miał wyrażać wolę Ojca Niebieskiego dla tego Dziecka. Dopóki był
dzieckiem i młodzieńcem, św. Józef mówił Mu, jaka jest wola Boża. I na tym polega
jego osobista wielkość, że spełnił tę rolę. Chociaż sam nie rozumiał wszystkiego,
trzymał się światła sumienia, modlitwy i wiary. Jest to podwójna wielkość: Wielkość
zadania oraz wielkość spełnienia tego powołania. To wielka lekcja i wielka radość dla
nas w dniu dzisiejszym. Chcemy być na tej drodze św. Józefa. Potrzebujemy go,
podobnie jak potrzebowała go Maryja. Dobrze, że możemy patrzeć na św. Józefa i
zawsze przyjmować pomoc Boga przez przykład i wstawiennictwo tego wielkiego
świętego.
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Wzór brata i ojca
"Przez wszystko okazujemy się sługami Boga". Te słowa już podsumowują
temat, który czeka na nas dzisiaj, w ''dniu brata''. Pierwszy raz w naszej historii
obchodzimy tak oficjalnie ten dzień i każdy rozumie, że chodzi raczej o okazję na
trochę większy tort: chodzi raczej o refleksję nad naszym powołaniem, o dzień
wdzięczności za nie, dzień umacniania tego, co Pan Bóg nam ofiarował.
Obchodzenie dnia brata jest naszym wspólnym zadaniem, bo powołanie brata
jest naszym wspólnym darem - nie tylko dla nas, braci, ale też dla całego Dzieła, całej
rodziny, dla sióstr i dla świeckich, ponieważ dopiero wspólnie tworzymy pełnię tego
daru Misjonarzy św. Rodziny dla Kościoła. W jakim sensie mówi się o ''bracie'' lub
'braciach''? Patrząc na to bardzo ogólnie, w sensie oryginalnym, mówi się o braciach,
jeżeli chodzi o chłopców w relacji do rodzeństwa. Ale używamy tego słowa też w
sensie przenośnym. Różnego rodzaju koledzy, którzy mają pewne wspólne hobby
albo nawet nałogi, nazywają siebie nieraz ''braćmi''. Ale właściwie bratem można
nazywać kogoś dopiero wtedy, gdy ludzie przeżyją w pewnym sensie nowe urodzenie,
które łączy ich w jedną rodzinę przez chrzest. Dlatego w homilii zwraca się do
wszystkich ochrzczonych ''drodzy bracia i siostry''. Także ludzie, którzy przez wiarę
chodzą na pielgrzymkę i tam tworzą bardziej doświadczalną rodzinę, mówią do siebie
przez ''brat'', niezależnie od szczególnego powołania do zakonu. Jeżeli znaleźliśmy się
nawet w zakonie, urodziliśmy się na nowo przez przyjęcie szczególnego powołania i
odkrywamy siebie w tym zakonie jako braci. W tym sensie będziemy mówili dzisiaj, w
dniu brata, o braciach Misjonarzach św. Rodziny. Nieprzypadkowo obchodzimy ten
dzień w uroczystość św. Józefa. Po prostu widzimy w tym świętym model powołania
brata. Dlaczego?
1. Św. Józef jest człowiekiem wiary. Co to znaczy? Czytaliśmy (...) w tekstach
liturgicznych: "Wbrew nadziei uwierzył nadziei". W ten sposób pisze św. Paweł
wspominając o Abrahamie - tym, który uwierzył, że będzie ojcem wielkiego narodu,
chociaż był już bardzo starym człowiekiem. Wbrew nadziei, patrząc na to po ludzku,
wierzył nadziei, bo zaufał bardziej Bogu niż ludzkiemu doświadczeniu. Człowiek wiary
jest tym, dla którego Bóg jest źródłem, sensem i celem życia. Przez wiarę dążymy do
świętości, w której już nic nie jest ważniejsze od Pana Boga; wszystkie inne wartości
zostawia ona na boku, za sobą. Wszystkie siły, zdrowie, czas, serce, uczucia
możliwości życia - wszystko poświęca Bogu. Człowiek, który żyje w ten sposób, staje
się sprawiedliwy i święty. Św. Józef jest przykładem właściwej wiary. Ofiaruje bez
wahania i w pełni swoją wolę, swoje cierpienie, najpiękniejsze chwile życia i staje się
przez wiarę człowiekiem służby - bez granic.
2. Powołanie św. Józefa ma nie tylko szczególne znaczenie ze względu na Pana Boga.
Tym, co wyróżnia to powołanie jest też szczególna bliskość Maryi. To jest zadanie św.
Józefa: być Jej opiekunem, być blisko Niej. Był blisko Niej już przedtem, ale później
zostaje to potwierdzone i jeszcze bardziej pogłębione przez Pana Boga. Wzywając św.
Józefa do jego nowego powołania, Pan Bóg nie oderwał go od Maryi, ale jeszcze
przybliżył go do Niej, chociaż inaczej niż myślał Józef, inaczej niż jest to normalnie w
małżeństwie. Jednak tworzą rodzinę, ale inną rodzinę. I to jest bardzo ważne: św.
Józef nie byłby Józefem w tym naszym sensie, jeżeli nie byłoby blisko niego Maryi. To
jest ważne dla niego osobiście, dla jego własnego rozwoju, ale też dla jego służby.
Najpierw Maryja była dla św. Józefa (jak powiedzielibyśmy dzisiaj)
"dziewczyną", narzeczoną. Potem stała się siostrą, podopieczną, matką - zarazem.
Dla Józefa, który jest w tej rodzinie ojcem, Maryja jest jak siostra i zarazem matka.
Tego nie da się odłączyć. Józef przyjmuje macierzyństwo, które wypełnia ten dom.
Relacja pomiędzy nimi pozostaje prosta, jak pomiędzy bratem i siostrą. Św. Józef jest
opiekunem, troszczy się, decyduje. Najbardziej jest to widoczne w momencie, gdy
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Chłopiec zapomniał się zostając w świątyni. Rodzice muszą wracać. Są zdenerwowani,
napięcie nie do wytrzymania! Nareszcie Go znajdują. Co się stało? Maryja rozmawia,
prowadzi potrzebny dialog, ale potem Jezus ma wrócić do domu, do warsztatu - nie
do szkoły. Jestem pewny, że jest to decyzja św. Józefa. On nie dzwonił do Archanioła
Gabryela, by dowiedzieć się, co ma robić, ale decydował na podstawie własnego
rozumu i rozeznania. Był tym, który prowadził rodzinę, miał ostatnie słowo w "radzie"
tej Rodziny. I to wyraża jego nieporównywalną pozycję: jest w tej Rodzinie zarazem
ojcem, bratem i sługą. Służąc zabezpiecza warunki życia.
(...) Jak możemy żyć powołaniem Brata na wzór św. Józefa? Przez to, że nie
osobno, ale razem z Maryją dzisiaj prowadzimy naszą misję, służymy Jezusowi w
każdym człowieku, bo Jezus potrzebuje i Józefa i Maryi. Nasza misja ma ten model, i
bez Maryi nie będziemy mogli spełniać roli św. Józefa. Trzeba pamiętać o tym, że Pan
Jezus miał nie tylko krąg Apostołów. Istniała też druga grupa - grupa kobiet. Nie była
ona tak widoczna i Ewangeliści raczej nie rozwijali tego tematu, ale jednak w Piśmie
św. jest to kilka razy zaznaczone. Szczególnie św. Łukasz pisze, że ta grupa troszczyła
się od strony domowej, praktycznej o życie, jedzenie, ubranie Apostołów (por. Łk 8,
2). Ale nie tylko to: ta grupa kobiet jest obecna też w Wieczerniku. Jasne, że nie cały
czas przebywali razem, ale są też momenty, kiedy są razem - na przykład na tej
modlitwie, a więc nie tylko wtedy, gdy chodziło o sprawy praktyczne (por. Dz 1, 14).
Jeżeli spojrzymy trochę dokładniej na misję św. Pawła, widzimy, że kobiety od
początku brały w niej udział. Jest to bardzo ciekawe, jeżeli się bierze pod uwagę
pozycję ówczesnej kobiety. Tym bardziej te małe przykłady są ważne i mocne. Jest
bardzo ważne, by widzieć, że ta wspólna misja jest istotna dla misji Chrystusa:
wspólna troska o Jezusa, wspólne słuchanie Jego, ale też wspólne przekazywanie
Ewangelii.
I jeszcze trzeci punkt co do bliskości Maryi. Mianowicie trzeba uczyć się od św.
Józefa relacji do kobiet w ogóle. Uważam, że św. Józef jest przykładem szczególnej
dojrzałości męskiej. Potrafi nie tylko być normalnym w tym sensie, że w odpowiednim
wieku rozgląda się, przygotowując się do małżeństwa, ale potrafi też być i żyć bez
niego, potrafi być człowiekiem spełnionym także bez zwyczajnych sposobów
spełnienia. Potrafi być ojcem niezależnie od budzenia życia własnych potomków w
sensie fizycznym. To daje mu nie tylko bliskość do Maryi, ale zarazem też pewien
dystans do Niej. Św. Józef otrzymuje bliskość i dystans wobec wszystkich kobiet przez bliskość Boga.
(...) Trzeci wymiar życia św. Józefa to relacja do Pana Jezusa. Został wybrany
na opiekuna - wychowawcę. Być opiekunem to znaczy nie tylko zarabiać i ochraniać
mieszkanie w sensie technicznym. On był właściwym wychowawcą i akurat przez to
wychowanie ojcostwo św. Józefa najbardziej się rozwija i aktualizuje. Być ojcem
znaczy o wiele więcej niż budzenie życia w sensie fizycznym, biologicznym. Być ojcem
znaczy dać życie na co dzień: życie duchowe, życie, które pochodzi od Boga. Żyjąc
Bogiem, św. Józef potrafił być ojcem. Podobnie jak Maryja wypełniła cały dom
macierzyństwem, można też powiedzieć, że św. Józef wypełnił ojcostwem cały dom w
Nazarecie. Maryja oraz Dziecko przyjęli ten tak im potrzebny dar ojcostwa.
Przez to, że św. Józef był człowiekiem Boga, przez to, że przyjął służbę
Chrystusa, i to z całą konsekwencją, już nie żyjąc dla innych celów - przez to stał się
on bratem każdego człowieka, naszym bratem. Podobnie jak Maryja stała się tak
bliska każdemu człowiekowi i każdy może patrzeć na Maryję i mówić "Mamo",
podobnie jest ze św. Józefem. Przez bliskość do Jezusa jest bliski nam wszystkim. I ta
bliskość do Jezusa, nasza bezwarunkowa służba Jemu, gotowość na wszystko, czyni
również nas właściwymi braćmi. Przez to każdy człowiek jest nam bratem, siostrą,
przez to już nie ma obcych ludzi. Możemy uśmiechać się do każdego albo traktować
każdego człowieka po bratersku, niezależnie od narodowości, niezależnie od ludzkich
problemów, chorób, trudności. (...) O ile potrafimy coś zrobić, jesteśmy gotowi: nie
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ma granic, bo Pan Jezus jest naszym Bratem i już nie możemy nie być braćmi dla
innych.
Jesteśmy powołani do tego, aby każdy człowiek znalazł brata. To jest tym
bardziej potrzebne dzisiaj w naszym świecie, w którym coraz mniej jest szans, aby
doświadczyć obecności własnego brata we własnej rodzinie. Coraz więcej jest rodzin z
jednym dzieckiem. Gdzie doświadczy się tego, jak to jest, gdy więcej braci ma ze
sobą kłopoty i przeżywa radości? Jest bardzo ważne, aby ten świat miał nie tylko
przyjaciół, znajomych, współpracowników, kolegów. Ten świat potrzebuje braci, aby
był zdrowy. I kto to będzie dawał, jeżeli nie ci, którzy są braćmi przez Chrystusa? (...)
Przez służbę Jezusowi razem ze św. Józefem ujawnia się ojcostwo (...). Często
mówimy o ojcostwie związanym ze służbą kapłaństwa. Kapłaństwo daje szczególne
ojcostwo w sensie sakramentalnym, ale to nie jest jedyny sposób ani jedyna droga do
ojcostwa duchowego. Ten, który służy jak św. Józef, kto wychowuje Chrystusa w
drugim człowieku, który walczy o Chrystusa, który potrafi być ojcem w dobroci i przez
wymaganie, przez konsekwencję, przez odpowiedzialność, przez decyzję, przez miłość
- bierze udział w ojcostwie Boga.
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.
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.
Wychowawca
„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Owo „poddanie
się” okazywał Jezusa nie tylko wobec Maryi, ale wobec Józefa. Posłuszeństwo Jezusa pozwalało
Józefowi spełniać naprawdę rolę ojca, która mu przypadła w udziale, oraz misję wychowawcy.
Tytuł wychowawcy stał się dla Józefa największym zaszczytem i najszlachetniejszym
zadaniem. Dla każdego ojca rodziny jest zaszczytem być wychowawcą, powierzone mu młode
istoty przygotowywać do ich przeznaczenia. Nic bardziej wzniosłego od udziału w formowaniu
umysłu, serca i charakteru. To ze strony Boga najwyższy dowód zaufania jaki mógł okazać
człowiekowi.
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Dla Józefa ten dowód zaufania był jeszcze większy, ponieważ zostało mu powierzone,
łącznie z Maryją, wychowanie Syna Bożego. Dusza, na którą miał wywierać wpływ, była duszą
Słowa Wcielonego; serce, które miał przygotować dla jego wzniosłej misji, było sercem
Zbawiciela ludzkości.
Zawsze będzie nas zadziwiać, że Bóg chciał się nauczyć czegokolwiek od ludzi. Tajemnica
Wcielenia zawiera tę zdumiewającą prawdę, ze Osoba Boska zechciała przyjąć naturę ludzką i
zwykłą ludzką egzystencję. Ażeby wcielić się całkowicie, Słowo stało się dzieckiem i przyjęło
sytuację dziecka, które formuje się stopniowo, poddane wpływom środowiska, przede wszystkim
rodzinnego i otrzymuje wychowanie od swoich rodziców.
Józef był wychowawcą nie z pozoru tylko, lecz z pewnością rzetelnie wywiązywał się ze
swej bardzo realnej i bardzo doniosłej misji. Jezus zaś nie tylko pozornie dawał się wychowywać;
Józef rzeczywiście przyczynił się do rozwoju Jego osobowości.
Oczywiście i Maryja uczestniczyła w dziele wychowania. Miała jeszcze więcej wpływu na
duszę Dziecka i wpływ ten był głębszy. Miała przecież duszę niezmiernie bogatą, o
właściwościach najsubtelniejszych, nieporównywalną wzniosłość uczuć i zadziwiającą siłę
promieniowania, dlatego też mogła dobrze spełniać zadanie tak delikatne. Jako przeciwwaga
konieczny był jednak wpływ męski, dzięki czemu rola Józefa była nie do zastąpienia. On jednak
kładł nacisk na męski charakter wychowania Jezusa.
Niemniej można postawić pytanie: czy Józef tak wiele mógł nauczyć Jezusa? Nie miał
żadnych studiów, a jego wiadomości nie przerastały tych, jakie posiadali inni rzemieślnicy w
miasteczku. Jego formacja religijna musiała być dosyć prosta. Lecz właśnie na tym przykładzie
stwierdzamy z całą pewnością, że istota wychowania zależy więcej od osobowości wychowawcy,
niż od posiadania przezeń specjalnych wiadomości. Wychowanie jest przede wszystkim
udzielaniem, przekazywaniem zasadniczych postaw duszy.
Tak więc dzięki zaletom swej duchowości, Józef stał się naprawdę wychowawcą Jezusa i
w pełni wywiązywał się ze swego powołania. Było, rzec można, coś w jego duchowości, co
wniknęło w duszę Jezusa. I okrzyk mieszkańców Nazaretu: „Czyż nie jest to syn Józefa? (Łk 4,22),
był głębszą prawdą, niż myśleli: Jezusa dał się przeniknąć osobowości Józefa aż do głębi swoich
myśli i uczuć.
Rolę wychowawcy sprawował on na pewno z wielką delikatnością. Nawet i w zwykłych
okolicznościach wychowanie nie polega na narzucaniu się dziecku, na wyręczaniu dziecka w
rozwoju jego osobowości. Niewątpliwie wychowanie powinno stworzyć ramy i środowiska dla
tego rozwoju, ale winno zmierzać do tego, aby dziecka stawało się coraz bardziej sobą według
pierwiastków rozwoju, które w sobie nosi. Wychowanie kształtuje dziecko, pozwala mu
samodzielnie się rozwijać we właściwym kierunku.
Otóż Jezus więcej niż jakiekolwiek inne dziecko miał z czego kształtować się i rozwijać. To,
co anioł powiedział o cudownym pochodzeniu Dziecka, ukazało Józefowi, że osobowość Jezusa o
wiele go przewyższa. W Dziecku tym musiał szanować niezgłębiona tajemnicę. Toteż Józef
rozumiał, że zadanie wychowawcy polega na dawaniu Jezusowi wszystkiego, czego potrzebował
do rozwoju swej tajemniczej osobowości.
Zadanie było ułatwione przez doskonałość wewnętrzną Jezusa, która wykluczała
potrzebę jakichkolwiek poprawek. Józef miał tylko popierać i zachęcać do rozwoju istniejący
wartości, bez konieczności usuwania jakiegokolwiek błędu.
Słusznie przypuszcza się jednak, że zadanie wychowania powierzone Józefowi, choć tak
ułatwione, wymagało najwyższej jego doskonałości moralnej. Musiał być przykładem godnym
naśladowania dla Tego, który był uosobioną świętością.
W wymianie duchowej, jaka zachodziła pomiędzy Józefem a Jezusem, możemy
odgadnąć chyba rys osobowości Józefa, który najgłębiej zaznaczył się w duszy Dziecka. Skoro
najistotniejsza cecha duszy Chrystusa objawiła się nam w Ewangelii w Jego miłości do Ojca
Niebieskiego, mamy prawo przypuszczać, że w tej dziedzinie Józef zarówno jak i Maryja mogli
wywrzeć znaczny wpływ na usposobienie Dziecka.
Bez wątpienia Jezus był w sytuacji wyjątkowej względem Ojca i mógł sam znaleźć formę
najsłuszniejszą, która odpowiadał stosunkom Jego z Ojcem. Lecz to, co obserwował u Józefa,
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było ludzką formą odnoszenia się do Boga, do wyrażania Mu swojej czci, miłości, poddania się
Jego woli wśród tysiąca okoliczności życia codziennego.
Józef nie potrzebował uczyć Jezusa miłości Ojca Niebieskiego mógł jednak wprowadzać
Go w ludzki sposób zwracania się do Ojca, czczenia Go, odnoszenia się doń w konkretnych
formach czci i nabożeństwa. Ponieważ całe życie Józefa polegało na służbie Bogu, to
usposobienie podstawowe, które było natchnieniem wszystkich jego czynów, musiało przeniknąć
Jezusa i pozwolić Mu tym łatwiej okazywać Ojcu Niebieskiemu swe oddanie i miłość na sposób
ludzki i w formach pobożności izraelskiej. Dzięki temu Józef brał udział w kształtowaniu tego, co
najcenniejsze w duszy Jezusa: wzlotu duszy ludzkiej ku Ojcu Niebieskiemu.
Józef doskonały wychowawca, stawia nam przed oczy godne podziwu piękno zadania
wychowawcy. Jego przykład uczy nas, że nie ma ważniejszej roli, niż kierowanie duszy dziecka ku
Bogu.
Nowenna przed Uroczystością Świętego Józefa (wersja II)
(Następujące modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny, która rozpoczyna się 10
marca)
V. Daj nam, święty Józefie, niewinne prowadzić życie.
R. I niech pod Twoją opieką zawsze będziemy bezpieczne.
Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, głowo, podporo i pociecho Najświętszej
Rodziny, polecam Ci wszystkie chrześcijańskie rodziny, których jesteś Opiekunem.
Polecam Ci Kościół powszechny, którego jesteś Patronem, szczególnie polecam Ci
Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny, którego mam szczęście być członkiem.
Uproś dla Jego Przełożonych wierność i gorliwość w zachowywaniu przepisów
zakonnych i utrzymywaniu pierwotnego ducha naszego zgromadzenia. Uproś im
też roztropność w prowadzeniu dusz drogą jedności, pomimo różnicy charakterów i
narodowości.
Uproś nam, dzieciom Najświętszej Rodziny ducha uległości, pokory i poświecenia.
Uproś nam radość wewnętrzną, umiłowanie pracy i samotności, gorliwość o zbawienie
dusz i dziecięcą miłość ku Matce Najświętszej. Uproś nam na koniec to jedno, co
wszystko w sobie zawiera, to jest poznanie i umiłowanie Pana Jezusa, abyśmy tak jak
Ty, piastowali Go na swoich rękach przez dobre uczynki, byśmy pozwolili Mu
całkowicie panować w naszych sercach oraz starali się szerzyć Królestwo Jego Miłości
i w ten sposób przyczyniać się do zbawienia ludzi. Amen.
Zdrowaś Maryjo...
Święty Józefie - módl się za nami.
(adaptacja nowenny za Zgromadzeniem Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)
Modlitwa wspólnoty ewangelizacyjnej „Oikos”
Zwracamy się do Ciebie, Ojcze nasz, Józefie z Nazaretu, sprawiedliwy i święty
w wierze Abrahama, milczący na obraz Ojca w niebie. Ty przyjąłeś Niepokalaną
Dziewicę jako swoją Oblubienicę i obdarzyłeś Ją czułą troską i miłością. Ty oddałeś
siebie na wyłączną służbę Słowu Wcielonemu Jezusowi Chrystusowi. Oddaję Ci,
zawierzam i proszę, bądź opiekunem i patronem mojej (naszej) wspólnoty zakonnej.
Ukazuj nam w niej prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego. Pasterzu Baranka
prowadź nas do ubogiej groty Betlejemskiej i żłóbka Zbawiciela. Uproś nam ducha
głębokiej miłości do Słowa i naucz nas takiego szacunku do drugiego człowieka, jaki
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Ty miałeś do Maryi, abyśmy zawsze głosili światu swym życiem i przykładem
szczęście Domu Nazaretańskiego, którym jest Jezus Chrystus. Amen
Litania do Świętego Józefa
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,
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć
jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
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Rozmyślania na temat powołania Misjonarzy Świętej Rodziny
Egon Färber MSF
Przedmowa:
Rozmyślania na temat powołania Misjonarzy Świętej Rodziny, które zostały tu
zebrane, pochodzą z lat 1992-1995. Próbują one odpowiedzieć na pytania, które
zostały postawione w rozmowach pomiędzy różnymi wspólnotami domowymi naszego
Zgromadzenia. Chodziło tu nie tyle o konkretną realizację naszego misyjnego
posłannictwa, co raczej o religijną podstawę naszego życia poświęconego Bogu.
Kiedy wspólnota gromadziła się na modlitwę na zakończenie konferencji i dyskusji, po
psalmach jutrzni lub nieszporów, zostało odczytane jedno z następujących czytań
biblijnych wraz ze związanym z nim rozmyślaniem. Następnie kontynuowano Liturgię
Godzin śpiewem Benedictus względnie Magnificat.
W niektórych rozmyślaniach znajdują się krótkie fragmenty tekstu pisane kursywą.
Były one czytane w dwóch językach, podczas gdy inne teksty tylko w przekładzie.
Rozmyślania te pragną się przyczynić do lepszego poznania naszej odnowionej Reguły
zakonnej z 1985 roku; wyjaśniają one bowiem sens naszego powołania i wskazują
drogi do jego realizacji.
Egon Färber MSF
Rzym, Zesłanie Ducha Świętego 1995 r.

I.
Boże wezwanie i odpowiedź
wybrańcy Boży" (Kol 3, 12)

człowieka.

“Święci

i

umiłowani

Czytanie z Listu do Kolosan (3, 12-17):

Jako wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne
miłosierdzie dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając
sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam,
tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A
sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym
swym bogactwem; z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie
przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w
waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko
czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Ten urywek z Listu do Kolosan został wyznaczony jako czytanie na liturgiczne święto
Świętej Rodziny. Mówi on o istocie naszego powołania. Pierwsza myśl jest
następująca: Nasze powołanie do życia poświęconego Bogu nie jest naszą własną
zasługą; ono jest łaską.

Inicjatywa należy do Boga
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Znaczące jest pierwsze zdanie: Jesteście “wybrańcami Bożymi – świętymi i
umiłowanymi”. Jest to bardzo ważna wypowiedź, zbawienna wypowiedź. Nie ma tu
na pierwszym miejscu wymagań, apelów ani nakazów. Nie mówi się tu “musisz” ani
“powinieneś”. Punktem wyjścia jest łaska Boża, Boże wybranie, miłość Boża:
“Jesteście umiłowani przez Boga, Jego wybranymi świętymi” oraz “jesteście w łasce
Bożej”.
W Ewangelii świętego Jana znajdujemy podobne słowa. Słyszymy tam, że
Jezus powiedział: “Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego,
lecz nazwałem was przyjaciółmi” (J 15,15).
U początków naszego powołania stoi więc Pan, który ofiaruje nam swoją
przyjaźń i powołuje nas do grona swoich uczniów. Na modlitwie ta przyjaźń się
udoskonala i pogłębia. Modlitwa jest sprawą zasadniczą dla poświęconego Bogu życia
(K 39-47).
Nasze powołanie urzeczywistnia się nie w wyjątkowych chwilach naszego życia,
lecz w stałej gotowości pójścia za Bożym wezwaniem i wypełniania Jego woli.
Polem działania jest codzienność
Ojciec niebieski nie przestaje obdarowywać człowieka swoją łaską. On czeka
na to, że Jego stworzenie będzie podatne na działanie Jego łaski, odpowie na Boże
zaproszenie i będzie współpracować. Dlatego święty Paweł Apostoł zachęca nas do
takiego życia, “jakie przystoi świętym” (Ef 5,3). Jako święci wybrani przez Boga i
umiłowani powinniśmy “oblec się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość,
cierpliwość” (Kol 3,12) i przynosić owoce ducha”: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22). Są to cnoty, które
odnoszą się do codziennego życia i do innych ludzi. Polem działania dla naszego
dążenia do świętości są moi bliźni, moja własna wspólnota i normalne zadania, które
zostały mi powierzone.
Czy nasze życie zakonne jest właściwe, okazuje się w niepozornej
codzienności z jej ciągle powtarzającymi się zadaniami i trudami, które wystawiają
nas na próbę i są dla nas wyzwaniem. Jesteśmy powołani do upodabniania się do
Chrystusa w życiu codziennym. Taka jest właśnie droga do świętości.
Do naszego powołania jako Misjonarzy Świętej Rodziny należy szukanie woli
Bożej we wspólnocie i służenie Królestwu Bożemu (por. K 31).
We wspólnocie
Nie jesteśmy sami. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa i jako współbracia w tej
samej rodzinie zakonnej jesteśmy w drodze. Na naszej drodze widzimy przed sobą
Świętą Rodzinę z Nazaretu. Gdy rozważamy Jej drogę życiową, poznajemy, że Jezus,
Maryja i Józef wspólnie przeżywali i dzielili ze sobą radości i troski swojego życia. Oni
wspólnie wzrastali w wierze i w swoim poddaniu się woli Ojca: wszyscy razem
wspólnie i jeden przez drugiego. To samo dotyczy również nas. Jeżeli nie patrzymy na
nasze śluby zakonne jako na zwykłe indywidualne przepisy, lecz jako na zaproszenie
do wspólnego wzrastania w duchu Ewangelii, w wierze, nadziei i miłości, wówczas
będziemy praktykować w odniesieniu do ślubu ubóstwa solidarność i wzajemne
dzielenie się, będziemy się wzajemnie umacniać w cnocie czystości, a ślub
posłuszeństwa będzie dla nas impulsem do wspólnego szukania woli Bożej.
Do tego zaprasza nas Apostoł w Liście do Kolosan, pisząc: “Z wszelką
mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie. Na to zaś wszystko przyobleczcie
miłość, która jest więzią doskonałości”.
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Przyjaźń i zjednoczenie z Panem rozwija się przede wszystkim w tych, którzy
miłują Jezusa, oddają chwałę Bogu i służą Mu w radości i w pokorze (Łk 1, 46-55).
Odnowienie naszego oddania
(Consecratio)
Podczas naszej profesji zakonnej powiedzieliśmy: “Panie, oto jestem, jestem
gotowy”. Tę gotowość możemy wciąż odnawiać, i to w duchu czytania ze święta
Świętej Rodziny, które mówi:
“Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Śpiewając Bogu w waszych sercach psalmy, hymny i pieśni pełne ducha
pod wpływem łaski.
I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem,
wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa,
dziękując Bogu Ojcu przez Niego”.
Ten Duch uzdalnia nas do stawania się całym sercem misjonarzami,
zwiastunami Bożego zbawienia, przyjaciółmi Boga i ludzi.
Uwaga:
* Jako Ewangelia najbardziej odpowiada J 15, 9-17.

II. Podstawa naszego powołania. Chrystus i Jego Ewangelia, Kościół i
przykazanie miłości
Z Ewangelii według św. Mateusza (9,35 – 10,1.6-8)

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach,
głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc
tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad
duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
Polecił im:
Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: “Bliskie już
jest królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie.
Te słowa Pana bardzo poruszyły ojca Berthiera. On je umieścił na początku
naszych Konstytucji (por. Przedmowę do dzisiejszych Konstytucji). One są istotne dla
podstawowego charyzmatu Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.
W centrum tej perykopy znajduje się współczucie Jezusa, Boże miłosierdzie i
miłość Boża.
Jezus współczuł rzeszom ludzi, którzy byli zmęczeni i wyczerpani jak owce,
które nie mają pasterza. Dlatego powiedział do swoich uczniów: “Żniwo jest wielkie,
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lecz za mało jest robotników. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na
swoje żniwo”.
Następnie posłał Pan swoich uczniów ze słowami: “Idźcie i głoście: przybliżyło
się królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Podstawową racją dla naszego powołania jest więc pełne miłości zwrócenie się
Boga do ludzi, które objawiło się w Jezusie z Nazaretu (por. Tt 3, 4-7; K 5).
W tym świetle słowa Bożego rozważymy cztery główne punkty naszego
chrześcijaństwa: Chrystus i Jego Ewangelia, Kościół i przykazanie miłości, żeby z nich
wyprowadzić specyficzne aspekty naszego powołania do życia konsekrowanego.
Ośrodkiem i celem naszego powołania jest Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest alfą i omegą, ośrodkiem naszego życia, sednem naszego
powołania. Ojciec Berthier przedstawia Go Misjonarzom Świętej Rodziny jako
“Missionaire par excellence”, który wzrastał w Świętej Rodzinie w Nazarecie, żeby
rozszerzać światło Ewangelii wśród tych, którzy “siedzą w ciemnościach i w cieniu
śmierci” (K 5).
Punktem odniesienia do zrozumienia naszego misyjnego powołania jako
Misjonarzy Świętej Rodziny jest więc Jezus Chrystus, “Misjonarz Ojca”. Jego
współczucie dla człowieka, Jego jedność z Ojcem, Jego oddanie dla zbawienia ludzi,
Jego troska o dobrych robotników dla Ojcowskiej winnicy. Taki obraz Chrystusa
powinien kształtować nasze życie.
Kto idzie za Chrystusem i pozwala się kierować Jego Duchowi, ten odnajduje
swoją tożsamość i wypełnienie swego powołania.
Najwyższą normą naszego życia jest Ewangelia
Nasze reguły zakonne trzeba rozważać w świetle słowa Bożego. One nie
znajdują się obok Pisma świętego, lecz tkwią w nim. Nasze Konstytucje mają na celu
wyjaśniać nasze życie zakonne w duchu Ewangelii. W wielu numerach naszych
Konstytucji znajdujemy więc dosłowne cytaty z Pisma świętego2.
Inne numery Konstytucji zapraszają do kształtowania życia zakonnego według
ducha Ewangelii3.
Najwyższą normą naszego życia jako chrześcijańskich zakonników jest więc
Ewangelia, słowo Boże.
Nasze Konstytucje mówią wyraźnie w nr. 43.: “Słowem Bożym pragniemy
kształtować i badać nasze życie i działalność. Dlatego codzienne czytanie Pisma
świętego i rozmyślanie są nieodzowne dla naszego życia zakonnego”. Ojciec Berthier
często zalecał swoim duchowym synom zarezerwowanie codziennie pół godziny czasu
i przeczytanie klęcząco codziennie jednej strony Pisma Świętego (= lectio divina:
Konst. 1895, 137-227-287-517).

Kościół posyła nas, abyśmy służyli dla zbawienia ludzi i dla nadejścia
Królestwa Bożego (K 1 i 23)
Por. K 2 = Dz 2,39; DG 01 = £k 4,18; K 5 = £k 1,79, K 7 = Mt 5, 3-12 i £k 6,20-22; K 8 = Flp 2, 8; K 9
= Mk 10,45; K 12 = £k 14,33; K 18 = Mt 19,12 i Mk 10,29 nn i 1 Kor 7,32; K 31 = J 17,21; K 40 = J
6,51; K 41 = £k 18,1; DG 043 = Ef 4,16; K 100 = £k 22,26 nn i J 13,12-14.
3
Por. K 11, 31, 48, 136, 148, 170.
2
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My Misjonarze Świętej Rodziny możemy właściwie zrozumieć naszą rodzinę
zakonną tylko wówczas, gdy patrzymy na nią jako na część rodziny Bożej, Kościoła
Jezusa Chrystusa. Ona ma swoje własne miejsce, swój charyzmat i swoje
posłannictwo we wspólnocie Kościoła. Wszystkie wspólnoty zakonne i grupy kościelne
mają współpracować poprzez różnorodność swoich charyzmatów dla ukazywania
całego bogactwa tajemnicy Chrystusa, na przykład jak Jezus na górze trwał na
kontemplacji, jak głosił tłumom królestwo Boże, jak uzdrawiał chorych i opętanych,
grzeszników nawracał ku dobremu i wszystkim dobrze czynił. My Misjonarze Świętej
Rodziny powinniśmy również uczestniczyć w posłannictwie Chrystusa, żeby
naśladować Jego, “Misjonarza Ojca”, który wzrastał we wspólnocie rodzinnej z Maryją
i Józefem, robił postępy w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52), który w
nazaretańskiej codzienności rozpoczął swoje dzieło zbawcze, a szczególnie zwracał się
do ubogich (por. “przemówienie inauguracyjne” w Nazarecie u Łk 4,14-21), który żył
we wspólnocie ze swoimi uczniami i z cierpliwością oraz mądrością przygotowywał ich
do ich posłannictwa.
Kościół oficjalnie uznał naszą wspólnotę zakonną dekretem pochwalnym z dnia
16. 11. 1911 roku, a w dniu 24. 10. 1985 roku zatwierdził odnowione Konstytucje
opisujące charyzmat naszego Zgromadzenia.
W trzech pierwszych rozdziałach Konstytucji z 1985 roku zostały zapisane
istotne elementy naszego powołania i posłannictwa jako MSF. Są one następujące:
•MISSIO = uczestnictwo w zbawczej trosce Jezusa Chrystusa.
Co konkretnie oznacza dla nas:
– Troskę o tych, którzy są daleko (K 2)
– Troskę o powołania misyjne (K 3)
– Troskę o rodziny (K 4).
•CONSECRATIO = Życie konsekrowane.
Co oznacza:
– Całym sercem być uczniem Jezusa Chrystusa (Mk 12, 29-31), ściśle z Nim
zjednoczonym - Naśladować Go na drodze rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i
posłuszeństwa (K 1 i 7-9).
•COMMUNIO = Wspólnota braterska
Przez co rozumiemy:
– Braterstwo we własnej rodzinie zakonnej. Wzajemne poważanie i miłość; praktykę
dobrych stosunków międzyludzkich; współpracę w zadaniach duszpasterskich (K 50).
– Koinonię wewnątrz Kościoła. Organiczną jedność z Pasterzami Kościoła oraz
odpowiedzialną współpracę ze świeckimi (K 50-52)
– Ekumenizm z Kościołami chrześcijańskimi i dialog z religiami niechrześcijańskimi
oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli (K 5).
Widać stąd wyraźnie, że my Misjonarze Świętej Rodziny nie jesteśmy
samotnymi bojownikami, lecz tylko wtedy będziemy wierni naszemu powołaniu, gdy
będziemy żyć w rodzinie zakonnej i będziemy obecni w miłości Chrystusowej dla
“Rodziny Bożej” czyli dla wszystkich ludzi.
Święta Rodzina jest jak gdyby ikoną, na której możemy odczytać, co oznacza
MISSIO – CONSECRATIO – COMMUNIO, oraz w jakim duchu mamy je realizować.
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Poniższy szkic ukazuje, że MISSIO - CONSECRATIO – COMMUNIO muszą się
znajdować w stosunku do siebie w odpowiedniej relacji i że od Jezusa, Maryi i Józefa
promieniuje światło, które wskazuje nam drogę do urzeczywistniania naszego
konsekrowanego życia.
“Missio” oznacza nasze posłannictwo jako MSF, “Sanctitas” określa powołanie
do życia konsekrowanego, a “Familiaritas” określa braterską wspólnotę.
Drogą prowadzącą do pełni naszego powołania jest miłość Boga i bliźniego
Nasze powołanie ma nas doprowadzić do ludzkiej dojrzałości. Zostaliśmy
zaproszeni żeby być tym, do czego nas Bóg powołał.
Czytamy w naszych Konstytucjach:
“Chrystus, który nas powołał do szczególnego naśladowania, da nam pełnię i
doprowadzi nas do ludzkiej dojrzałości” (K 10).
Pełnia i dojrzałość nie przychodzą jednak automatycznie. Dlatego czytamy
dalej:
“Moc do takiego życia otrzymujemy w wiernym wsłuchiwaniu się w głos Boga
na modlitwie, w czytaniu Pisma świętego, w uczestnictwie w Eucharystii, przez
nabożeństwo do Dziewiczej Matki Boga, przez życie w braterskiej wspólnocie i przez
naszą misjonarską działalność” (tamże).
Drogą prowadzącą do pełni naszego powołania jest miłość Boga i bliźniego;
bowiem “miłość jest wypełnieniem Prawa” (Łk 10, 25 nn; Rz 13,10; por. Ga 5,14).
Ojciec Berthier w pierwszych Konstytucjach podkreśla jednoznacznie prymat
miłości, mówiąc: “Rady naszego Pana, Konstytucje, wierne wypełnianie naszych
zadań mają na celu dążenie do doskonałości, to znaczy do miłości” (por. “Perfectae
caritatis”, nr 1).
Odnowione Konstytucje Misjonarzy Świętej Rodziny opisują nasze życie
zakonne, szczególnie śluby zakonne, jako jedną z form miłości ku Panu, jako pomoc
do postępowania w miłości Por. K 12; DG 016; K 26).
Nasza miłość ku Bogu i bliźniemu jest sprawdzianem czy znajdujemy się na
właściwej drodze i czy nasze życie zakonne jest właściwe.
Uwaga:
•Jako czytanie odpowiedni jest Ef 1,3-14.

III.

W drodze jako bracia. Sens życia wspólnotowego

Z Dziejów Apostolskich (2, 42-47)

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w
modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i
cudów. Ci wszyscy, co wierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.
Sprzedawali majątki i dobra, i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie
trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z
radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan
zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.
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My Misjonarze Świętej Rodziny chętnie określamy nasze Zgromadzenie jako
rodzinę zakonną.
Słowo rodzina zakonna wyraża to samo, co łacińskie słowo “familiaritas”, a
mianowicie: “Przynależność do rodziny, przyjaźń, zażyłość”. To pojęcie uświadamia
nam, że rodzina zakonna znaczy coś więcej niż wspólne zamieszkanie, jedzenie i picie.
Nasze Konstytucje mówią:
“Poprzez życie w braterskiej wspólnocie tworzymy pewną formę
chrześcijańskiej wspólnoty” (K 31). “Wspólnota współbraci jest dla nas domem
rodzinnym, w którym spotykamy się wzajemnie z szacunkiem i miłością. Jest ona
zarazem źródłem apostolskiej inspiracji” (K 34).
Taki jest sens naszego życia wspólnotowego.
Pierwotna gmina w
chrześcijańskiej wspólnoty.

Jerozolimie

jest

idealnym

obrazem

dla

każdej

Przynależność do wspólnoty życia konsekrowanego jest darem, ale również
wielkim wyzwaniem; bowiem rodzina zakonna nie jest doskonała i nie dopełniona.
Jest ciągłym zadaniem do współpracy i do pielęgnowania jedności, braterstwa i ducha
rodzinnego. Ma to wielkie znaczenie dla nas samych, dla społeczności i dla rodzin (DG
010), dla tych, dla których my jesteśmy obecni. Właśnie my, Misjonarze Świętej
Rodziny powinniśmy pokazać swoim przykładem, że ludzkie napięcia, które wciąż
istnieją, nie muszą prowadzić do wyobcowania i rozbicia i że konflikty można
rozwiązywać w wierze przez modlitwę, cierpliwie i w dialogu. Napięcia nie powinny
być maskowane ani tłumione; one powinny być rozwiązywane przy wzajemnej dobrej
woli i w wierze.
Ojciec Berthier zachęca nas, abyśmy nigdy nie zapominali i nigdy nie byli
zmęczeni praktykowaniem miłości ku Bogu i bliźniemu.
W pierwszych Konstytucjach z 1895 roku mówi Ojciec Berthier
programatycznie:
“Niech nigdy nie zapominają, że ponad wszystkimi Konstytucjami stoi
wzajemne poważanie i miłość, oraz że wszelkie przepisy i wszelkie śluby mają na celu
rozwijanie w duszach miłości ku Bogu i bliźniemu. Niech więc robią wszystko, by się
wzajemnie wyprzedzać w szacunku, stanowić jedno serce i jedną duszę, wzajemnie
pomagać sobie w pracy, pocieszać się w życiowych strapieniach oraz wzajemnie się
budować” (K. 1895, nr 15; por. K 1985, przedmowa).
Jako epilog do naszych Konstytucji i jako streszczenie wszystkiego,
znajdujemy
numer 683 z pierwszych Konstytucji, który mówi: “Miłość jest
wypełnieniem Prawa (Rz 13,10; por. Ga 5,14). Celem prawa jest miłość: Rady
naszego Pana, Konstytucje, wierne wypełnianie naszych zadań mają na celu dążenie
do doskonałości, to znaczy do miłości”.
Ojciec Berthier podkreśla na wielu innych miejscach, że miłość musi mieć
zawsze pierwszeństwo.
Pismo święte uczy nas, że nie zewnętrzne prawo, lecz Duch daje życie. Nasze
życie zakonne musi więc być naznaczone Duchem i miłością, musi być po ludzku
normalne i oznaczać się zdrową religijnością; powinno kierować się sercem, rozumem
i wolą.
Kiedy rozważamy różne wypowiedzi naszych Konstytucji na temat życia
wspólnotowego, wówczas uświadamiamy sobie, że dla naszej rodziny zakonnej ważne
są następujące elementy:
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• Naszej rodziny zakonnej nie ożywią i nie zespolą zdecydowanie zewnętrzne prawa
ani liczne przepisy, lecz jedynie duch prawdziwej miłości braterskiej i duch wiary.
Wiara i miłość braterska pomogą nam ukształtować wspólnotę w Duchu
Chrystusowym.
• Życie wspólnotowe potrzebuje prawdziwie ludzkiej a równocześnie zdrowej religijnej
bazy. Kto się pozytywnie przyczynia do budowania wspólnoty, ten doświadczy
wdzięcznej pomocy społeczności; kto natomiast szuka tylko własnego zadowolenia,
rozczaruje się. Kto wspaniałomyślnie daje, ten będzie obficie otrzymywał.
• Miłość braterska jest czymś więcej niż spontanicznym uczuciem sympatii. Ją trzeba
pielęgnować całym sercem, umysłem i wolą. Wymaga to wysiłku, usiłowania wciąż na
nowo zrozumieć współbrata i zaakceptować go. Ojciec Berthier wymienia więc na
pierwszym miejscu w odniesieniu do życia wspólnotowego wzajemnego poważania i
dopiero później miłości, żeby podkreślić, że miłość dojrzewa tylko tam, gdzie się
wzajemnie chce rzeczywiście innych rozumieć i akceptować (K. 1895, 15).
Życie wspólnotowe wymaga ofiary i gotowości do przyjęcia krzyża, a przede
wszystkim wzajemnego poważania i miłości, nawrócenia i gotowości do pojednania.
Życie we wspólnocie przynosi ze sobą napięcia. Chodzi więc o to, byśmy jako
dojrzali ludzie podchodzili wzajemnie do siebie rozumnie i dobrze, z szacunkiem i w
duchu Ewangelii. Nasz Założyciel wskazuje nam na Świętą Rodzinę i nazywa Ją
“doskonałym przykładem jedności serc, wzajemnego zrozumienia, posłuszeństwa i
poświęcania się dla dobra innych” (K 32). Życie Rodziny Nazaretańskiej nie było
wolne od konfliktów. Do rozeznania tego, co słuszne, przyczyniało się głębokie
przeżywanie wiary i gotowość do wypełniania we wszystkim woli niebieskiego Ojca.
Była to wiara działająca przez miłość (Ga 5,6).
Odnowione Konstytucje z 1985 roku stawiają nam przed oczy w następujący
sposób Świętą Rodzinę:
“...W Świętej Rodzinie uwidoczniło się zwrócenie się Boga ku ludziom. W Niej
znalazła najjaśniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży.
Święta Rodzina przez swoje wspólne wsłuchiwanie się w wolę Bożą i
przekazywanie Jego darów określa nasz misjonarski sposób życia i działania.
Jej jedność w Bogu jest dla naszej wspólnoty zakonnej wezwaniem do
braterskiej jedności, ludzkiej otwartości i gościnności, a zarazem także zleceniem, aby
wszystkich ludzi doprowadzić do jednej rodziny Ojca” (K 5).
Uwagi:
• Jako Ewangelia nadaje się szczególnie J 17,20-26.
• Zob.: Kongregacja dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Wspólnot Życia
Apostolskiego: Życie braterskie i siostrzane we wspólnocie. “Congregavit nos in unum
Christi amor”, Rzym 2. 02. 1994.
(Wyd.: Sekretariat Konferencji Episkopatu Niemiec, Publikacje Stolicy
Apostolskiej, 116).

IV. Drogowskazy z Nazaretu
Z Listu do Kolosan (3, 1-4)
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Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze,
nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w
Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w
chwale.
Będziemy rozważać ukryte życie Jezusa w Nazarecie. Wiemy, że w Jego
ukrytym życiu objawia się głęboka Mądrość Boża.
Jako Misjonarze Świętej Rodziny wpatrujemy się chętnie w ukryte życie Jezusa
w Nazarecie. Uznajemy też, że życie Jezusa w Nazarecie, które zewnętrznie było takie
proste i wprost niedostrzegalne, to jednak wobec Boga miało ono głębokie znaczenie.
W planie Bożym te “około trzydziestu lat” (Łk 3,23) życia Jezusa w Nazarecie
były nie tylko przygotowaniem do działalności publicznej, lecz również czasem
zbawienia i odkupienia.
W przestrzeni czasu od żłóbka do krzyża Bóg objawił w Jezusie z Nazaretu
swoje ukryte panowanie nad światem. Jezusowe posłuszeństwo względem swoich
rodziców (Łk 2,51) jest częścią posłuszeństwa, które charakteryzowało Jego życie na
ziemi i w najwyższym wymiarze dopełniło się w Jego śmierci na krzyżu.
Obecność syna Bożego we wspólnocie rodzinnej z Maryją i Józefem, Jego
wejście w codzienność świata pracy i doskonałe poddanie się woli niebieskiego Ojca
stanowi objawienie ukrytej w tym świecie Bożej Mądrości.
Pytamy: Na czym właściwie polega tajemnica prostego i pokornego życia
Jezusa z Nazaretu?
Życie Syna Bożego nie było ukierunkowane na zewnętrzny blask ani na
ziemskie sukcesy. Jezus, Syn Boży, był całkowicie wypełniony Duchem Bożym i
znajdowało się w ścisłym zjednoczeniu z rzeczywistością, którą my nazywamy świętą,
samym Bogiem (por. K 39). Tu znajduje się źródło Jego życia, Jego nauczania, Jego
wolności, Jego odwagi, Jego współczucia, Jego zaangażowania dla królestwa Bożego
aż do śmierci. To, czego Jezus dokonał, było Jego osobistym doświadczeniem Boga:
doświadczeniem miłości Boga do tego świata i do ludzi. Ponieważ życie Jezusa było
ukryte w Bogu i wypełnione Bożym Duchem, było to więc życie w wewnętrznej
prawdzie i wolności, w prawdziwości i prostocie. Przed światem było ukryte to, jaka
głębokość i szerokość kryła się za tym prostym życiem (por. 1 Kor 2,6-10 i J 1,10).
W różnych okolicznościach Jezus podkreślał, że w życiu chodzi o to, by być
wewnętrznie prawdziwym i dobrym wobec Boga i ludzi. Tak np. w dawaniu jałmużny i
w poście (Mt 6, 16-18), na modlitwie (Mt 6,5-6). Jezus mówi lapidarnie: “Ojciec, który
widzi w ukryciu, wynagrodzi cię”.
W różnych obrazach i przypowieściach o królestwie Bożym wskazuje Jezus na
wewnętrzną moc wiary:
Mówi o ukrytym w roli skarbie (Mt 13, 44-46), o wewnętrznej sile ziarna (Mk 4,
26-27), w ziarnie gorczycy (Mk 4,31-32), w winnym krzewie (J 15,4).
Tak naucza Jezus z Nazaretu słowem i przykładem, że to, co jest rzeczywiście
wielkie, dojrzewa w ciszy i w pokorze. Mądrość Boża nie robi hałasu. “To, co istotne,
jest niedostrzegalne dla oczu. Widzi się je dobrze tylko sercem” (Saint-Exupéry).
Dlatego że Jezus tak żył, w pokorze i bez żadnego fałszywego blichtru, mógł
być odważny i otwarty, pełen mądrości i mocy (J 18,20).
W naszej codzienności spotykamy często inną miarę i zupełnie inną
mentalność.
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W naszych czasach mówi się często głośno o rzeczach zewnętrznych. Za nimi
kryją się nie rzadko powierzchowność, pozory, dążenie do władzy, sławy i posiadania,
przeakcentowanie sukcesów i osiągnięć, chełpliwość i duma.
Także i w nas samych znajdujemy podobne myśli i pokusy.
• Jesteśmy niekiedy żądni honorów i chcielibyśmy uchodzić za większych niż inni (Łk
22,24).
• Przywiązujemy wagę do tego, by nas chwalono i szanowano (Mt 23,6).
• Chcielibyśmy, żeby inni uznawali naszą sprawiedliwość (Mt 6,1-5)
• Często chcemy panować zamiast służyć (Mt 20, 25-28).
Życie, jakie prowadził Jezus z Maryją i Józefem w Nazarecie, jest szkołą
poznania Boga, prawdy i życiowej mądrości. Jesteśmy zaproszeni do uczęszczania do
tej szkoły naszego Odkupiciela.
Ukryte życie Jezusa w Nazarecie jest cichym i nienatrętnym zaproszeniem do
miłowania tego, co wobec Boga jest słuszne, proste i prawdziwe.
Papież Paweł VI podczas swojej pielgrzymki do Nazaretu wygłosił
przemówienie, które zachęca do zagłębienia się w ducha Nazaretu i do inspirowania
się nim. Czytamy tam:
“Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to
szkoła Ewangelii.
Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać i przenikać
głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże pięknego
objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy się Go
naśladować.
O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się
tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi
uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!
Ale tylko przechodzimy tędy. Musimy się wyrzec tego pragnienia, by się tu
uczyć rozumienia Ewangelii, tej nauki, której właściwie nigdy nie ma końca. Zanim
jednak stąd odejdziemy, musimy pośpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoić sobie
kilka krótkich pouczeń Nazaretu.
Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek dla milczenia, tej
pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona konieczna w naszym
współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i
wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na
Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości
przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego i modlitwy,
której Bóg wysłuchuje w skrytości (por Mt 6,4)”.
Uwagi:
*
Przemówienie Papieża Pawła VI znajduje się w brewiarzu: Święto Świętej
Rodziny, godzina czytań, 2. czytanie.
•Zob. X. Léon-Dufour (wyd.). Słownik biblijny: Jezus jest Mądrością Bożą. Objawienie
Bożej Mądrości dokonuje się w paradoksalny sposób: Mt 11, 25 nn, 1 Kor 1, 27 i 3, 18;
1 Kor 2, 7 nn; Rz 11, 3 nn; Kol 2,3.
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• Jako Ewangelia odpowiedni jest Łk 2, 41-52.

V. Iść do tych, którzy są daleko
W Ewangelii św. Łukasza czytamy (4, 14-21):

“Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po
całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka
Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym
ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana».
Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w
Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma,
któreście słyszeli».
Czyż nie jest charakterystyczne to, że Jezus zapowiedział swoją publiczną
działalność w synagodze w Nazarecie? Egzegeci określają to przemówienie Jezusa
jako “mowę inauguracyjną”. Nazaret oznacza więc nie tylko “życie domowe”, lecz
równocześnie “exodus”, wyruszenie, rozpoczęcie publicznej misjonarskiej działalności.
Jezus podkreśla w tej decydującej chwili trzy momenty swojego posłannictwa:
- Dzisiaj. Dzisiaj wypełniło się słowo Pisma świętego. Dzisiaj musi On wyruszyć.
Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj spełnia się obietnica Boża. To dzisiaj jest ważne
również i dla nas.
- Następnie mówi dalej: “Duch Pański spoczywa na Mnie”. To znaczy: Święty
Duch Boży, Duch, który ożywia, jest decydującą siłą misjonarskiej posługi. Sam Jezus
mówi to o sobie. Odnosi się to jednak również do wszystkich, którzy uczestniczą i
mają udział w Jego misjonarskiej posłudze.
- Na koniec wskazówka na ukierunkowanie mesjańskiego posłannictwa. Jezus
mówi: Zostałem posłany, “abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok
łaski od Pana”.
Radosna nowina o nowym świecie jest skierowana przede wszystkim do tych,
którzy niewiele znaczą, do stojących z daleka, do ubogich i małych, do chorych.
My Misjonarze Świętej Rodziny umieściliśmy te zdania z Ewangelii św. Łukasza,
inauguracyjne przemówienie w Nazarecie, na początku naszej Reguły zakonnej. Ma to
wielkie znaczenie dla naszej misjonarskiej oczywistości i dla naszej tożsamości. Jest o
tym mowa w drugim numerze naszych Konstytucji i w interpretacji Dyrektorium
Generalnego (K 2 i DG 01):
“Szczególnym celem naszej misjonarskiej jest apostolat wśród tych, «których z
oddali wezwie Pan, Bóg nasz» (por. Dz 2,39). Włączamy się przede wszystkim tam,
gdzie Kościół jeszcze nie jest, albo już nie jest żywotny. Naszym misjonarskim
zadaniem jest przekazywać dalej orędzie Chrystusa, który był posłany, aby «ubogim
nieść dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, niewidomym przywracać wzrok i w ten
sposób rozbitków obdarzyć wolnością”.
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Wynika z tego, że nasze misjonarskie posłannictwo nie może być rozumiane
jako zewnętrzna posługa, jako interes albo jako jakieś kościelne skierowanie do pracy,
lecz jako powołanie, jako poświęcenie życia, jako stan uczniowski, jako uczestnictwo
w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa.
Zalecenie naszej Reguły zakonnej, aby iść do tych, którzy są daleko, wymaga
organizacji i planowania, lecz nie może stać się jakąś “strategią”. Miarą dla naszej
misjonarskiej posługi jest osoba Jezusa Chrystusa: Jego zbawcze posłannictwo, Jego
życie, Jego przykazanie miłości. Ojciec Berthier często to podkreślał i uświadomił nam,
że tylko miłość jest misyjna.
Miłość musi być motywem, który ostatecznie nas pobudza do tego, by iść do
tych, którzy są daleko. Miłość zakłada jednak: służenie w Chrystusowej miłości,
oddanie i ofiarę (por. 1 Kor 13).
Kościół wyraża swoje przekonania i swoją wiarę nie tylko w swoich modlitwach
(lex orandi – lex credendi). Dlatego możemy zrozumieć na podstawie modlitwy
eucharystycznej “Jezus bratem wszystkich”, co to znaczy “iść do tych, którzy są
daleko”. Tam jest właśnie powiedziane o naszym Panu i Mistrzu, “Misjonarzu Ojca”:
“On miał serce dla ubogich i chorych, odrzuconych i grzeszników.
On był bratem dla uciśnionych i zniechęconych”.
A następnie Kościół zwraca się z prośbą do Ojca:
“Miłosierny Boże, otwórz nasze oczy na wszystkie potrzeby.
Daj nam właściwe słowo, gdy ludzie szukają pociechy i rady.
Pomagaj nam do właściwego działania tam, gdzie ludzie nas potrzebują.
Pomóż nam myśleć i działać zgodnie ze słowem i przykładem Chrystusa”.
Taka jest misjonarska duchowość Jezusa z Nazaretu. On nauczył się tego
w Rodzinie, którą czcimy jako pierwotną rodzinę Kościoła, w Świętej Rodzinie.
Ona nas właśnie uczy co znaczy: “Iść do tych, którzy są daleko”.
Uwaga:
• Jako czytanie odpowiednie jest Ef 2, 17-22.

VI. Mieć serce dla ubogich i małych
Z Pierwszego Listu do Koryntian (1, 26-31):

Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców
według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg
wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co
niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się
żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest
napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
Wychodząc od tego czytania będziemy rozważać miłość Boga, tę miłość, którą
On okazywał przede wszystkim małym i ubogim.
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Bóg ma szczególne upodobanie w tym, co jest ubogie i małe: w chorych i
opuszczonych, w dzieciach i niewinnych, w pokornych, we wszystkich, którzy wobec
Boga czują się mali i ubodzy. W błogosławieństwach w Kazaniu na Górze Jezus na
pierwszym miejscu określa “błogosławieni ubodzy w duchu; do nich bowiem należy
królestwo niebieskie” (Mt 5,3 i Łk 6, 20).
Ojciec Berthier często podkreślał ubóstwo wobec Boga; kto bowiem wobec
Niego jest ubogi, ten jest dyspozycyjnym narzędziem w Jego dziele zbawienia.
U naszego Założyciela Ojca Berthiera daje się zauważyć, jak mocno on
podkreśla tę myśl o ubóstwie i małości wobec Boga. Ojciec Berthier często powracał
do następujących myśli:
Bóg wybiera małych! Bóg nie patrzy na zewnętrzny blichtr. W królestwie
Bożym liczy się nie prawo siły, lecz słabość krzyża, misterium miłości, która się
rozdaje.
Zanim ojciec Berthier, jako młody człowiek, złożył swoje śluby zakonne,
zapisał w swoim notatniku rekolekcyjnym taką osobistą modlitwę:
“Panie, daj, abym umiłował pełnienie mojej posługi przede wszystkim dla
małych i ubogich, których mi powierzysz, z miłości ku Tobie, który raczyłeś stać się
ubogim i małym dla naszego zbawienia”1.
Później napisał ojciec Berthier w książce zredagowanej przez siebie dla
kapłanów:
“Ubodzy, chorzy, opuszczeni: oto najbardziej umiłowane dziedzictwo
prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa”2.
Taki jest Duch Jezusa z Nazaretu , “Misjonarza Ojca”.
Kiedy ojciec Berthier zakładał nasze Zgromadzenie, jego zamiarem było
formowanie prostych i skromnych misjonarzy w duchu Świętej Rodziny.
Ojciec Berthier miał przed oczyma ideał prostych i skromnych misjonarzy3. On
założył swoje Zgromadzenie przeważnie dla młodzieży z ubogich rodzin, dla tych,
którzy nie mogli zdobyć wykształcenia przy pomocy własnych środków finansowych,
dla starszych, którzy już nie mieli właściwie żadnych widoków na studia. Jeden ze
współbraci z la Salette wyraził to w ten sposób: Ubodzy i spóźnione powołanie to jest
idea fiks ojca Berthiera.
W roku 1895, w czasie, kiedy zakładał nasze Zgromadzenie, Ojciec Założyciel
napisał w jednym ze swoich listów: “Pan wybiera zawsze swoich najważniejszych
apostołów spośród ubogich.”4
Pan potrzebuje misjonarzy, którzy czują się ubodzy wobec Boga, którzy nie
szukają samych siebie, lecz jedynie królestwa Bożego i zbawienia ludzi.
Tak jest. Bóg potrzebuje misjonarzy, którzy nie polegają na własnych siłach
ani na światowej potędze.
On potrzebuje misjonarzy, którzy opierają się na mocy Bożej, którzy
zawierzają Chrystusowi i wierzą w przemieniającą moc miłości Ducha Świętego (por.
1 Kor 2, 1-5 i 2 Kor 12, 9b-10).
Bóg potrzebuje nas pomimo naszego ubóstwa, pomimo naszych ograniczeń i
słabości.
On potrzebuje nas takich, jakimi jesteśmy.
Cytowane za E. Jost MSF, Ksiądz Jan Berthier, nr 3: Ksiądz Jan Berthier i La Salette (1991).
Berthier, Le Pretre, 2. wyd., nr. 26.
3
Por. E. Jost MSF, w: Ksiądz Jan Berthier, nr. 4: Ksiądz Berthier i dzieło powołań (1992).
4
Berthier: List do pani Bidaut z 27 października 1895.
1
2
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On potrzebuje wszystkich naszych talentów i darów, abyśmy z miłością
włączyli je do Jego służby i nieśli Jego zbawienie szczególnie do ubogich, małych i
opuszczonych (DG 01 i 014).
Uwaga:
• Jako Ewangelia najbardziej odpowiada Mt 5, 1-12.

VII. Ślub ubóstwa. “Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt
6, 21)
W Ewangelii św. Mateusza czytamy (6, 19-24):

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani
rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój
skarb, tam będzie i serce twoje.
Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało
będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności.
Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a
drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu i Mamonie.
W Dekrecie zatwierdzającym Konstytucje z 24. 10. 1985 r. jest powiedziane:
“Odnowione Konstytucje stanowią skuteczną pomoc dla osiągnięcia doskonałej
miłości chrześcijańskiej w szczególnym naśladowaniu Chrystusa”.
W takim duchu pragniemy rozważać nasze śluby zakonne, a przede wszystkim
ślub ubóstwa. Wyjdziemy przy tym od nr 11 naszych Konstytucji, który mówi:
“Naśladując Chrystusa – oddajemy się ze wszystkim, co posiadamy, na służbę
Ewangelii. Poprzez ślub ubóstwa zobowiązujemy się do prostego sposobu życia i
zrzekamy się prawa swobodnego dysponowania dobrami doczesnymi”.
Został tu wymieniony przedmiot ślubu ubóstwa, tak jak ma być on rozumiany i
przeżywany w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny. Język ten nie jest ani
entuzjastyczny ani też jurydyczny, nie przemawia w formie rozkazów, lecz zaprasza w
sensie ewangelicznym. Nie chodzi tu przy tym o jakiś daleki od rzeczywistości i
nieosiągalny ideał ubóstwa, lecz o konkretne treści ślubu ubóstwa dla Misjonarzy
Świętej Rodziny.
Rozważa się tu trzy punkty:
Prosty sposób życia
Na podstawie naszego ślubu ubóstwa zobowiązujemy się jako jednostki i jako
wspólnota do prostego i niewyszukanego życia. Oznacza to na podstawie całokształtu
Konstytucji: prostotę w budowaniu i urządzaniu naszych domów, skromność i
oszczędność w pożywieniu i ubiorze, w podróżach urlopowych, pojazdach i
rozrywkach; do rezygnacji z posiadania niepotrzebnych rzeczy; do gotowości do pracy,
także fizycznej; do współodpowiedzialności za utrzymanie wspólnoty.
Przykład pracującej Rodziny z Nazaretu powinien nas charakteryzować w
prostocie i w ubóstwie wobec Boga. Proste rodziny robotnicze naszych czasów mogą
być miarą dla naszego stylu życia.
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Rezygnacja z prawa do swobodnego dysponowania dobrami doczesnymi
Tu nie chodzi o rezygnację dla samej rezygnacji. Tu chodzi o wspólnotę dóbr.
Ta zaś zakłada, że jednostki będą rozmawiać w dojrzały sposób, otwarcie i uczciwie
ze swoimi przełożonymi zakonnymi w sprawach finansowych i będą kształtować swój
styl życia we wspólnocie. Wskazania na temat zarządzania dobrami określają reguły
gry.
Gdy w naszej wspólnocie zakonnej panuje prawdziwa solidarność w duchu
ślubu ubóstwa, wówczas może ona troszczyć się o chorych, ma również środki na
kształcenie i dokształcanie swoich członków oraz ma również do dyspozycji środki
pomocnicze służące dla zadań apostolskich. Poprzez wspaniałomyślną i pełną
zaufania współpracę wszystkich jest również możliwa rzeczywista wspólnota dóbr na
szczeblu prowincji i całego Zgromadzenia.
Dla Ewangelii
Tu znajdziemy uzasadnienie, dlaczego my w tej formie praktykujemy ślub
ubóstwa. Chcemy być bardziej podobni do Chrystusa i bardziej wolni dla naszej
misjonarskiej posługi. Nasze śluby nie są celem same w sobie. Ojciec Berthier napisał
w liście z dnia 6. 06. 1903 do Stolicy Apostolskiej, że uważa on śluby zakonne za
środki “do skuteczniejszego i pewniejszego praktykowania apostolstwa”.
Dlatego też Konstytucje zapraszają nas, abyśmy z miłości ku Bogu i bliźniemu,
przez naśladowanie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, zbliżali się i śpieszyli z
pomocą niedobrowolnie ubogim i uciemiężonym, dyskryminowanym i opuszczonym.
W ten sposób nasz ślub ubóstwa według naszych Konstytucji jest
zaproszeniem do prostego stylu życia i do wspólnoty dóbr ze względu na nasze
misjonarskie zadania poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa.
Uwagi:
• To rozmyślanie jest wyjęte z listu Przełożonego Generalnego nr. 44/92 z 6.03.1992.
• Por. Konstytucje 11-17, 190 nn. i DG 012-014, 0118 nn.
• Jako czytanie najbardziej odpowiada Syr 3,30 – 4,10 i Ps 23.

VIII. Ślub poświęconej Bogu czystości. “Stwórz, Boże, we mnie serce
czyste” (Ps 51,12)
Z Pierwszego Listu do Koryntian (12, 4-11)

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są też 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. Jednemu dany jest
przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego
samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania
w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu
rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia
języków.
Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.
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W tym rozmyślaniu stawiamy sobie pytanie: Jaki jest nasz stosunek do
naszego ślubu poświęconej Bogu czystości w czasach, kiedy się wiele dyskutuje na
temat obowiązku celibatu dla kapłanów rzymsko-katolickiego Kościoła?
Sądzę, że dla nas jest nie tyle ważne pytanie, jak my patrzymy na kapłański
celibat, co raczej jak my się ustosunkowujemy do naszego ślubu poświęconej Bogu
czystości. Jesteśmy bowiem przede wszystkim zakonnikami; dopiero po ślubach
wieczystych zakonnik może być powołany do diakonatu lub do święceń kapłańskich.
Wiążące nas wypowiedzi na temat ślubu czystości znajdują się w naszych
Konstytucjach z 1985 roku. Dawniejsze reguły zakonne zawierały dokładne przepisy
zapobiegawcze celem ochrony “tej tak delikatnej cnoty”. Natomiast obecne
Konstytucje mówią raczej o ludzkich uwarunkowaniach i o religijnym znaczeniu tego
ślubu. W pięciu numerach obecnych Konstytucji, które zajmują się ślubem czystości,
znajdujemy trzykrotnie użyte pojęcie “miłość”. W tym właśnie tkwi sedno ślubu
poświęconej Bogu bezżenności: w szczerości prawdziwej miłości ku Bogu i ludziom.
Prawdziwe człowieczeństwo jest możliwe tylko wówczas, gdy jest wspierane przez
miłość.
Nasze poświecone Bogu bezżeństwo można ostatecznie zrozumieć i przeżywać
jedynie w świetle wiary; podejmujemy je bowiem “ze względu na królestwo
niebieskie”. Ufna postawa wobec Boga na modlitwie i na rozmyślaniu oraz gotowość
do tego, by jako misjonarze, podobnie jak Chrystus, być zawsze do dyspozycji ludzi –
oto jest istotny fundament naszych ślubów zakonnych.
Doświadczamy, że z życiem bezżennym może być związane pewne poczucie
osamotnienia. To może boleć. Samotność należy jednak do życia i może nam
uświadamiać niepowtarzalność naszej osobowości. Jeżeli samotność będzie we
właściwy sposób zintegrowana z naszym konsekrowanym życiem, wówczas uzdolni
ona nas do dojrzałych stosunków i ukierunkuje nas na Boga, jako najwyższe Dobro,
źródło życia oraz na pierwsze i ostateczne Ty.
Pokusa może polegać na tym, że będziemy sobie współczuć z powodu
dobrowolnie wybranego bezżeństwa. Współczucie samemu sobie jednak nie wyzwala,
lecz zamyka w swoim własnym “ja” i przeszkadza w patrzeniu na innych, którzy nas
potrzebują.
Przy ślubie konsekrowanej czystości Konstytucje wskazują nam na znaczenie
braterskiej wspólnoty. I rzeczywiście, pielęgnowanie życia wspólnotowego, staranie o
właściwe stosunki międzyludzkie i troska o dobrą atmosferę w naszych domach są
niezastąpionymi integralnymi częściami naszego życia zakonnego. Tu znajduje się
szerokie pole dla zdrowej ascezy i dla nabywania cnót.
Jako warunek do podjęcia bezżennej czystości wymieniają Konstytucje
osobistą dojrzałość i zdrową postawę względem ludzkiej płciowości, poważne
ustosunkowanie do sensu i wymogów bezżennej czystości, a równocześnie do
godności i obowiązków małżeńskich. Dojrzałe człowieczeństwo i zdrowa wiara
stanowią istotne uwarunkowania do rozwoju życia zakonnego. Nie wystarczy wiedzieć
o seksualnych powiązaniach i mądrze na ten temat mówić. Ważniejszy jest szacunek i
czystość serca, poczucie odpowiedzialności oraz troska o innych ludzi, do których nas
Chrystus posyła.
Wierni tylko wtedy cenią bezżenne życie zakonników, gdy widzą, że nasz
sposób życia jest wiarygodny i przejrzysty, bez zakłamania i maskowania, oparty na
miłości Boga i bliźniego. Wtedy konsekrowane bezżeństwo będzie owocne dla
duszpasterstwa i otworzy nam nowe możliwości dojścia do ludzi.
Przez samo złożenie ślubów przy ołtarzu nasze życie nie staje się jeszcze
gotowe ani udane. Profesja zakonna jest dopiero początkiem. Mam wrażenie, że my
dzisiaj nie rzadko nieroztropnie podchodzimy do ślubu czystości. Często brakuje
pokory oraz właściwego oceniania samego siebie. Nie jesteśmy z żelaza – jak mówią
Włosi – jesteśmy ludźmi z ciała i krwi. Podobnie jak małżonkowie muszą stale
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pielęgnować wierność i zachowywać rozumne granice dla wyższych wartości, tak też i
nasze konsekrowane bezżeństwo wymaga dożywotnej i pełnej miłości ostrożności i
pielęgnacji.
Nasze Konstytucje nie mówią wiele o ślubie czystości. Te nieliczne wypowiedzi
dają nam jednak sensowne orientacje. Dobrze będzie rozważyć je w wierze i modlić
się o to. Odnowienie naszych ślubów powinno być przede wszystkim ożywieniem
miłości ku Bogu i ludziom. Miłość prowadzi do prawdy i do wolności. Chrystus nas
zaprasza do dojrzewania w niej.
Uwagi:
• To rozmyślanie zostało wyjęte z listu Przełożonego Generalnego nr 162/92 z 27. 09.
1992.
• Por. K 18-22 i DG 015-016.
• Jako Ewangelia najbardziej odpowiada Mt 5, 13-16.

IX.
Ślub posłuszeństwa. “Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten
Mnie miłuje” (J 14, 21)
Czytamy w Ewangelii św. Jana (14, 21-26):

Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przykazania moje i zachowuje je,
ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do Niego Juda, ale nie
Iskarjota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi
rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie
miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale
Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem.
W świetle tych słów naszego Pana do Jego uczniów pragniemy przemyśleć
sprawę ślubu posłuszeństwa. Będziemy się przy tym kierować Konstytucjami z 1985
roku.
Urywek Konstytucji, który omawia ślub posłuszeństwa, na początku mówi
trzykrotnie o woli Bożej (K 23, 24, 25). Jest to istotny punkt: Wola Boża. Cel naszego
zakonnego posłuszeństwa polega na tym, aby być wsłuchanym w Boże wezwanie i
gotowym do pójścia za nim.
Konstytucje wyjaśniają: Wolę Bożą rozpoznajemy na podstawie Pisma
świętego, życia Kościoła i naszych Konstytucji, a następnie na podstawie znaków
czasu oraz radości i nadziei, smutków i obaw ludzi (K 24). Posłuszeństwo względem
przełożonego zakonnego ma być środkiem do tego, by każda jednostka oraz
społeczność świadomie zważała na wolę Bożą i wspólnie jej szukała.
Ten ślub ma się przyczynić do tego, żeby poszczególni członkowie zakonu oraz
wspólnoty wzrastały i dojrzewały w zachowywaniu posłuszeństwa.
Pytanie: Do czego zobowiązujemy się przez ślub posłuszeństwa? Odpowiedź
znajdziemy w numerach 23 i 26 odnowionych Konstytucji, gdzie jest napisane:
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“Zobowiązujemy się słuchać prawowitego przełożonego, zgodnie z
Konstytucjami, oraz Ojca Świętego, Głowy Kościoła. Jesteśmy posłuszni przełożonym
w duchu wiary i miłości we wszystkim, co dotyczy naszego życia zakonnego i
apostolatu”. To jest przedmiotem i treścią naszego ślubu posłuszeństwa jako
Misjonarzy Świętej Rodziny.
Urzeczywistnienie tego ślubu w sposób po ludzku dojrzały i zgodny z wiarą
powiedzie się tylko wówczas, gdy obydwie strony będą się wzajemnie dobrze się ze
sobą obchodzić i modlić się o właściwe decyzje. Bez modlitwy, bez głębokiego
zjednoczenia z Bogiem, nie można we właściwy sposób kierować ani też we właściwy
sposób słuchać.
Bardzo pomocne jest rozróżnienie pomiędzy ślubem (zobowiązaniem) i
postawą (duch, cnota) w kwestii posłuszeństwa. Dzięki takiemu rozróżnieniu mamy z
jednej strony wyraźnie przed oczyma, do czego zobowiązaliśmy się poprzez ślub. Z
drugiej strony będzie jasne, że czysto zewnętrzne wypełnienie ślubu posłuszeństwa
nie wystarczy. Ślub może być sensowny tylko wtedy, gdy będzie on przeżywany z
wewnętrznym przekonaniem płynącym z religijnej postawu. “Litera zabija, lecz Duch
ożywia” (2 Kor 3,6). Zapytajmy więc, co w naszej Regule zakonnej jest powiedziane
na temat ducha posłuszeństwa.
Gdybyśmy wypowiedzi odnośnie posłuszeństwa, kierownictwa i życia
wspólnotowego zestawili w mozaikę, stwierdzilibyśmy wówczas, że w naszym
posłuszeństwie nie chodzi o formalność: o rozkaz przełożonego i o podporządkowanie
się podwładnego. Byłoby krótkie spięcie. Nasze Konstytucje patrzą na posłuszeństwo
wielostronnie, w prawdziwie ludzko – religijnym wzajemnym uwarunkowaniu. W
porównaniu z dawnymi Konstytucjami rzuca się w oczy, że przy opisywaniu
posłuszeństwa jest mowa o duchu wiary, miłości i służby (K 26), o duchu braterstwa
(DG 017), o wspólnym poszukiwaniu i rozważaniu (DG 019) i o dyspozycyjności dla
zadań wspólnoty (DG 020). Następnie Konstytucje podsuwają nam motywację, byśmy
zarówno jako jednostki, jak również jako wspólnota, szukali we wszystkim woli Boga
Ojca za przykładem Jezusa Chrystusa (por K 23, 24). To z góry zakłada, że będziemy
się wzajemnie słuchać (K 25) oraz mądrze i z szacunkiem będziemy się odnosić
wzajemnie do siebie jak w dobrej rodzinie (Przedmowa K. 15). Dwukrotnie stawiono
nam przed oczy posłuszeństwo z wiary Świętej Rodziny z Nazaretu (K. 5, 24).
Konstytucje mówią następnie: “Zarządzanie naszą wspólnotą zakonną będzie wsparte
przez konsultację ze wszystkimi” (DG 078). Od wszystkich oczekuje się występowania
z inicjatywami, przyjmowania postanowień i odpowiedzialności za nie (DG 017).
Przełożeni w wykonywaniu swojego urzędu powinni się kierować miłością, wsłuchiwać
się w wolę Bożą i wykorzystywać swój autorytet w duchu służenia oraz w zgodzie z
Konstytucjami (K 26, 115). Formalne polecenie trzeba traktować jako wyjątek i może
być wydane jedynie w określonych warunkach (K 27-30).
Przy wyliczaniu tych różnych aspektów naszej posłusznej postawy poznajemy,
że w Konstytucjach otrzymujemy obszerną przestrzeń wolności, własnej inicjatywy i
odpowiedzialności poszczególnych jednostek. Następstwem tego jest to, że maleje
napięcie pomiędzy współodpowiedzialnością i autorytetem, pomiędzy własną
inicjatywą i włączaniem się do wspólnoty (DG 019). Autorytet powinien pomagać w
motywacji swojego wolnego “tak”; bez wolności bowiem nic nie wychodzi. Miłość
uaktywnia się w wolności. Za regulatory służą zasady solidarności i pomocniczości (K.
101, DG 077, K. 194).
Można powiedzieć, że nasze Konstytucje pragną dojrzałego, religijnego
posłuszeństwa. Dlatego też nie byłoby w porządku, gdyby ktoś chciał zrzucać swoją
odpowiedzialność na przełożonych. Przy prośbie o pozwolenie trzeba się zapytać, czy
to harmonizuje z ideałem zakonnym (DG 018). Decydująca jest prawdziwość i
uczciwość wobec własnego sumienia. Nawet wówczas, gdy przełożony udzielił
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pozwolenia, wcale nie znaczy, że działanie tym samym staje się moralnie dobre i
właściwe. Ma tu miejsce rozróżnianie duchów.
W opisie ślubu posłuszeństwa w 23 numerze Konstytucji zwraca naszą uwagę
podkreślenie posłuszeństwa w stosunku do Papieża (por. CIC 590 § 2). Pomocne
byłoby rozważenie tych postanowień w świetle pierwszego numeru naszych
Konstytucji, gdzie jest zaznaczone, że jesteśmy zgromadzeniem zakonnym na prawie
papieskim, i że kierując się Bożym Duchem, wypełniamy misyjne zadanie Kościoła.
Wzmianka o Stolicy Piotrowej przypomina nam naszego Założyciela Ojca Berthiera,
któremu bardzo leżało na sercu “sentire cum Ecclesia” i miłość do Kościoła.
W pierwszych Konstytucjach z 1895 roku, w numerze 714 znajdujemy zdanie:
“Posłuszeństwo jest więzią jedności”. Jest to bardzo ważny punkt widzenia. Z tej
wypowiedzi Założyciela Zgromadzenia możemy wnioskować, że tam, gdzie się usilnie
staramy o jedność, gdzie wspólnie gorliwie pracujemy w duszpasterstwie, gdzie
jesteśmy otwarci na propozycje i rozumne argumenty, gdzie we wspólnocie i z
przełożonymi omawiamy powstające problemy, to tam jesteśmy na drodze
posłuszeństwa. Gdzie zaś się pracuje bez porozumienia, gdzie nie jest się otwartym i
uczciwym wobec innych, gdzie się sieje rozłam, gdzie idzie się egoistycznie swoją
własną drogą, tam już nie ma ani śladu ducha posłuszeństwa i jedności.
Posłuszeństwo ze swej istoty oznacza wzajemne podporządkowanie, a przede
wszystkim wzajemny szacunek.
Wszystkim nam wyjdzie na dobre rozważanie nad istotą posłuszeństwa oraz
modlitwa, byśmy byli czujni na wezwanie Boga, uważni na innych ludzi i ich troski,
jednomyślni w misjonarskiej posłudze i pełni życia w miłości ku Bogu i bliźniemu.
Uwagi:
• To rozmyślanie zostało wzięte z listu Przełożonego Generalnego nr. 71/93 z
8.04.1993.
• Por. VAT. II, “Perfectae Caritatis”, nr 14.
• Zob. następujące teksty z naszej Reguły zakonnej:
– Ślub posłuszeństwa K 23-30; DG 017-020
– Autorytet K 115 i K 171
– Wolność K 9 i K 35
– Współodpowiedzialność DG 017, 022, 023, 027, K 35
– Solidarność i pomocniczość K 101, DG 077 i K 19
• Jako czytanie najbardziej odpowiada Pwt 6, 2-6

X. Ludzki trud - Boże błogosławieństwo
Czytamy w Ewangelii św. Łukasza (2, 33-40):

Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. 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”.
Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo
podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową.
Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc
Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła
Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
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A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do
swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się
mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Synowi Bożemu nie obiecano bezpiecznego życia. Przyjdą kryzysy i wstrząsy.
W centrum Bożego planu zbawczego znajduje się misterium paschalne, tajemnica
śmierci i zmartwychwstania.
Nasze życie nigdy nie jest dokończone. Dopóki żyjemy, podlegamy prawu
wzrostu i dojrzewania, a nawet zanikania. Podobnie jak małżeństwo w dniu ślubu
dopiero się rozpoczyna i przez długi czas jeszcze nie jest dojrzałe, tak też i nasze
życie zakonne. Nasza profesja jest dopiero początkiem naszego konsekrowanego
życia w stanie zakonnym.
Nasze Konstytucje snują na wielu miejscach myśl o wzrastaniu i dojrzewaniu.
Musimy się liczyć z szansami rozwoju i nie możemy obojętnie obok nich przechodzić.
Kto nad nimi nie pracuje i nie wymaga od siebie, ten ulegnie zastojowi i rozwinie się
tylko w niewielkim stopniu. Życie jest jednym wielkim wyzwaniem.
Nasze odnowione Konstytucje wykazują zrozumienie i delikatne wyczucie faktu,
że na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami i że potrzeba wielu kroków, aby w swoim życiu
dojrzewać.
Różne wypowiedzi Reguł zakonnych zapraszają nas do wykorzystywania
procesów dojrzewania i wzrostu konsekrowanego życia.
O nowicjacie mówi się:
“Nowicjat powinien prowadzić do tego, aby nowicjusze głębiej poznali swoje
Boskie powołanie i naszą misjonarską wspólnotę zakonną” (K 53).
“Nowicjusze powinni wysoko cenić swoje misjonarskie powołanie i
kontynuować proces wewnętrznej i duchowej krystalizacji, aby stwierdzić, czy
rzeczywiście są powołani do naszej wspólnoty zakonnej” (K 61).
Odnośnie czasu kształcenia Konstytucje wskazują na to, że “Ojciec Berthier
podkreśla, że samo przekazywanie wiedzy nie wystarcza. Kandydaci powinni ćwiczyć
się w cnotach, a przede wszystkim mają być wprowadzeni w ducha modlitwy i w
ścisłą łączność z Bogiem” (K 84).
Nasze Konstytucje zapraszają nas następnie, byśmy byli czujni i zatroskani o
rozwój naszej osobowości i o coraz głębsze wzrastanie w naszym powołaniu.
Troska o wzrost i dojrzewanie odnosi się nie tylko do okresu formacji, lecz
dotyczy ona całego naszego życia.
W numerze 88 Konstytucji czytamy:
“Ciągłe przemiany we wszystkich dziedzinach życia, nasz rozwój osobowy i
duchowy, jak również nasza odpowiedzialność za ludzi domagają się od nas formacji
nieustannej. Mamy tu na myśli wszystkie inicjatywy, które zgodnie z programem
wykształcenia naszego Zgromadzenia przyczyniają się do rozwoju jednostek i całej
wspólnoty, a także wzmacniają nas do pracy dla Ewangelii”.
Także z życiowych kryzysów i trudności, na jakie napotykamy, mogą wypływać
pozytywne impulsy dla naszego dojrzewania i rozwoju.
Gdy postawimy sobie pytanie, co nam pomogło do wewnętrznego postępu,
wówczas przekonamy się, że najistotniejsze impulsy dojrzewania nie pojawiły się w
czasie spokoju i ciszy, lecz w okresie próby. Łaska Boża działa często za
pośrednictwem krzyża, szczególnie wówczas, gdy zostaje on przyjęty z miłością.
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Dlatego nasze Konstytucje dają nam wskazówki na czas kryzysów i choroby.
Czytamy:
“Także starsi i chorzy współbracia cierpiący i wszyscy, którzy w ukryciu
spełniają swoje prace, powinni być świadomi swojego zjednoczenia z Chrystusem dla
zbawienia świata. Przyczyniają się do budowania w miłości Ciała Chrystusa” (DG 043).
Nie należy więc uważać wieku i choroby za los. Trzeba je tłumaczyć w świetle
naszej chrześcijańskiej egzystencji i w świetle naszego misjonarskiego posłannictwa.
Podobnie i śmierć, o której jest powiedziane:
“Ufni w miłosierdzie Ojca, jesteśmy gotowi przyjąć śmierć, gdyż ona jest naszą
Paschą i ostatnim darem ofiarnym, przez którą dopełnia się konsekracja naszego
życia” (DG 030).
Jeżeli żyjemy w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem, to znajdziemy właściwą
drogę i prawdziwe dopełnienie naszego życia: w jasności i w mocy Jego Świętego
Ducha.
Drodzy współbracia! Cały bieg naszego życia, od urodzenia aż do śmierci, jest
ogarnięty tajemnicą Odkupiciela.
W Chrystusie nasze życie otrzymuje głęboki i wieczny sens. Opłaca się żyć z
Chrystusem i tak, jak Chrystus!
Uwaga:
* Jako czytanie najbardziej odpowiada Flp 2, 5-11.

Ks. Egon Färber MSF
Przekład z języka niemieckiego: Marian Bocian MSF
Jan Paweł II. Wcielenie wejście wieczności w czas
Audiencja generalna 10 grudnia 1997
W związku z obchodami jubileuszu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa sięgamy do wydarzenia, które otwiera erę chrześcijańską: do narodzenia Jezusa.
Ewangelia św. Łukasza opowiada o tym szczególnym wydarzeniu w słowach
prostych i wzruszających zarazem: Maryja „porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie" (Łk 2, 7).
Narodzenie Jezusa czyni widzialnym misterium Wcielenia, które zrealizowało
się w łonie Dziewicy już momencie Zwiastowania. Przychodzi bowiem na świat
Dziecię, które Ona jako posłuszne i odpowiedzialne narzędzie w Bożym planie,
poczęła za sprawą Ducha Świętego. Odwieczny Syn Boga, dzięki człowieczeństwu
przyjętemu w łonie Maryi, rozpoczyna życie jako dziecko i wzrasta „w mądrości w
latach i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2, 52). W ten sposób objawia się jako
prawdziwy człowiek.
2. Prawda ta zostaje podkreślona w Prologu Ewangelii św. Jana: „Słowo stało się
ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14). Mówiąc: „stało się ciałem", Ewangelista
odnosi się natury ludzkiej nie tylko w jej stanie śmiertelności, lecz także w jej
całokształcie. Wszystko to, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu, zostało przyjęte przez
Syna Bożego. Wcielenie jest owocem niezmiernej miłości, która spowodowała, że
Bóg zechciał w pełni podzielić naszą ludzką kondycję. Stanie się Słowa Bożego
człowiekiem spowodowało zasadniczą zmianę w samej sytuacji czasu. Możemy
powiedzieć, że w Chrystusie czas ludzki został napełniony wiecznością.
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Przemiana ta dotyka przeznaczenia całej ludzkości, gdyż „Syn Boży przez
Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem" (Gaudium et spes, 22).
Przyszedł On, aby ofiarować wszystkim uczestnictwo w swoim Boskim życiu. Dar
tego życia pociąga za sobą dzielenie się jego świętością. Jezus potwierdził to w
sposób szczególny mówiąc o Eucharystii: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne" (J 6, 54). Owocem Uczty Eucharystycznej jest posiadanie
odtąd tego właśnie życia. W innym miejscu Jezus wskazuje tę samą perspektywę,
posługując się symbolem wody żywej zdolnej ugasić pragnienie, żywej wody swego
Ducha jako zadatku na życie wieczne (por. J 4, 14). Życie łaski objawia w ten
sposób wymiar wieczności, który podnosi ziemską egzystencję i ukierunkowuje ją
wprost ku życiu wiecznemu, będącemu jej bezpośrednią kontynuacją.
3. Dzielenie się życiem wiecznym Chrystusa oznacza również udział w Jego
synowskiej miłości wobec Ojca.
Odwiecznie „Słowo było u Boga" (J 1, 1), to znaczy w doskonałej więzi i
jedności z Ojcem. Kiedy stało się ciałem, więź ta zaczęła rozszerzać się na całą
ludzką działalność Jezusa. Syn żył na ziemi w nieustannym zjednoczeniu z Ojcem, w
postawie doskonałego posłuszeństwa miłości.
Wejście wieczności w czas jest wejściem w ziemskie życie Jezusa odwiecznej
miłości, która łączy Syna z Ojcem. Do tej Prawdy nawiązuje List do Hebrajczyków, gdy
mówi o wewnętrznej dyspozycji Chrystusa już w samym momencie Jego przyjścia na
świat: „Oto idę (...), abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7). Ten niezmierny
„skok" od życia niebieskiego Syna Bożego do otchłani egzystencji ludzkiej ożywia
wola wypełnienia planu Ojca w całkowitym oddaniu.
Jesteśmy wezwani do przyjęcia takiej samej postawy, pielgrzymując drogą
otwartą przez Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby w ten sposób dzielić się
swoją drogą ku Ojcu. Wieczność, która wchodzi w nas, jest suwerenną mocą miłości,
która chce prowadzić całe nasze życie do jego ostatecznego celu, ukrytego w
misterium Ojca. Sam Jezus powiązał w sposób nierozerwalny te dwa ruchy, kt óre
definiuj ą Wcielenie - zstępujący i wstępujący: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem
na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca" (J 16, 28).
Wieczność weszła w życie ludzkie. Odtąd więc życie ludzkie jest wezwane do
odbycia z Chrystusem podróży z czasu do wieczności.
4. Jeżeli w Chrystusie czas został podniesiony na wyższy poziom, uzyskując wstęp
do wieczności, zakłada to również prawdę, że zbliżającego się Millennium nie
można traktować jako kolejnego kroku w biegu czasu, lecz jako etap
pielgrzymowania ludzkości ku swemu ostatecznemu przeznaczeniu.
Rok 2000 jest nie tylko bramą do kolejnego Millennium, ale także bramą do
wieczności, która w Chrystusie nieustannie otwiera się na czas, aby nadać mu
prawdziwy kierunek i jego autentyczne znaczenie. Wikariusz Chrystusa na ziemi
Papież Jan Paweł II w Jubileuszowym Roku 2000 otworzy Święte Drzwi i
wprowadzi ludzkość w Trzecie Wiary Tysiąclecie.
Otwiera to przed naszym duchem i sercem o wiele szerszą perspektywę
rozumienia przyszłości. Często czas jest zbyt mało ceniony. Zdaje się niepokoić
człowieka swoim upływem, szybkim przemijaniem, co sprawia, że wszystkie rzeczy
wydają się daremne. Lecz jeśli wieczność weszła w czas, to i czas musi być
uznany za w pełni wartościowy. Jego nieustanny upływ nie jest podróżą donikąd,
lecz wędrowaniem ku wieczności.
Prawdziwe niebezpieczeństwo polega nie na przemijaniu czasu, lecz na jego
złym wykorzystywaniu, gdy odrzuca się życie wieczne ofiarowane przez Chrystusa.
Pragnienie życia i szczęścia wiecznego musi być nieustannie odnawiane w sercu
ludzkim. Obchody Jubileuszu mają za zadanie właśnie wzmocnić to pragnienie,
pomagając wierzącym i ludziom naszego czasu otworzyć serca na życie bez granic.
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Matka Boska Saletyńska
Poniżej mamy zestaw modlitw do Matki Bożej Saletyńskiej w tym poprawiona nowenna do MB
z La Salette. Modlitwy do MB Saletyńskiej winny być obficie wykorzystane podczas całego Dnia
skupienia a szczególnie nabożeństwa przebłagalnego, które zgodnie z zaleceniami Ojca
Założyciela, powinno mieć charakter pokutny, ale w duchu saletyńskim4.
Litania do Matki Bożej Saletyńskiej
(Forma II)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Królowo i Matko ludzi
Żywy wzorze miłości
Wzorze uległego posłuszeństwa
Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników
Matko, która z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami
Matko, która upominasz, byśmy święcili dzień święty
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa
Matko, która nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni
Matko, która pragniesz, by cały Lud Boży poznał Twoje objawienie
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa
Matko, która chcesz nas uczynić swoimi pomocnikami
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej
Matko, która leczysz wszystkie choroby
Posłanniczko Bożego Miłosierdzia
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia
Opiekunko biednych i dzieci
Światło zaślepionych i błądzących
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących
Nadziejo rozpaczających
4

„W dniu poprzedzającym o godzinie 18,15 wspólnie odmawiamy Veni Creator, a następnie hymn Stabat Mater.
każdy w milczeniu ofiaruje ten dzień ku czci Matki Bożej z La Salette”. [...]Po matutinum nawiedzenie naszej Matki
z La Salette według metody opisanej w książce ćwiczeń. To ćwiczenie trwa pół godziny. [...]Potem następuje
kilkuminutowe ciche dziękczynienie naszej Matce z La Salette. Zob. spisane wypowiedzi pierwszych uczniów Ks.
Berthiera. Msp.
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Matko Kościoła
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ksiądz: Matko Boska Saletyńska Pojednawczyni grzeszników
Wierni: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś
na Saletyńską Górę Najdroższą swoją Matkę, aby nakłaniała nas do spełnienia
chrześcijańskich obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej
napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z
Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.
Modlitwa zawierzenia się MB Saletyńskiej
Matko Boska Saletyńska, Ty z wielką dobrocią i miłością wzywasz nas do posłuszeństwa
Jezusowi Chrystusowi. Pouczasz nas, jak mamy żyć, jak postępować na drodze do osiągnięcia
szczęścia wiecznego.
Rozważanie Twojego miłościwego objawienia pobudza nas do gorliwego apostolstwa, do
podejmowania wysiłków na rzecz przemiany ludzkich serc i do ocierania Twoich matczynych łez.
Twoje słowa i łzy wzruszają nas i podnoszą do życia wiarą, nadzieją i miłością. Zbyt
jednak słabi jesteśmy, aby wytrwale realizować Twoje, o Pani, polecenia.
O Pojednawczyni grzeszników! Wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i dopomóż nam zło
dobrem zwyciężać. Włącz nas w dzieło jednania ludzi z Bogiem, abyśmy mogli być Twoimi
pomocnikami. Pragniemy ukochać Jezusa, Twojego Syna, którego tyle razy wspominasz na
Świętej Górze w La Salette i którego krzyż z wizerunkiem ukazujesz na swoich piersiach. Do tej
miłości pragniemy włączyć także tych, którzy nie mogą o własnych siłach pójść do Miłosiernego
Chrystusa.
Matko Bolesna, Ty nie oszczędzasz cierpień również swoim dzieciom. Dlatego w trudach
naszego życia, w chwilach słabości, doświadczeń i smutku, do Ciebie się uciekamy, bo tylko Ty
najlepiej nas zrozumiesz i przyjdziesz z pomocą.
O Wychowawczyni naszych serc, prosimy Cię także o nowe i święte powołania
kapłańskie i zakonne, aby liczni słudzy Jezusa Chrystusa głosili prawdę Jego Ewangelii całemu
Twojemu ludowi. Wielu z nich możesz uczynić apostołami dla głoszenia wielkiej nowiny z góry La
Salette, co jest wolą Twojego Syna.
Niech więc, o Matko ukochana, usłyszą Twój głos młode, szlachetne umysły i serca, a w
odpowiedzi, niech podejmą ofiarną i zaszczytną służbę, stając się Twoimi misjonarzami i
apostołami pojednania. Amen.
Modlitwa do MB Saletyńskiej za Kościół
Matko Boża Saletyńska! Ty tak gorliwie troszczysz się o zbawienie naszych dusz.
Pouczasz nas cała treścią swego objawienia. Tak bardzo pragniesz, byśmy szli drogą, którą
wskazał nam Twój Syn, Jezus Chrystus. Tą droga zbawienia prowadzi nas Twój oddany i wierny
sługa Ojciec Święty Jan Paweł oraz biskupi i kapłani.
W tej modlitwie, Dziewico Saletyńska, gorąco Cię prosimy, daj tym zastępom sług Twoich,
daj całemu duchowieństwu katolickiemu apostolską dzielność w pracy, wielką cierpliwość w
przeciwnościach i misjonarską wytrwałość w poświęcaniu, aby prowadzili nas szczęśliwie w pełnej
jedności do zbawienia wiecznego.
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Wszystkim dzieciom Kościoła, całemu ludowi Bożemu daj ducha posłuszeństwa, uległości,
przywiązania i miłości ku jego pasterzom. Niech wszyscy tworzą jedną, miłą i zawsze wierną
owczarnię serc i dusz oddanych Jezusowi.
W tej intencji przez Twoje ręce, Matko Kościoła, ofiarujemy Boskiemu sercu Jezusa
wszystkie nasze modlitwy, dobre uczynki, cierpliwie znosząc przykrości lub choroby, a przede
wszystkim przyjęcie Komunii św. w dniu Tobie oddanym. Przyjmij naszą modlitwę i naszą ofiarę,
wesprzyj ją swoją łaską. Amen.
Akt oddania się Matce Płaczącej
O Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko nasza, oto my niegodni słudzy Twoi,
obieramy Ciebie dzisiaj i na zawsze z Panią, za Matkę i za naszą Opiekunkę. Ofiarujemy Tobie
odtąd w szczególny sposób wszystkie władze duszy i ciała, nasze życie i śmierć oraz wszystko,
czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się na Twoją służbę i chronimy się
pod płaszcz Twej macierzyńskiej miłości. Ufni w Twoją pomoc i opiekę, prosimy Cię o to, abyś
nas niegodnych przyjąć raczyła i swoją modlitwą wyjednała nam łaskę wytrwania w Twojej
służbie, abyśmy mogli kiedyś razem z Tobą uwielbiać i wychwalać Boga, przez całą wieczność.
Amen.
Modlitwa do MB Saletyńskiej
(Andre’ A. Patenaude MS)
Niech Twe łzy będą dla mnie zaproszeniem: moje dzieci nie lękajcie się! Niech Twe łzy
miłości orędują za nami: pomóż nam odnaleźć właściwą drogę Maryjo, stojąca pod krzyżem
Chrystusa, pojednaj nas w światłości, która wychodzi od Niego.
Niech Twe łzy miłości ochronią nas przed wiatrem i burzą. Niech Twe łzy miłości
uspokoją nasz lęk, każdą z naszych ran, wszystkie cierpienia. Pozostań z nami, weź nas za rękę.
Maryjo, bądź naszą ucieczką na tym świecie.
Niech Twe łzy miłości przemienią nasze serca i zaprowadzą nas do owczarni. Niech Twe
łzy miłości będą naszą nadzieją w drodze, którą mamy przebyć do Ciebie. Módl się za nami,
którzy budujemy królestwo oczekując wielkiego dnia, kiedy ono się spełni.
Niech Twe łzy przyniosą nowe życie dla świata, któremu brakuje wiary. Niech Twoje łzy
miłości będą naszą pociechą, gdy zobaczymy Twoje oblicze. O Maryjo, kiedy zobaczymy Twe
oblicze. Amen.
Nabożeństwo do MB Saletyńskiej
(forma I)
Modlitwa wprowadzenia
Matko Boża Saletyńska w złocistej koronie. Z pokorą i ufnością przychodzimy do Ciebie,
do Służebnicy Pańskiej i naszej najlepszej Matki. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo u Boga.
Nie możemy liczyć na nasze osiągnięcia i zasługi, ale tylko na nieskończone łaski i miłosierdzie
naszego Pana, Jezusa Chrystusa oraz na Twoją opiekę i matczyną miłość.
Prawdziwa Matko Bolesna, gdy stałaś pod krzyżem swojego Syna, patrzyłaś na Jego rany
i krew przelaną dla zbawienia człowieka. Wspominając dziś zbawczą Mękę i śmierć Jezusa na
Kalwarii, oraz niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, gorąco Cię błagamy, abyś wyprosiła
nam u Syna Twojego potrzebne łaski, które pragniemy otrzymać zgodnie z wolą Bożą.
Maryjo, Pojednawczyni grzeszników, Ty wiesz, jak bardzo Jezus Chrystus, Twój Syn,
pragnie obdarzać nas miłością i przebaczeniem. On, Ciebie uczynił naszą Najtroskliwszą Matką i
złożył w Twoje ręce nieocenione skarby wysłużonych łask, aby je nam rozdzielała.
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O dobra Matko, wyjednaj nam u Serca Jezusowego te łaski, o które w tej Nowennie
pokornie prosimy. My zaś, z wdzięcznością pragniemy przychodzić do Ciebie, aby razem z Tobą
wysławiać dobroć Boga i Jego miłosierdzie, teraz i na wieki. Amen.
Modlitwa wynagrodzenia
Matko Boża z La Salette, Pośredniczko łask wszelkich; chcemy zadośćuczynić Panu Bogu i
wynagrodzić za nieposłuszeństwo, za naszą niewdzięczność, oraz za ból zadany Twemu
kochającemu Sercu i za Twoje wylane łzy. W wielkim smutku wypowiedziałaś słowa: „Od jak
dawna już cierpię za was. Chcąc, aby mój Syna was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go
o to prosić, a wy sobie z tego nic nie robicie!...”
Za ten nieustannie podejmowany dla nas trud, pragniemy Ci szczególnie wynagrodzić.
Przyjmij o Matko Płacząca, nasze modlitwy, ofiary, dobre uczynki i postanowienia. Przedstaw je
swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy.
Dziękując za Twoją ofiarną miłość i za wszystkie otrzymane od Ciebie dary, chwalimy Cię,
Maryjo:
1. O Dziewico Niepokalana
Wszyscy: Chwalimy Cię, Maryjo!
2. Wzorze pięknej miłości.
3. Opiekunko naszych rodzin.
4. Cudowna Lekarko chorych.
5. Patronko wszystkich błagających.
6. Nadziejo i pociecho nasza.
7. Matko Bożego Miłosierdzia.
8. O Pani nasza Saletyńska.
Modlitwa wdzięczności
O Pani nasza Saletyńska, Ty ogarniasz nas swoją dobrocią i macierzyńską miłością.
Jednoczysz nas na wspólnej modlitwie i prowadzisz do swego Syna. Zgromadzeni dziś u stóp
Twoich, składamy Ci hołd naszej wdzięczności.
1. Za to, że nieustannie wstawiasz się za nami, biednymi grzesznikami.
Wszyscy: Dzięki Ci składamy, Saletyńska Matko!
2. Za to, że powstrzymujesz ramię Syna na nas rozgniewanego.
3. Za to, że prowadzisz pokutujących grzeszników do Źródła zbawienia.
4. Za to, że przypominasz w saletyńskim Zjawieniu Mękę Twego Boskiego Syna.
5. Za to, że jesteś Posłanniczką Bożego Miłosierdzia.
6. Za to, że rozdzielasz liczne łaski tym, którzy się nawracają.
7. Za to, że wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności.
8. Za to, że powołujesz młodzieńców na swoich misjonarzy.
9. Za to, że dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali.
10. Za wszystkie dary i łaski nam i innym wyświadczone.
Modlitwa prośby
Przedstawmy Matce Bożej Saletyńskiej nasze prośby. Najpierw za Kościół święty, za
najwyższego pasterza Ojca świętego, za biskupów i kapłanów, za misjonarzy i misjonarki, za
kleryków, nowicjuszy, braci i siostry zakonne, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny, o nawrócenie grzeszników, za chorych
i cierpiących, za rodziców, dzieci i młodzież. Łączmy się w naszej modlitwie z tymi, którzy składają
prośby i podziękowania, aby Matka Boża Płacząca wysłuchała naszych wspólnych błagań i
udzieliła szczególnych łask, zwłaszcza chorym oraz potrzebującym nawrócenia i pojednania.
Módlmy się także w naszych osobistych intencjach.
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Prośba o wstawiennictwo
Matko Boga i ludzi, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego. Ty prowadzisz do Źródła zbawienia
pokutujących grzeszników. Potężne i nieustanne jest Twoje wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego.
Gdy grzechy nas przytłaczają i ku niebu spojrzeć nie śmiemy, Ty obejmujesz nas matczynym
ramieniem, w pokornej modlitwie polecając swojemu Synowi. Do zwycięskiej mocy modlitwy
dodajesz triumfującą siłę cierpienia, łez i cichej skargi.
Matko Boża Saletyńska, ufamy bezgranicznie w Twoją pomoc i opiekę. Błagamy Cię,
usłysz nasze wołanie i wspomagaj nas w każdej potrzebie chrześcijańskiego życia, abyśmy
zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.
Za Kościół święty, aby głosząc Ewangelię Chrystusa, rozszerzał Królestwo Boże po całym świecie.
Wszyscy: Prosimy Cię, Maryjo!
O błogosławieństwo Boże dla Ojca św. i Jego wysiłków zmierzających do zjednoczenia i
uświęcenia świata.
Za biskupów i kapłanów oraz wszystkie osoby poświęcone Bogu, abyś ich w wierności i gorliwej
służbie utwierdzała.
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, abyś wielu młodych swoimi apostołami uczyniła.
Za naszą Ojczyznę, abyś ją troskliwą opieką otaczała.
O światło wiary dla błądzących i zagubionych, aby odnaleźli Chrystusa, swego Zbawiciela.
Za nasze rodziny, zwłaszcza rozbite i nieszczęśliwe, aby miłość i nabożeństwo do Ciebie stało się
dla nich źródłem zjednoczenia.
O łaskę nawrócenia i pokuty dla obojętnych i zatwardziałych grzeszników.
Za chorych i nieszczęśliwych, aby Bóg uchronił ich od dalszych cierpień, uzdrowił ich i obdarzył
swoim błogosławieństwem.
Za wszystkich, których w modlitwie dziś polecamy, abyś im potrzebne łaski wybłagała.
Modlitwa o wstawiennictwo u Boga
Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa 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 teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak
wiele uczyniłaś! Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do nóg Twoich, choć tak niewierny
jestem i niewdzięczny. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysta Dziewico, Pojednawczyni
grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a
Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Ciebie w niebie. Amen.

Przedruk z modlitewnika pt. Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej.
Red. Ks. Franciszek Gutter MS. Dębowiec 1997.
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Modlitwy Kościoła Wschodniego na temat Bożego Narodzenia
HYMNY I ŚPIEWY
Związane z Tajemnicą Wcielenia

Pieśni okresu przedświątecznego
Chrystus się rodzi: radujcie się i śpiewajcie!
Chrystus z nieba: wybiegnijcie Mu na przeciw!
Chrystus na ziemi: podnieście się!
Wszystkie kraje, śpiewajcie Panu!
Wy zaś, ludzie, radujcie się On bowiem wspaniale się oznajmił.
Pierwszy Irmos pierwszej Ody kanonu na Boże Narodzenie,
który jest śpiewany począwszy od święta Ofiarowania Maryi w świątyni (21. listopada)
we wszystkie niedziele i święta okresu Bożego Narodzenia.

*
Przystrój się, groto, bowiem przybywa Matka Baranka, przynosząc Chrystusa;
a ty, żłobie, przyjmij Tego, który nas zrodzonych na ziemi przez swoje słowo chce nas
wybawić od naszych czynów, na które nie ma słów. Wy zaś czuwający pasterze,
dawajcie świadectwo o tym cudzie, który napawa lękiem, a Wy Magowie z Persji,
przynieście złoto i kadzidło i mirrę Królowi w darze; albowiem Pan ukaże się z
dziewiczej Matki, która upadnie przed Nim na twarz i odda Mu hołd jako Jego
Służebnica, następnie weźmie Go jednak w ramiona i zawoła: jak Ty zostałeś we
mnie zasiany? I jak Ty ze mnie wynikłeś, Ty mój Odkupicielu i mój Boże?
Świętuj, Syjonie; bądź radosna Jerozolimo; miasto Chrystusa, naszego Boga,
przyjmij Stwórcę, który chce się położyć w grocie, w żłobie; otwórzcie jednak i mnie
swoje bramy, pozwólcie mi wejść i pozwólcie mi zobaczyć, jak ten, który w swoich
dłoniach trzyma wszelkie stworzenie, jako mały chłopczyk leży owinięty w pieluszki i
któremu aniołowie nieustannie śpiewają jako naszemu Panu i Dawcy życia, który nas
wszystkich zbawia.
Z Nieszporów ze święta świętego Mikołaja 6 grudnia.
O Ty, najmądrzejszy Mikołaju, który jako uwieńczony stoisz wraz z aniołami
przed tronem Chrystusa, udziel mi światła i oświeć ciemności mojej duszy, żebym z
radością, o błogosławiony, czcił Twoją pamięć.
Ty, który możesz teraz mieszkać w raju rozkoszy i oglądać w jasności
niewypowiedziany majestat, spojrzyj teraz sam z niebiańskich krużganków na tych,
którzy Ci śpiewają i przez swoje wstawiennictwo wybaw nas od wszystkich
namiętności, o Nosicielu Boga, o przebłogosławiony!.
Z Kanonu na święto świętego Mikołaja.
Niech głośno zabrzmią trąby; zbliża się bowiem z daleka macierzyńskodziewicza Królowa świata i wieńczy błogosławieństwem wszystkich, którzy Jej
śpiewają; książęta i królowie powinni się więc śpieszyć i wyśpiewywać chwałę
Królowej, która zrodziła nam tego Króla, który ze swojej miłości ku ludziom po raz
pierwszy postanowił uwolnić z więzów wszystkich, których skrępowała śmierć. Także i
wy, wy pasterze i wy nauczyciele, uczcijmy razem Najświętszą Matkę Dobrego
Pasterza: lśniący złotem Świecznik, opromieniony światłem Obłok, bardziej oddalony
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niż niebo, życiodajną Arkę, płomienny Tron Władcy, złote Naczynie z Manną,
zapieczętowaną Bramę Słowa, Ucieczkę wszystkich chrześcijan; dźwięcznymi
pieśniami pragniemy Ją sławić, wołajmy wiec: Pałacu Słowa, uczyń nas ziemian
godnymi nadchodzącego królestwa; dla Twojego bowiem potężnego orędownictwa
nic nie jest niemożliwe.
Z Laudesów na święto świętego Mikołaja.
Pochwała Praojców
Jako pierwszego wychwalajmy Adama, wysoko wyróżnionego ręką Stwórcy:
tego który stał się praojcem nas wszystkich, a teraz razem ze wszystkimi innymi
Wybranymi odpoczywa w niebiańskich przybytkach.
Abla, który w najszlachetniejszym usposobieniu składał swoje dary, przyjął
łaskawie Bóg, Pan wszechświata; i tak haniebnie zabitego ręką zbrodniczą przeniósł
go jako swego świadka na wysokości ku światłu.
Słyszymy wypełnione Bogiem mowy, które głośno oznajmiają nam objawienie
się Chrystusa; gdyż oto w grocie narodzi się z Dziewicy nie znającej męża, i te
wzbudzające podziw Narodziny ukazuje na niebie wysoko Magom z daleka gwiazda.
Z pierwszej Ody Kanonu ku czci Praojców na drugą niedzielę
przed Bożym Narodzeniem.
Dzisiaj na całym świecie będzie również głośno opiewana gorliwość Seta dla
swojego Stwórcy, ponieważ on spodobał się Panu Bogu ze względu na swój
nieskalany sposób życia i na swoją uduchowioną miłość, a teraz w Krainie żyjących
głośno woła: Święty jesteś Ty, o Panie!
Świętymi pieśniami pochwalnymi wysławiajmy również Henocha; on bowiem
spodobał się Panu Bogu i dlatego przeniósł się na wysokości do wiecznej chwały i jak
zostało napisane, spotkał go los lepszy od śmierci, by stać się następnie Bożym sługą.
Wkrótce wzejdzie nadzieja dla wszystkich ludów z Dziewicy; oto Bethlehem
przyjmuje Wcielone Słowo, które pragnie zostać złożone w ciele do żłobu i w ten
sposób znowu otworzyć chwalebnie zamknięty Eden.
Z trzeciej Ody Kanonu ku czci Praojców.
Abraham, jako przyjaciel Boga, stał się godnym zobaczenia dnia swojego
Stwórcy i został napełniony duchową radością: możemy więc śmiało sławić go całym
sercem jako wyznaczonego przez Boga przodka Chrystusa.
Ten, który jest Pełnią, ukrywa się przed nami w ciele; Ten, który nie ma
początku, oto otrzymuje początek; Bogaty, staje się ubogim; a SŁOWO, Bóstwo, staje
się teraz małym jak chłopczyk położony w żłobie dla niemych zwierząt i kieruje w ten
sposób ponownym wezwaniem do wszystkich, którzy istnieli od początku świata.
Z piątej Ody Kanonu ku czci Praojców.
Daniel i trzej młodzieńcy w ognistym piecu
Ubogacony przez dar proroctwa, opisałeś już naprzód w tajemniczych słowach
poród Dziewicy a równocześnie wyjaśniłeś w wyraźny sposób marzenia królów; jako
męczennik, ale wrzucony do jamy, nauczyłeś w przedziwny sposób lwy jak mają
pościć; tą samą mocą zwalczałeś również fałszywy kult bezbożnych, postawiłeś
świetlany sprzeciw i zabiłeś, o godny podziwu Danielu, węża; proś teraz Chrystusa,
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naszego Boga, by udzielił przebaczenia grzechów wszystkim, którzy z miłością
obchodzą Twoje święte wspomnienie.
Rylcem wiary zapisali Trzej Młodzieńcy, a także niewidzialnymi barwami, w
płomieniach obraz Trójcy; w tajemniczy sposób dojrzeli zewnętrzne zstąpienie SŁOWA
na ziemię i ogłosili to wszystkim; otrzymawszy z nieba duchową rosę, aż do
dzisiejszego dnia upraszają dary łaski spływającej na wszystkich wierzących, którzy
jednogłośnie wołają: Chryste, nasz Boże, udziel w swojej dobroci przebaczenia
grzechów wszystkim, którzy z miłością obchodzą Wasze święte wspomnienie.
Z Jutrzni ku czci Proroka Daniela i Młodzieńców w ognistym piecu
w dniu 17. grudnia.
Pochwała Świętych Ojców
Wiecznie świecące Słońce przychodzi tu teraz, by promieniować z dziewiczego
łona i oświecać cały świat pod słońcem; powstańmy i śpieszmy na Jego spotkanie, z
czystym spojrzeniem i z czystymi rękami! Przygotujmy się na Jego przyjęcie w
naszym duchu: oto bowiem przez cudowny poród wchodzi On do swojej własności,
zupełnie tak, jak sam postanowił; i żeby nas, którzy zostaliśmy pozbawieni życia w
Edenie, mógł zrodzić w Bethlehem.
W żłobie dla niemych zwierząt położy Cię Dziewica, o Ty, SŁOWO BOŻE, bez
początku, któreś teraz wbrew wszelkiemu pojęciu otrzymało początek; Ty bowiem
przychodzisz, aby przerwać moje milczenie, które rozpocząłem z powodu zazdrości
starego węża; pozwolisz się również owinąć w pieluszki, żeby rozwiązać więzy moich
grzechów: Ty, jedynie dobry i jedyny Przyjacielu ludzi! Dlatego też wysławiam Cię,
śpiewam Ci i upadam na twarz w niepojętej radości z Twojego przyjścia w ciele, przez
które zostanę odkupiony!
Oto nadszedł czas naszego zbawienia; przygotuj się, groto, gdyż Dziewica
przychodzi aby porodzić! Ty zaś, Bethlehem w krainie Judy, raduj się i wesel; z ciebie
bowiem wyjdzie Pan, nasz Bóg! Słuchajcie, góry i wy pagórki, i wy kraje wokół Judy;
przychodzi bowiem Pomazaniec aby zbawić człowieka, którego stworzył. On jest
jedynym przyjacielem ludzi.
Z nieszporów ku czci Świętych Ojców
w niedzielę przed Bożym Narodzeniem.
Dzisiaj chór Świętych Ojców wyprzedza świętowanie promiennego Narodzenia
Chrystusa, i także ta niepojęta łaska na nie wskazuje; Abraham bowiem i Trzej
Młodzieńcy są w Starym Prawie jego zapowiedzią.
Dzisiaj uświęcony Abraham wyznaje Jedynego, a jednak Trójosobowego Boga.
Dzisiaj również przychodzi godne chwały i czci SŁOWO, które siedzi wraz z Ojcem na
jednym tronie, mocą Ducha Bożego, na ziemię do swoich dzieci, Trzech Młodzieńców.
Dzisiaj zstępują Trzej Młodzieńcy, podobni przez liczbę i przez swoją wiarę do
Bożej Trójcy, do ognistego pieca bezbożności i objawiają całemu światu, jako
podpadające pod zmysły podobizny, niewypowiedziane Boże tajemnice.
Błogosławiona, nieskalana Matko, nienaruszona Dziewico, wysławiamy Cię; Ty
bowiem wynikłaś z pokolenia Abrahama oraz ze szczepu Dawida i zrodziłaś nam
Chrystusa, którego niegdyś zapowiadali prorocy.
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Boże, Ty przepowiedziałeś Ojcom tajemnicze i niepojęte objawienie się
Twojego Przedwiecznego Syna z Dziewicy, które się dokonało na ziemi; albowiem w
Abrahamie, Izaaku i Jakubie, w Judzie i w innych, w Jessem, Dawidzie i we
wszystkich innych prorokach zapowiedziałeś przez swojego Ducha mającego się
pojawić w Bethlehem Mesjasza, który ma wezwać cały świat na wyżyny.
Z jutrzni ku czci Świętych Ojców.

Dni przed Narodzeniem
Ludzie, obchodźcie czas poprzedzający Narodziny Chrystusa i wszyscy
wznieśmy swój wzrok ku Bethlehem, a wówczas i my sami wzniesiemy się w Duchu i
oczyma naszej duszy ujrzymy Dziewicę, jak idzie, żeby porodzić w grocie Pana
wszechświata, naszego Boga! Natomiast Józef, pomimo wielu cudów, zdaje się w Nim
widzieć tylko człowieka, chłopczyka owiniętego w pieluszki; wkrótce jednak pozna Go
na podstawie różnych rzeczy, że jest to prawdziwy Bóg, który okazuje nam wielkie
miłosierdzie.
Ludzie, obchodźmy czas poprzedzający Narodzenie Chrystusa i wznieśmy swój
wzrok ku Bethlehem, a wówczas i my sami wzniesiemy się w Duchu i będziemy
oglądać w grocie wielką tajemnicę, Eden bowiem został ponownie otwarty, gdyż Bóg,
jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przychodzi z czystej Dziewicy. Wołajmy
więc: Święty Boże, Ojcze bez początku, Święty Mocny, wcielony Syn, Święty
Nieśmiertelny, Duch Pocieszyciel: Święta Trójco, niech chwała będzie Ci.
Przygotuj się, Bethlehem, otwórz się dla wszystkich, ty ogrodzie Edenu;
przystrój się, Ephrata, bowiem Drzewo życia wynikło z Dziewicy w grocie; Jego ciało
bowiem ukazało się jako duchowy raj, z którego Boży Owoc jeść będziemy, będziemy
żyć i nie pomrzemy, jak Adam. Chrystus się narodzi, żeby ponownie naprawić
zniekształcony obraz.
Z nieszporów dnia 20 grudnia.
Ten, który nachylił niebiosa i wynajął mieszkanie w łonie Dziewicy, teraz
przybywa, by się narodzić w ciele w grocie betlejemskiej i być uważanym za
Dzieciątko, jak było przepowiedziane - On, który daje życie dziecięciu w łonie matki.
Dlatego też śpieszmy z radością i ze szczerym sercem na Jego spotkanie!
Raduj się, Bethlehem, przygotuj się, Ephrata; bowiem przybywa Matka Owieczka, żeby porodzić wielkiego Pasterza, którego niesie w swoim łonie. Mędrcy
jednak ujrzeli boską gwiazdę w oddali i rozradowali się oraz śpiewali ze szczerych serc
razem z pasterzami.
Przygotuj się, Bethlehem, na spotkanie z Dziewicą i Matką Bożą Maryją; oto
bowiem przybywa i niesie w swoim łonie Chrystusa, który równie jak Ojciec i Duch
Święty jest wieczny i bez początku; oto porodzi Go Ona w grocie i po porodzie nadal
pozostanie Dziewicą.
Teraz przybywa Mądrość Stwórcy; otwierają się obłoki proroctwa; rozkwita
łaska, promieniuje Prawda i kończą się zagadkowe mowy cieni; ponownie bowiem
otwarły się bramy Edenu. Raduj się więc, Adamie, gdyż oto Bóg, nasz Stwórca,
dobrowolnie pozwala się stworzyć.
Z jutrzni na dzień 21. grudnia.
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Przystrój się, Bethlehem, śpiewaj, mieście Syjonie; raduj się, pustynio,
zakosztuj przedsmaku radości; gwiazda bowiem zmierza ku Bethlehem i głosi
Chrystusa, naszego Boga, który chce się teraz narodzić; przygotowuje się grota żeby
ogarnąć Nieogarnionego, a żłób się gotuje, by przyjąć do siebie Wieczne Życie. My
także śpiewajmy i wołajmy głośno: zbaw nas, Jezu, nasz Boże, który dla nas stałeś
się ciałem.
Chrystus przychodzi, żeby pokonać zło, rozjaśnić ciemności i uwolnić
wszystkich uwięzionych, którzy już naprzód wychodzą Mu na spotkanie.
Raduj się, Syjonie, przystrój się, groto; a ty, Bethlehem, przygotuj się; oto
bowiem przybywa Dziewica, żeby porodzić Pomazańca.
Raduj się, Izajaszu, który niegdyś przyjąłeś słowo Boże i wieść o Dziewicy
Maryi: zapłonie bowiem nawet krzak cierniowy, a jednak nie zostanie on zniszczony
przez ogień i przez Bożą jasność. Przystrój się więc, Bethlehem; otwórz ponownie
swoje bramy, Edenie; wy zaś, Mędrcy, przyjdźcie i zobaczcie Zbawienie leżące w
pieluszkach w żłobie; Jego to bowiem wskazuje gwiazda nad grotą, jako Dawcę życia
i jako Pana, który wszystkich zbawia.
Z Nieszporów na dzień 22 grudnia.
Już naprzód śpiewajmy ze szczerym sercem przedświąteczne pieśni na
Narodzenie Chrystusa; On bowiem, który jest równy Ojcu i Duchowi w chwale,
przyobleka się w nasze ciało w swoim niewysłowionym miłosierdziu; chce się narodzić
w Bethlehem, a aniołowie i pasterze będą opiewać Jego niewypowiedziane
Narodzenie.
Uderzcie w cymbały, niech się rozlega śpiew pochwalny; ukazuje się już
bowiem objawienie Chrystusa, i zaczyna się spełniać dawna zapowiedź proroków; Ten
bowiem, który był zapowiadany, że objawi się ludziom w ciele, już wkrótce narodzi się
w świętej grocie, jako Dziecię zostanie położony w żłobie, i jako mały chłopiec
zostanie owinięty w pieluszki.
Przygotuj się, Bethlehem, otwórz się ponownie, ogrodzie Eden; przybywa
bowiem Najświętszy, żeby się narodzić. Powinny się cieszyć niebiosa, radować się
wszyscy ludzie; do żłobu bowiem przybywa Życie, a Ten, który jest tam bogaty,
zstępuje w przebogatym miłosierdziu do groty, przyjąwszy ubóstwo Adama, w niczym
się nie zmieniając ani się nie mieszając.
Chrystus, niezmierzona Mądrość Boża, wbrew wszelkim pojęciom zbudował
sobie dom z Dziewicy a teraz chce się narodzić w ciele, w zwykłej grocie, a nawet
leżeć w żłobie zwierząt niezdolnych do wypowiedzenia żadnego słowa.
Z Nieszporów na dzień 23 grudnia.
Teraz wypełniają się zapowiedzi proroków; jutro bowiem nasz Bóg wbrew
wszelkiemu pojęciu narodzi się z Maryi Dziewicy, Ona zaś pozostanie tym, czym była
przed porodem. Mędrcy przybywają i przynoszą dary, pasterze grają na flecie;
śpiewajmy więc razem z nimi: Niech chwała będzie Ci, Panie, narodzony z Dziewicy!
Pozwoliłeś zapisać się, o Królu, na rozkaz Cezara, ponieważ Ty sam chcesz
zapisać człowieka w księdze życia; i jako obcy przychodzisz do swojej własności, żeby
wezwać do nieba tego, który niegdyś w sposób godny pożałowania wyobcował się z
raju.

131

Bethlehem, przyjmij Pomazańca; przychodzi On do ciebie jako wcielony i
otwiera mi ogród Edenu; ty zaś, groto, przygotuj się; ponieważ ujrzysz
Nieogarnionego, który cudownie pragnie zostać przez ciebie ogarnięty, On bowiem
przyjął do bogactwa swych dóbr nasze ubóstwo.
Chrystus przybywa, żeby się narodzić, ponieważ On jako Bóg chce obdarować
dzieci Adama cudownym odrodzeniem. Raduj się więc, cała ludzkości, ty nieurodzajna
pustynio; przybywa bowiem Władca, by cię znowu ubogacić w dzieci.
Z Jutrzni na dzień 24 grudnia.

CUDOWNE NARODZINY
Pieśni głównej uroczystości
Dzisiaj narodzi się z Dziewicy Ten, który w swej ręce dzierży całe stworzenie;
jak Dziecię zostanie owinięty w pieluszki ze swej natury nietykalny Bóg; zostanie
złożony w żłobie Ten, który na początku swym słowem utwierdził niebiosa; mlekiem
będzie karmiony Ten, który ludziom na pustyni zsyłał z rosą mannę; Oblubieniec
Kościoła wzywa do siebie Mędrców i przyjmuje od nich dary Syn Dziewicy: czcimy
Twoje Narodziny, o Chryste; czcimy Twoje Narodziny, o Chryste; czcimy Twoje
Narodziny, o Chryste; ukaż nam teraz Twoje Boskie Objawienie.
Zwiastowanie Narodzenia Chrystusa podczas Królewskiej Nony
w dniu 24 grudnia
Przyjdźcie, śpiewajmy radośnie Panu, głośmy cuda dnia dzisiejszego; upadł
mur podziału, ognisty miecz został wycofany, cherubin uwalnia drzewo życia i ja mam
ponownie udział w rajskiej szczęśliwości, skąd moje nieposłuszeństwo niegdyś mnie
wypędziło: bowiem niezmienny Obraz Ojca, Podobizna Jego wieczności, przyjmuje
postać swego sługi, wychodzi z łona dziewiczej Matki, a jednak nie ulega żadnej
zmianie; czym bowiem był, tym pozostał: prawdziwym Bogiem, a przyjął to, czym
przedtem nie był: stał się człowiekiem z miłości do ludzi. Wołajmy wiec do Niego:
Boże narodzony z Dziewicy, zmiłuj się nad nami.
Twoje królestwo, Chryste, Boże, jest królestwem wszystkich czasów, a Twoje
panowanie trwa zawsze i wciąż! Ty, który przyjmujesz ciało przez Ducha Świętego i
stajesz się człowiekiem z Maryi, zawsze Dziewicy: Twoje przyjście, Chryste, Boże,
zajaśniało nam jak światło! Jako Światło ze Światłości, jako odblask Ojca
opromieniłeś całe stworzenie! Wszystko, co posiada tchnienie, niech chwali Ciebie, o
Ty, Odblasku Ojcowskiej Światłości! Ty, który jesteś i zawsze byłeś:
wypromieniowany z Dziewicy, Boże, zmiłuj się nad nami.
Cóż jednak możemy Ci złożyć w darze, o Chryste, który jako człowiek dla nas
ukazałeś się na ziemi? Każde z Twoich stworzeń przynosi Ci dziękczynny podarunek:
Aniołowie swój śpiew, niebo gwiazdę, Mędrcy swoje dary, pasterze swój podziw,
ziemia grotę, opuszczone miejsce żłób: my zaś przynosimy Matkę i Dziewicę. Boże
wszystkich czasów, zmiłuj się nad nami.
Z Nieszporów pierwszego dnia Bożego Narodzenia
Śpieszmy wszyscy do grobu,
padnijmy na twarze jak niegdyś Mędrcy
i złóżmy Mu nasz dar,
przynieśmy Mu naszą mirrę,
On nie jest już w pieluszkach,
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lecz jest owinięty w grobowe płótno.
I płaczmy gorzko, i wołajmy:
Powstań, o Panie, i obdarz
wszystkich upadłych zmartwychwstaniem.
Z wielkanocnej Jutrzni5
Niebo i ziemia powinny dzisiaj proroczo się cieszyć, aniołowie i ludzie powinni
wspólnie w Duchu świętować; Bóg bowiem objawił się w ciele wszystkim, którzy
siedzieli w ciemnościach i w cieniu śmierci, i został dzisiaj zrodzony z Dziewicy;
przyjmuje Go grota i żłób, pasterze głoszą cud, a Mędrcy ze Wschodu przynoszą do
Bethlehem dary; my zaś oddajmy Mu chwałę naszymi niegodnymi ustami w anielskich
słowach: Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój! Przyszło bowiem Oczekiwanie
narodów: tak, Ono już przyszło i uwolniło nas z niewoli nieprzyjaciela.
Niebo i ziemia zjednoczyły się dzisiaj, ponieważ Chrystus się narodził; dzisiaj
bowiem Bóg zstąpił na ziemię, a człowiek wstąpił do nieba; dzisiaj z natury
Niewidzialny został ujrzany w ciele ze względu na człowieka! Złóżmy Mu więc w
ofierze chwałę i tak oto wołajmy: Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój!
Zapewnia nam go bowiem Twoje przyjście: Niech będzie Ci chwała, nasz Odkupicielu!
Gdy Jezus ujrzał zagubionego człowieka z powodu przestępstwa w obrazie i w
przypowieści, nachylił niebo, zstąpił i przyjął, nie zmieniając się, mieszkanie w
dziewiczym łonie, żeby w ten sposób odnowić zagubionego, który teraz woła: Chwała
Twojemu objawieniu, o mój Odkupicielu i mój Boże.
Z Komplety pierwszego dnia Bożego Narodzenia.

TROPARION NA BOŻE NARODZENIE
Grecko-ruski chorał, 4. ton
(Z nutami)
Twoje Narodziny, Chryste, nasz Boże, zapaliło światu światło poznania; w nim
bowiem słudzy gwiazd zostali pouczeni przez gwiazdę, oddali Tobie pokłon jako
Słońcu sprawiedliwości i rozpoznali Ciebie jako Odrośl z wysoka: Panie, niech będzie
Ci chwała.
Raduj się, Jeruzalem, cieszcie się, wszyscy przyjaciele Syjonu; dzisiaj bowiem
zostały rozwiązane długotrwałe więzy przekleństwa Adama; raj został ponownie
otwarty, a wąż został zdeptany; Tę bowiem, którą on niegdyś oszukał, teraz ujrzał Ją
jako Matkę Stworzyciela. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga; ta, która
niegdyś przyniosła śmierć wszelkiemu ciału, ta, która była naczyniem grzechu, ze
względu Bożą Rodzicielkę stała się początkiem zbawienia dla całego świata! Albowiem
najdoskonalszy Bóg narodzi się z Niej jako Dziecię i przez swoje Narodziny
przypieczętuje równocześnie Jej dziewictwo; Jego pieluszki rozwiązują całuny naszych
grzechów, a Jego dziecięctwo leczy cierpienia Ewy. Z tego powodu raduj się i tańcz,
całe stworzenie: przyszedł bowiem Chrystus, aby cię odnowić i nas odkupić.

5Paralela pomiędzy Mędrcami ze Wschodu i z niewiastami przynoszącymi wonności wyraża

się właśnie w tekstach wielkanocnych. Natomiast paralela pomiędzy pieluszkami i całunem grobowym
została uwypuklona w tekstach z Bożego Narodzenia.
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Przyjąłeś mieszkanie w jednej z grot, przyjął Cię żłób, a Pasterze i Mędrcy
upadli przed Tobą na twarze, Chryste, nasz Boże; spełniły się więc zapowiedzi
Proroków, Potęgi anielskie dziwią się jednak i wołają: Chwała Twojemu zstąpieniu, o
Jedyny Przyjacielu człowieka.
Z Komplety pierwszego dnia Bożego Narodzenia.
Widzę tajemnicę, obcą i niepojętą: grota stała się niebem, Dziewica stała się
tronem cherubinów a żłób stał się gospodą, w nim leży nieogarniony Bóg: powstańmy
i śpiewajmy Mu chwałę.
Irmos z dziewiątej Ody Kanonu na Boże Narodzenie.
Tajemniczy krzew winny wydał nie zaszczepioną winorośl, niósł ją na ramieniu
jak gdyby na gałęzi i mówił: Ty jesteś moim owocem, Ty jesteś moim życiem. Teraz
wiem, że jestem tym, czym byłem, Ty bowiem jesteś moim Bogiem. Widzę pieczęć
mojego dziewictwa zupełnie nienaruszoną i dlatego głoszę Ciebie jako zupełnie
niezmienione, chociaż wcielone SŁOWO. Nie ja zostałam poznana, lecz ja poznaję
Ciebie jako Odkupiciela od zguby. Jestem czystą ponieważ Ty ze mnie wychodzisz;
tak samo jak znalazłeś moje łono, tak też pozostawiłeś je nienaruszone. Dlatego
właśnie woła z radości całe stworzenie i mówi do mnie: Bądź pozdrowiona, Pełna
Łaski!
Dzisiaj niewidzialna Istota z Dziewicy połączy się z ludźmi; dzisiaj niezmierzona
Istota zostanie w Bethlehem owinięta w pieluszki; dzisiaj prowadzi Bóg za
pośrednictwem gwiazdy Mędrców z pokłonem dla siebie i przez złoto, kadzidło i mirrę
zapowiada swój trzydniowy spoczynek w grobie. My zaś śpiewajmy: Zrodzony z
Dziewicy, Chryste, nasz Boże, zbaw nas!
Czemu się dziwisz, Maryjo? Czemu lękasz się o siebie? Ona mówi: zrodziłam w
czasie Syna, który nie zna czasu; niepojęte było dla mnie Jego poczęcie; nie znam
również męża, jak więc miałam porodzić. A któż kiedy widział poród bez nasienia?
Jest jednak napisane: Tam, gdzie Bóg chce, milknie porządek natury - Chrystus został
zrodzony, żeby ponownie naprawić zniekształcony obraz.
Z Jutrzni drugiego dnia Bożego Narodzenia.
ROZWAŻANIE W RADOŚCI
Pieśni okresu poświątecznego
Przez łaskę Ducha Świętego opromieniłeś, Szczepanie, swojego ducha i
ukazałeś się w postaci anielskiej: Twoje ciało zajaśniało wewnętrznym blaskiem a
światło Twojej duszy było widoczne dla wszystkich; dlatego też zostałeś obdarzony
widzeniem światłości, kiedy niebo się przed Tobą wspaniale otworzyło: Ty bowiem
jesteś początkiem i chwałą Męczenników.
Szczepanie, kamienowanie stało się dla Ciebie stopniem i drabiną do nieba;
kiedy bowiem na nią wstąpiłeś, ujrzałeś Pana stojącego po prawicy Ojca i
wręczającego życiodajną ręką koronę Tobie, który nosisz imię uwieńczonego6. Teraz
Ty stoisz przy Nim jako zwycięzca i największy z cierpiących męki.
Sławny znakami i cudami oraz prawdziwą nauką, zmusiłeś do milczenia radę
bezbożnych; kiedy zaś oni Cię bili i kamienowali, prosiłeś o przebaczenie dla swoich

6"Stephanos" (grec.) znaczy "uwieńczony".
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morderców słowami Odkupiciela, w którego ręce przekazywałeś swojego ducha, o
święty Szczepanie!
Wielki i niepojęty cud się dzisiaj dokonał: Dziewica porodziła, a Jej łono
zostało nienaruszone. Logos przyodziewa się dzisiaj w ciało, a jednak nie odłącza się
On od Ojca. Aniołowie wyśpiewują chwałę razem z pasterzami. Wołajmy więc i my
wraz z nimi: Chwała niech będzie Bogu na wysokościach, a ludziom pokój!
Z Nieszporów święta św. Szczepana - 27 grudnia
Szczepan, piękny pierwiastek męczenników, który pełen łaski i mocy działał
wielkie znaki i cuda wśród ludu, został ukamienowany przez ludzi bezprawia, a
przecież jak anioł został on uniesiony w górę do chwały i widzi teraz po prawicy Mocy
chwałę za nas Ukrzyżowanego; w duchu łaski został on wzięty do nieba i przyłączony
do chórów anielskich. Teraz on prosi, żebyśmy wszyscy zostali zbawieni.
Z Nieszporów święta św. Szczepana.
Niech się cieszą niebiosa, niech raduje się ziemia, gdyż dzisiaj rzeczywiście
aniołowie i ludzie stali się jedno. O cudzie: Niewidzialnego można zobaczyć!
Nieogarniony pozwala się ogarnąć! Słowo staje się faktem! Syn Boży staje się Synem
Człowieczym! A Dziewica, która nigdy nie poznała męża, ukazała się jako Matka Boża!
I Matka pozostaje po porodzie dziewicą! Wcielone Słowo Ojca zostało zaś złożone w
żłobie, powiadomieni pasterze uczestniczą w tym misterium, a Mędrcy ze Wschodu,
prowadzeni przez gwiazdę, przynoszą dary i upadają na twarze przed
nowonarodzonym Odkupicielem. Także i my wraz z nimi, przyjaciele ich święta,
otwórzmy chętnie skarbce naszych serc i wyłóżmy przed Nim nasze dobre czyny:
Wiarę, nadzieję i miłość jako nasze złoto, kadzidło i mirrę oraz włączmy się
pochwalnego śpiewu aniołów tam w górze: Chwała niech będzie Bogu na wysokości i
pokój na ziemi, a ludziom upodobanie: Temu, który przychodzi, żeby całą naszą
ludzkość wybawić od złudy.
Z Nieszporów na dzień 28 grudnia.
W poszukiwaniu za ukrytym wielkim Skarbem morduje dzisiaj występny Herod
niewinne dzieci. Rachel zaś nie daje się pocieszyć, widząc niesprawiedliwe
morderstwo i przedwczesną śmierć dzieci; i z bólem w sercu płacze ona nad nimi;
następnie jednak widzi je na łonie Abrahama i zaczyna się radować.
Króla wieczności, który poddał się prawom czasu, poszukuje występny król
Herod, aby Go zabić; ponieważ jednak Go nie znajduje, kosi całe mnóstwo
niewinnych dzieci, i nie wiedząc o tym, czyni ich świadkami i obywatelami królestwa
niebieskiego. Teraz na wieki będą oni oskarżycielami jego szaleństwa.
Przedwieczny Panie, zaledwie narodziłeś się z Dziewicy i w swojej dobroci
stałeś się Dziecięciem, a już przyprowadzono Ci cały chór chłopców, zarumienionych
przez krew świadectwa, które ich czyste dusze niezwłocznie zbawiło; Ty zaś
przyjmujesz ich i prowadzisz do mieszkania wiecznego życia, gdzie oni boleśnie
oskarżają złość Heroda i jego wściekłe szaleństwo.
Zachwycająca tajemnica się dzisiaj objawiła: cała natura została odnowiona,
kiedy Bóg ukazał się jako człowiek. Pozostał tym, kim był, a przyjął to, czym nie był,
nie doznając jednak pomieszania ani rozdarcia.
Z Nieszporów na dzień Niewinnych Dzieci 29 grudnia.
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W blasku dziewictwa zajaśniałaś, święta Anyzjo, i zabłysłaś bohaterstwem
świadectwa krwi, kiedy bowiem odmówiłaś oddania czci boskiej słońcu, musiałaś
przyjąć na siebie niesprawiedliwą śmierć, a jednak przyodziana w purpurę swojej
własnej krwi, stanęłaś jako uwieńczona przed Słońcem Chwały i teraz opromieniona
jesteś blaskiem, który z niej wypływa.
O zaliczona obecnie do chórów anielskich, kiedy na ziemi ogarnął cię zapał dla
Boga i pobudził cię do wzniesienia się ponad rzeczy widzialne dla wyższej
powściągliwości i czystości, przekonałaś swego męża dobrymi i miłymi Bogu słowami,
że pozwolił ci odejść i opuściłaś nieustanny wir tego świata. Dlatego znajdujesz się
teraz, o święta Melanio, u Pana, znalazłaś u Niego wieczne życie i wieczną rozkosz,
oraz prosisz Go, żeby nas zbawił.
Chwała Bogu na wysokości, usłyszałem dzisiaj od aniołów w Bethlehem ku
chwale Tego, który chciał, żeby pokój zapanował na ziemi. Teraz Dziewica, jak było
zapowiedziane, jest dalej niż niebo; Światło bowiem zabłysło dla wszystkich, którzy
byli pogrążeni w ciemnościach i pozwoliła głęboko pochylonym spojrzeć w górę, tak
że oni wraz z aniołami śpiewają: Chwała Bogu na wysokości!
Z Nieszporów ku czci świętych: Anyzji i Melanii w dniu 30 grudnia.
W dniu 31 grudnia, na zakończenie okresu poświątecznego śpiewa się
ponownie całe Oficjum z Bożego Narodzenia.
BOŻE NARODZENIE W KOŚCIOŁACH
STAROŻYTNEGO WSCHODU
Chwała Kościoła armeńskiego
Nowa Odrośl wynikła dzisiaj z korzenia Jessego
i wydała Syna Dawida jako Syna Bożego.
Nieskalana jest Dziewica i poczęcie bez nasienia.
Jest to jednak radosna Nowina
Archanioła Gabryela dla Dziewicy Maryi:
Ty, która porodzisz Radość świata,
raduj się, Maryjo; raduj się, Matko i Dziewico;
raduj się, Łaski Pełna, Pan jest z Tobą!
Dzisiaj jest święto Narodzenia - o radosna Nowino!
naszego Pana i Jego ukazania się - o radosna Nowino!
Dzisiaj Słońce sprawiedliwości - o radosna Nowino!
ukazało się wśród ludzi - o radosna Nowino!
Dzisiaj porodziła czysta i święta Dziewica - o radosna Nowino!
nieśmiertelnego Króla - o radosna Nowino!
Dzisiaj przybyli aniołowie z nieba - o radosna Nowino!
i chwalą wraz z nami nieśmiertelnego Króla - o radosna Nowino!
Dzisiaj zadrżało piekło w swoich posadach - o radosna Nowino!
i rzesze demonów zostały zranione - o radosna Nowino!
Źli się dzisiaj zatrwożą - o radosna Nowino!
a dzieci Adama będą się radować - o radosna Nowino!
Z tekstów własnych liturgii Bożego Narodzenia.
Pieśni o ucieczce do Egiptu
Przybyła do Egiptu
Twoja Gołębica, piękna,
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Jest to Maryja,
Święta Dziewica.
On Ją wywyższył
Pan Jezus,
Który obalił i zniszczył
Bożyszcza Egiptu,
On odkupił Egipcjan
Z ciemności bezbożnictwa,
On ich wybawił od zguby,
Która im groziła z powodu złych bożyszcz.
*
Wysławiajmy Chrystusa,
Stwórcę wszechświata,
Który nawiedził Egipcjan,
Nas, swój lud,
On przybył do Egiptu
Z odważnym pośpiechem,
Z Maryją, swoją Matką,
Królową.
Chrystus, nasz Odkupiciel,
Niesiony w Jej ramionach,
Zniweczył wytwory
Rąk Egipcjan.
On, Chrystus, który jeszcze będzie
Po wszystkich Eonach,
W Egipcie, dzisiaj,
Widzimy, że jest On czczony.
Stwórca nieba
I wszystkich jego zastępów,
Przybył tu do Egiptu,
W ramionach Maryi.
Wesel się dzisiaj i wołaj radośnie,
O kraju egipski,
Król bowiem przybył do ciebie,
Chrystus, Przyjaciel ludzi.
Wszyscy Go więc wychwalajmy
I wysławiajmy Jego imię,
On się nam bowiem objawił,
A Jego miłosierdzie trwa wiecznie.
*
I znowu anioł Pański
Ukazał się Józefowi,
I to jemu polecił,
By do Nazaretu powrócił.
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W czasie powrotu z Egiptu
Przybył nasz pan do Dżokem,
Sprawił, że tam wytrysło
Wody święte źródełko.
I aż do dnia dzisiejszego
Jest ono w tym miejscu,
I leczy ono każdego,
Kto tylko chce z niego korzystać.
I otrzymuje się wówczas
Błogosławieństwo Dziewicy,
Matki naszego Wybawcy,
Tej Przenajświętszej.
I błogosławieństwo Kościoła,
Gdy imię Maryi uczcimy.
Jej imię trwać będzie
Po wszystkie pokolenia.
Śpiewajmy więc Chrystusowi,
Prawdziwemu Bogu naszemu,
Zawsze też wysławiajmy
Jego Matkę Dziewicę.
CHWAŁA Kościoła etiopskiego
Ty Go do nas posłałeś, chociaż On nie odszedł od Ciebie, i był On tam, gdzie
Ty byłeś; On pozostał w niebie przy swoim Ojcu, w tym samym czasie gdy był na
ziemi ze swoim wychowawcą.
On zstąpił z góry, nie tracąc niczego w górze i nie nabywając niczego na ziemi;
został poczęty w łonie Matki nie kurcząc się wcale; mieszkał w łonie Matki i nie był
tym ograniczony; Stwórca wszelkiego ciała przebywał w miejscu narodzenia; Ten,
który króluje nad Cherubami, zamieszkał w Córce ciała; trawiący Ogień przyodział się
w ciało i delikatny Duch przyjął cielesne członki.
Narodził się z Ukrytej aby zostać publicznie ogłoszony i Ten, który kształtuje
niemowlęta w łonie ich matek, sam stał się niemowlęciem; owinięto w pieluszki Tego,
który otacza się światłem.
On mieszkał w domu łaknących jako ubogi, a rozsyłał Apostołów jako Król,
żeby Mu z dala okup przynosili. On leżał w żłobie, który pan wskazuje swojemu
wołowi, i był pielęgnowany jako niemowlę, a jednak oddawano Mu pokłony jako Panu
wszystkiego. Wędrował jak człowiek, a działał jako Bóg. Dobrowolnie głodował jako
dziecko Ewy a nasycał niezliczone rzesze głodnych kawałkiem chleba jako
Wszechmocny.
Z Anafory Jana
Jezu Chryste, Ty jesteś rzeczywiście naszym Panem, naszym Bogiem i naszym
Zbawicielem; Ty jesteś Święty przez swoją własną świętość, wzniosły przez swoją
własną wzniosłość; wysławiony przez swoją własną chwałę i uwielbiony przez hołdy
Twoich świętych aniołów.
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O Panie, nasz Boże, do Ciebie jest podobny w wyglądzie i blasku Ten, który
Cię zrodził, a Ty zostałeś posłany przez swojego Ojca:
Jako Źródło, które wytrysnęło w najwyższym niebie; jak długa nić, która nie
została zerwana.
Według swojej woli zstąpiłeś z nieba na ziemię, od Ojca, Stwórcy nieba i ziemi,
objęło Cię łono Dziewicy; mała Dziewczynka, Córka ubogich ludzi nosiła Cię; Galilejka
Ciebie pieściła; byłeś do Niej przywiązany, a Ona nie odczuwała lęku przed Tobą; Ty
uświęciłeś Jej duszę i oczyściłeś Jej ciało; w Bethlehem zostałeś zrodzony i
wyglądałeś jak człowiek; przez Jana zostałeś ochrzczony; Ty chodziłeś po morzu,
uciszałeś burze i ożywiałeś ponownie dusze.

CHWAŁA Kościoła asyryjskiego

Asyryjskie Gloria w formie syryjskiej
Chwała Bogu na wysokości i pokój na ziemi, a dla ludzi upodobanie. Wielbimy
Cię, wysławiamy Cię, wywyższamy Cię, który tu jesteś od wieczności. Tajemnicza i
niepojęta natura: Ojciec, Syn i Duch Święty. Król królów i Pan panujących, którego
nikt z ludzi nigdy nie widział a także nie może widzieć. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś
jest mocny, tylko Tyś jest nieśmiertelny: poznajemy Cię przez Pośrednika wszelkich
dóbr. Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Synu Najwyższego, Baranku żywego Boga,
który gładzisz grzechy świata; zmiłuj się nad nami; który siedzisz po prawicy swojego
Ojca: przyjmij nasze błagania. Ty bowiem jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś naszym
Panem, Ty jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Odkupicielem, Ty jesteś Tym,
który przebacza nam grzechy. Jezu Chryste, oczy każdego z nas są na Ciebie
zwrócone. Chwała niech będzie Bogu, Twojemu Ojcu, i Tobie, i Duchowi Świętemu
przez całą wieczność. Amen.

Asyryjskie Gloria w formie chińskiej
Pieśń pochwalna świetlanej nauki dla trzech Majestatów dla osiągnięcia odkupienia.
Kiedy najwyższe niebo w głębokim uniżeniu przynosi hołdy,
kiedy wielka ziemia poważnie rozmyśla o pokoju i jedności wszystkich,
kiedy pierwsza prawdziwa natura człowieka otrzymuje ufność i pokój,
wówczas zawdzięczamy to Bogu, miłosiernemu Ojcu wszechświata.
Całe zgromadzenie dobrych oddaje cześć z całą szczerością;
wszystkie oświecone natury wychwalają i śpiewają;
wszyscy, którzy mają dusze, są pełni ufności i spoglądają na Nieskończonego;
żeby otrzymać światło łaski dla odkupienia od diabła.
Trudno to znaleźć, niemożliwe to osiągnąć;
sprawiedliwy, prawdziwy, wieczny, łaskawy Ojcze,
uwielbiony Synu, Duchu Święty;
Królem wśród wszystkich panujących jesteś Ty, Mistrzu,
wśród wszystkich szanowanych na świecie Ty jesteś duchowym Władcą wszystkiego.
Twoje odwieczne istnienie rozjaśnia tajemniczo nieograniczoność,
Twoja świetlana wzniosłość zgłębia całkowicie ograniczoność.
Od początku żaden człowiek nie mógł Cię widzieć,
ani nie może Cię dostrzec cielesne oko.
Tyś sam całkowicie doskonały w jasnej i świętej cnocie,
Tyś sam jako Bóg wzniosły w niezmierzonej mocy,
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Tyś sam niezmienny i wspaniale istniejący, jako korzeń i źródło wszelkiego dobra,
które nie ma swego punktu kulminacyjnego.
My wszyscy wysławiamy teraz Twoje miłosierdzie i Twoją życzliwość,
w tęsknocie za Twoją tajemniczą radością, żeby ona oświeciła nasz kraj,
czcigodny Mesjaszu, przenajświętszy Synu, który gdziekolwiek wzrok sięga,
uzdrawiasz regiony goryczy i zbawiasz bezsilnych.
Łaskawy i przyjazny Baranku przedwiecznego Króla życia,
który bierzesz na siebie cierpienia wszystkich, nie unikasz trudu,
bądź więc tak dobry i zgładź piętrzący się ciężar grzechu wszystkich żyjących
i zbaw łaskawie ich dusze, żeby one osiągnęły pokój.
Najświętszy Syn zasiada słusznie na tronie po prawicy Ojca,
a Jego tron jest bezgranicznie wyniosły;
Wielki Mistrzu, bądź łaskaw, dać tam odpowiedź na wszystkie modlitwy,
i ześlij na ziemię łódź, na której moglibyśmy uniknąć porwania przez strumień ognia.
Wielki Mistrz jest naszym łaskawym Ojcem.
Wielki Mistrz jest naszym świętym Panem.
Wielki Mistrz jest naszym duchowym Królem,
Wielki Mistrz może być Odkupicielem i Wybawcą wszystkich.
Wielki Mistrz pomaga wszystkim utrudzonym swą mądrą mocą;
wszystkie oczy spoglądają w górę bez najmniejszego drżenia.
Także na zwiędłych i uschniętych zsyła słodką rosę na ziemię,
żeby zwilżyć wszystko, co istnieje, a korzeń dobra się odświeży.
O Przenajświętszy i Najczcigodniejszy Mesjaszu, prosimy Twojego łaskawego Ojca,
o niewyczerpany skarb łaski,
o nieskończenie Święty i łaskawy, Twoja duchowa natura jest święta.
Jasne i mocne jest prawo i wzniosłe ponad wszelkie myśli i debaty.
Pieśń pochwalna Jaśniejącej Nauki Ta-czin do trzech Majestatów
dla osiągnięcia odkupienia.
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Ojciec Założyciel ks. Jan Berthier

(spotkania we wspólnocie)

Zaufanie Bogu
1. Przygotowanie sali
Wcześniej wieszamy obraz Ojca Założyciela na centralnej ścianie lub na
stojaku wcześniej przygotowanym.
2. Zachęta
W czasie dzisiejszej medytacji nad postacią Ojca Założyciela, ks. Jana
Berthiera będziemy chcieli zobaczyć jakie było jego zaufanie Bogu w momentach
trudnych, granicznych. Zobaczymy również siebie w sytuacjach, które wymagały od
nas odpowiedzi wiary w sytuacjach dla nas trudnych.
Na początek zaśpiewajmy wspólnie pieśń o Abrahamie, którego wiara w Bożą
opiekę była tak wielka, że stał się na zawsze naszym przewodnikiem w wierze.
(Można dobrać inną pieśń mówiącą o absolutnym zaufaniu Bogu. Śpiewając,
pamiętajmy o ks. Janie Berthierze).
3. Przesłanie Ojca Założyciela
Słowa listu ks. Berthiera do księdza Douare z 12 listopada 1865 r., napisane w
dwa miesiące po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych: „Jestem szczęśliwy mój
dobry pasterzu, trzeba mi jedynie umrzeć w sobie samym. Od miesiąca dobry Bóg,
wyraźniej niż zwykle, domaga się tego ode mnie. [...] jednakże tak wiele jest
pocieszeń i tak ogromny czuję pokój, mogąc naprawdę żyć dla Boga”.
Słowa Ojca Założyciela po powrocie z Holandii (1895r.) do Grenoble, gdzie
szukał miejsca na lokum dla nowego dzieła: „Widziałem w tym [pozytywne owoce
poszukiwania miejsca na fundację domu dla nowego dzieła – uwaga moja AB], [...],
wielką opatrzność, Jeśli zechce mi ją nadal zsyłać, to rozpoczniemy we wrześniu. Do
tej pory niczego oficjalnie nie ogłosiłem, ale teraz to uczynię”.
4. Refleksja
Ksiądz Berthier nie był człowiekiem, który łatwo rezygnował z obranego celu.
Ufał Bogu i zmierzał do swojej „Ziemi Obiecanej” tzn. do momentu, w którym w 1895
roku założył w Grave Instytut dla Spóźnionych Powołań. Zobaczmy, że po wielu
latach swojej działalności jako kapelan i guwerner, potem jako spowiednik i
kaznodzieja na górze La Salette (ponad 30 lat), a jako człowiek już schorowany i
starszy, decyduje się na krok, który nie przyniesie mu spokojnego, ustabilizowanego
życia - zakłada nowe Zgromadzenie.
Jego ufność Bogu kształtowała się od początku Jego życia zakonnego. Już w
nowicjacie po raz pierwszy musiał sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście życie zakonne,
w ciężkich warunkach początków formacji na Górze Objawienia, na La Salette, jest
dla niego. Czy będąc tak kruchego zdrowia, osiągnie upragniony cel? Również
wspólnota saletynów zastanawiała się, czy tak bardzo chory na płuca kandydat
nadaje się na misjonarza, który w przyszłości będzie musiał pracować w ekstremalnie
trudnych warunkach, w surowym, górskim klimacie. Ojciec Berlioz jeden z założycieli
wspólnoty saletyńskiej, widząc tak schorowanego nowicjusza, powiedział mu wprost,
że z takim stanem zdrowia nie nadaje się do Zgromadzenia i że właściwie
nieformalnie nie jest już członkiem wspólnoty. Nie wiemy, co wtedy czuł Jan, ale z
pewnością nie był w tym momencie uosobieniem szczęścia i pokoju. Oceniono go
przede wszystkim po jego przydatności w pracy duszpasterskiej. Dostrzegano jego
modlitewną gorliwość, jednak to nie wystarczało krytykom, aby dać mu szansę.
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Jednak Bóg tak kształtuje trudną drogę powołania ufających Mu, że nie
pozwala im stanąć na krawędzi rozpaczy. Postawił na Jego drodze w tym trudnym
momencie ks. Giraud, mistrza nowicjatu. Człowieka wielkodusznego, dobrego kapłana
i znawcę serc ludzkich. Ten nie patrząc na młodego Jana jak na pracownika,
przynoszącego określone dochody, dostrzegł w nim kogoś, kto będzie Bożym
błogosławieństwem dla Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów. Historia pokazała jak
bardzo mylił się ks. Berlioz i jak bardzo sprawdziły się słowa św. Pawła, mówiące o
tym, że Bóg wybiera to co jest słabe w oczach ludzkich, aby Jego chwała jeszcze
pełniej się objawiła. Ksiądz Jan po złożeniu pierwszych ślubów, tryska radością i
ufnością wobec Boga. Nie widać w Jego wypowiedziach (patrz pkt. 2 Przesłanie Ojca
Założyciela) nuty goryczy czy żalu do ludzi, którzy być może powodowani dobrymi
intencjami, jednak nie zachowali się ewangelicznie, usiłując zdmuchnąć nikły płomyk
tlejącego się powołania ks. Jana Berthiera.
Całe życie Założyciela był naznaczone podejmowaniem decyzji zgodnie z wolą
Bożą, ale czasami wbrew zdaniu innych ludzi. Potrzeba było niezwykłego wyczulenia
na głos Stwórcy w swoim sercu, żeby nie realizować swoich idei, swoich pomysłów,
ale by wybierać to co jednak w perspektywie rozwoju dzieła zbawienia było prorocze,
natomiast w pierwszym momencie mogło być odbierane przez innych jako działanie
egoistyczne.
Jak inaczej niż w kategoriach pełnego zaufania Bogu rozumieć decyzję
przeniesienia saletyńskiej szkoły apostolskiej z dwudziestoma nowicjuszami i
sześćdziesięcioma uczniami z Francji do Szwajcarii, do diecezji Sion. W 1880 r.
minister nauczania publicznego Francji J. Ferry, walczący z Kościołem, jednym
dekretem skasował jezuitów, natomiast drugim usiłował uczynić to samo ze szkołami
prowadzonymi przez Kościół m.in. szkołą apostolską saletynów. Dzięki ks. Berthierowi,
jego szybkiej decyzji udało się uniknąć rozwiązania szkoły, zmarnowania tylu powołań.
Młodzi kandydaci do życia zakonnego mogli w spokoju, już w Szwajcarii kontynuować
swoją naukę. Natomiast dla Ks. Jana było to kolejne wezwanie do kroku wiary, aby
zaufać Bogu i organizację szkoły rozpocząć od nowa, w warunkach najbardziej
prymitywnych. Zamek w Loeche w którym zamieszkali był kompletnie zniszczony.
Pierwszą zimę spędzili bez ogrzewania, mimo srogiego mrozu dochodzącego do –
29°C.
Niewątpliwie największym potwierdzeniem jego zaufania Bogu było podjęcie
się w wieku pięćdziesięciu pięciu lat fundacji nowego Zgromadzenia. Nie można
powiedzieć, że był nieświadomy ogromnych trudności, jakie były z tym związane.
Podobne przeżył w Szwajcarii. Jednak myśl o tym, że jest szansa powołać jeszcze
wielu robotników do Winnicy Pańskiej nie dawała mu spokoju. Pragnienie
powiedzenia ludziom o Miłości Boga do każdego poszczególnego człowieka, było
najgłębszą motywacją jego działania. Wiedząc, że we Francji nie można zakładać
takiego dzieła przenosi je do Holandii. Wychodzi jak kiedyś Abraham w nieznane.
Grave stało się jego Ziemią Obiecaną. Podróżna walizka i ufne serce, że to co robi ma
Boże błogosławieństwo było dla niego jedyną rękojmią, zabezpieczeniem. Zostawiał
swoje Zgromadzenie, w którym miał ustaloną, wysoką pozycję. Poprzez swoją
działalność kaznodziejską, pisarską i wychowawczą przyczynił się do jego rozwoju.
Decydując się na taki krok podobnie jak Abraham ofiarował Bogu to co miał
najcenniejszego – swojego ukochanego Izaaka, tzn. swoją miłość do La Salette i do
Płaczącej Pani. Opuszcza na stałe miejsce, z którym związał całe swoje życie.
Wyrusza w niepewne. Pierwsze lata oraz miejsce fundacji Zgromadzenia wcale nie
potwierdzają, że decyzja wyjścia z La Salette był słuszna. Prymitywne warunki
bytowania, nieustanny deficyt finansowy, współpracownicy ciągle się zmieniający,
studenci, którzy nie potrafią wytrwać w trudnych warunkach, trudności czynione ze
strony różnych urzędów kościelnych, konieczność bycia wszystkim we wszystkim i dla
wszystkich tzn. organizatorem zaplecza materialnego, wychowawcą, nauczycielem,
psychologiem, spowiednikiem itd. mogły odebrać chęć do dalszego działania
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najwytrwalszym. Ks. Jan potrafił przetrwać najtrudniejszy czas, by potem móc się
cieszyć owocami swojej i swoich współpracowników pracy. 1899 pierwsi kandydaci
rozpoczynają nowicjat, 1900 r. – pierwsze śluby, 1903 r. - pierwsze śluby wieczyste,
1904 r. – pierwszy numer „Posłańca Świętej Rodziny”, 1905 r. – święcenia trzech
pierwszych kapłanów.
W dalszym ciągu pisze, publikuje. Do ostatnich dni swojego życia, mimo
ciężkiej choroby pracuje. Nie żąda dla siebie lepszego traktowania. Nikt z otoczenia
nie zorientował się, że jego śmierć przyjdzie tak szybko. Odszedł tak jak żył, jak
dobry żołnierz Jezusa Chrystusa, bez zbędnych czułości i patetycznych gestów. 15
października 1908 r. w przededniu swojej śmierci w rozmowie z bratem Gerardem
zachęca go do dążenia do świętości. Powiedział: „Jest to największa pociecha, którą
mógłby mi brat przynieść”. Cieszyć z cudzej świętości może jedynie człowiek, który
zaufał w swoim życiu Temu, który jest dawcą świętości.
5. Słowo Boże - Rdz 22,1-18
„Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie
oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne
jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza, (...).
Pytania do refleksji wspólnej:
- co mówi na tekst, który przed chwilą słyszeliśmy?
- co mówi do mnie osobiście i do naszej wspólnoty misjonarzy Świętej Rodziny?
- w jaki sposób zaufanie Bogu przez Ojca Założyciela przemawia dzisiaj do mnie?
Jakie słowa i jakie czyny ks. Jana Berthiera zachęcają mnie, aby zaufać Bogu w
swoim życiu zakonnym i misjonarskim?
- czy miałem taką sytuację w życiu zakonnym, że zrezygnowałem z rzeczy dobrej na
korzyść lepszej, bardziej potrzebnej drugiemu człowiekowi, naszemu Zgromadzeniu?
- w jaki sposób pokonujesz swoje trudności?
- na ile byłbyś w stanie zmienić swoje plany życiowe, ze względu na dobro duchowe
drugiego człowieka, jakiejś wspólnoty?
6. Modlitwa
Oddanie swojego ukochanego Izaaka. Najlepiej tę dynamikę zrobić w kaplicy
przed tabernakulum. W chwili ciszy wyraźnym aktem swojej woli ofiarować Panu
Bogu rzecz, wydarzenie, osobę, która jest dla mnie bardzo ważna. Gest Abrahama
niech będzie gestem zaufania Bogu i powiedzeniem Mu na wzór Ojca
Założyciela: ”Weź Panie wszystko w moim życiu i oddaj mi to wszystko przemienione,
Twoje.
Następnie modlitwa spontaniczna uwielbienia za fakt stworzenia i odkupienia
każdego z nas. Modlitwa dziękczynienia za ks. Jana Berthiera oraz modlitwa prośby o
beatyfikację oraz o to, abyśmy jako Misjonarze Świętej Rodziny wiernie odkrywali
nasz charyzmat, zostawiony nam jako testament przez Ojca Założyciela. Poszczególna
blok modlitewny można rozpocząć od stosownej pieśni. Całość kończymy hymnem
Zgromadzenia.
Ks. Adam Bajorski msf
Wierny syn Kościoła – „Sentire cum Ecclesia”
1. Zachęta
Dzisiejsza medytacja pomoże nam zobaczyć Ojca Założyciela jako tego, który
wierzył, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Zobaczymy także
siebie na ile jesteśmy jako Misjonarze Świętej Rodziny otwarci na to powszechne czyli
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obowiązujące wszystkich oraz na ile potrafimy pielęgnować swoją tożsamość nie
niszcząc odmienności innych.
Na początek tego spotkania zwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu
szczerze, że: „Dobrze, że jest”!. Wyraź to uściskiem dłoni, uśmiechem. Bądź przy tym
mocno przekonany o jednorazowości dzisiejszego wydarzenia i że ta osoba jest
rzeczywiście kimś ważnym, bo Bóg jest jej Ojcem.
Po pozdrowieniu wykonujemy pieśń mówiącą o Kościele jako wspólnocie.
2. Przesłanie Ojca Założyciela
Oświadczenie ks. Jana Berthiera umieszczone na początku książki „Kult i
naśladowanie Świętej Rodziny”. Oto jego fragmenty: „(...) Jednocześnie oświadczam,
że wzmianki o łaskach, objawieniach, i niezwykłych czynach ludzkich, przytoczone w
mojej książce, oparte są jedynie na autorytecie czysto ludzkim, za wyjątkiem
zatwierdzonych już przez Stolicę Apostolską, której nieomylnemu sądowi jestem
uległy bez żadnych zastrzeżeń i na zawsze, w myślach, słowach, dziełach”.
3. Refleksja
W końcu XIX wieku Kościołem wstrząsnął kryzys modernistyczny, wynikający z
konfliktu jaki rozgorzał pomiędzy dogmatycznym nauczaniem Kościoła, a najnowszymi
odkryciami naukowymi. Kryzys ten dotknął przede wszystkich katolików świeckich i
kapłanów, którzy zbyt jednostronnie usiłowali uzasadnić wiarę na drodze
intelektualnej. Święte Oficjum 3 lipca 1907 roku dekretem „Lamentabili” oraz papież
Pius X encykliką „Pascendi” tegoż samego roku odrzucili myślenie modernistyczne,
polegające na wierze, że można zastąpić religię rozwiniętą myślą naukową. Wielu
księży i świeckich idąc za nową modą zrezygnowało z uczestnictwa w życiu Kościoła
twierdząc, że jest on ostoją obskurantyzmu i ignorancji, a papież otoczony przez kurię
rzymską jest jej zakładnikiem. Ksiądz Berthier jednak bronił Kościoła. W swojej
postawie przypominał ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego z Polski.
Na początku lat pięćdziesiątych komunizm ubrany w togę naukowego badania
rzeczywistości usiłował skompromitować Kościół. Obiecywał wszystkim dobrobyt,
będący owocem walki klas społecznych i dokonywaniem się rozwiniętych procesów
ekonomicznych i społecznych w tym czasie. Kościół ze swoją wiarą w interwencję
Boga w życie człowieka był zepchnięty do getta. Duża część księży i świeckich
uwierzyła propagandzie komunistycznej. Kto nie chciałby idealnej równości między
ludźmi? Nawet niektórzy biskupi odmówili prymasowi posłuszeństwa. Kościół wydawał
się być pokonany, rozbity. Jednak niezłomność i wierność Prymasa Tysiąclecia - tak
nazywali Polacy swojego przywódcę religijnego - więzionego przez trzy lata,
uratowała Kościół katolicki w Polsce od marginalizacji i wegetacji na krawędzi życia
społecznego. W 1956 roku, po trzech latach więzienia Prymas opuszcza miejsce
internowania, swoim ogromnym autorytetem zapobiega niechybnemu rozlewowi krwi,
który miałby miejsce, gdyż robotnicy czuli się oszukani przez komunistycznych
dyktatorów. Po tym fakcie Kościół ciesząc się względną wolnością mógł przywracać
nadzieję, budzić wiarę, rozpalać miłość, głosząc Słowo Boże i udzielając sakramenty
oraz pracując na rzecz najuboższych. Gdyby nie posłuszeństwo prymasa Kościołowi,
jego nauczaniu, gdyby nie posłuszeństwo wielu wiernych świeckich i kapłanów, nie
byłoby ruchu związkowego „Solidarność”, nie byłoby noblisty Lecha Wałęsy, nie
byłoby bezkrwawej rewolucji, która pomogła raz na zawsze odrzucić socjalizm jako
drogę rozwoju społeczeństw, uwolniła wiele narodów tak bardzo cierpiących pod
panowaniem ideologii dobrobytu. Przypomnijmy, że pod panowaniem ideologii Lenina,
Stalina, Fidela Castro i Che Guevary zginęło ponad 200 mln ludzi. To więcej niż w
czasie II Wojny Światowej. Wreszcie nie byłoby Karola Wojtyły na Stolicy Piotrowej.
Ojciec Założyciel broniąc boskiego ustanowienia autorytetu papieża i biskupów,
nie przymykał oczu na błędy ludzi Kościoła. Sam przecież doświadczał małości
niektórych z nich, starając się o zatwierdzenie nowego dzieła. On wiedział, że
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ewangeliczna prawda o ustanowieniu dwunastu i o Piotrze – Skale, na której
zbudowany jest Kościół, nie jest wymysłem ludzkim i że nie wolno człowiekowi, nawet
najbardziej mądremu lub najbardziej upośledzonemu przez los, cokolwiek zmieniać w
Chrystusowym Testamencie, ustanawiającym Kościół na takich, a nie innych
fundamentach.
Będąc gorliwym apostołem, szukał tych, którzy są daleko na sposób, jaki
pozostawił Jezus w swoje Ewangelii. Nie dyskutował z orzeczeniami Stolicy
Apostolskiej, on z całą determinacją szukał tych, którzy są najsłabsi i im pomagał.
Czymże innym było założenie Instytutu dla Spóźnionych Powołań i nadanie mu
imienia Świętej Rodziny. On poprzez swoją gorliwą posługę w konfesjonale i na
ambonie w La Salette odnawiał serca i dusze ludzi tam przychodzących. On szukał,
głosząc ludowe rekolekcje w całej Francji, tych których zagubili się w swoim życiu. On
nie czekał na kolejny dokument Stolicy Apostolskiej, aby wskazać jego błędy,
oderwanie od realiów itp., ale sam dopisywał na papierze, jak również swoim życiem,
praktyczny komentarz do ewangelicznego przesłania. On kochał Kościół, kochał swoje
Zgromadzenie, ponieważ wiedział, że to jedynie w nim może doświadczyć Miłości
Ojca, który posyła swojego ukochanego Syna Jezusa, aby ten umierając na Krzyżu
udowodnił, jak bardzo On, Jan Berthier, syn chłopa z Châtonnay jest dla Niego ważny.
On doświadczał tego, że tylko w comunii osób przyjmujących życie, wytryskujące z
Krzyża, może w pełni cieszyć się pełnią Ducha Świętego. I tylko w ten sposób może
tworzyć Kościół, który bardziej jest wspólnotą niż sprawnie zarządzaną strukturą.
Ksiądz Jan nie miał niczego dla siebie, bo wiedział, że w Kościele otrzyma stokroć
więcej niż mógłby się spodziewać. Wiedział, że centrum tego Kościoła jest Chrystus,
Książę Pokoju, Cichy Baranek, Ten od niedogaszonego płomyka, Ten od
nienadłamanej trzciny na wietrze. Czy można otrzymać coś więcej niż zapewnienie
Jego przyjaźni i asystencji?
4. Słowo Boże
Ef 4, 1-6 : „Usiłujcie zachować jedność Ducha (...)”
Pytania do refleksji osobistej i wspólnotowej:
- co mówi na tekst, który przed chwilą słyszeliśmy?
- co mówi do mnie osobiście i do naszej wspólnoty misjonarzy Świętej Rodziny?
- co czujesz kiedy słyszysz, że Założyciel kochał Kościół i był posłuszny jego
orzeczeniom?
- jak postrzegam Kościół? Czy jako instytucję, czy rzeczywiste miejsce spotkania z
Bogiem?
- czy jestem w stanie zaufać papieżowi, jego zdecydowanym decyzjom, nawet gdyby
jego nauczanie w tym momencie było trudne do przyjęcia, z różnych względów?
- wyobraź sobie, że zostałeś wybrany na biskupa swojej diecezji, o czym byłby twój
pierwszy list pasterski?
5. Modlitwa
Uczestnicy medytacji stają w kręgu. Osobie stojącej po prawej stronie
kładziemy rękę na ramieniu. Odmawiając modlitwę równocześnie, na głos,
dziękujemy za tę konkretną osobę, za to, że możemy razem tworzyć wspólnotę ludzi
grzesznych, ale śmiało wzywających miłosierdzia Bożego. Przyzywamy Bożego
błogosławieństwa na nią.
Następnie prowadzący powinien własnymi słowami podziękować za to, że
jesteśmy Kościołem, za miłość Założyciela do Kościoła i prosić o takie oddanie
Kościołowi, podobne temu jakie miał Misjonarz Pięknej Pani.
Na zakończenie stosowna pieśń o wspólnocie
Ks. Adam Bajorski msf
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Ks. Berthier – Misjonarz i Zakonnik
W całej Konstytucji nie ma drugiego tekstu, który doprowadza nas tak blisko
do Ojca Berthiera, niż tekst trzeci. Zwraca on naszą szczególną uwagę na misjonarską
duszę Ks. Berthiera. Uświadamiał sobie fakt, że jest na świecie mnóstwo ludzi, którzy
jeszcze nie słyszeli o Chrystusie. Z drugiej strony napotykał na brak misjonarzy,
którzy mogliby zdobywać co raz więcej ludzi dla Boga. Rozważając słowa „Żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił
robotników na żniwo swoje” ( Mt. 9, 37) zwracał się ze swoją prośbą do Boga. Był
również głęboko przekonany, że musi zrobić coś bardzo konkretnego, aby powiększyć
liczbę misjonarzy. W końcu przekonał się, że powinien założyć specjalny instytut dla
spóźnionych powołań. W wieku lat 56 miał wystarczająco dużo odwagi, żeby założyć
nasze Zgromadzenie w Grave. Było to aktem ogromnej odwagi. Średnia życia w
tamtych czasach była znacznie niższa, niż obecnie. Jako Misjonarze Świętej Rodziny
powinniśmy przypomnieć sobie, że na początku naszego Zgromadzenia było słowo
Jezusa Chrystusa, które dotyczyło braku robotników w Winnicy Pańskiej. Słowo
prowadziło Ks. Berthiera i kształtowało jego życie. Nasze zgromadzenie istnieje
jedynie dlatego, że to szczególne Słowo Boże było żywe w naszym Założycielu. To
właśnie czyni nas szczęśliwymi i dlatego pozwalamy kształtować się duchowi naszego
Założyciela. Rozważamy to Słowo Boże, aby rozbudzić w sobie zapał misyjny by
pracować w Winnicy Pańskiej. Ono ponagla nas, byśmy byli zawsze przygotowani i
poszukiwali duchowych powołań do służby w Kościele. W tym leży jeden z aspektów
naszej duchowości i tożsamości. Zwracamy się z prośbą do Ks. Berthiera o jego
wstawiennictwo, aby Bóg dał nam część jego misyjnej miłości, abyśmy mogli z
wyobraźnię szukać duchowych powołań i znajdywać je w miejscach, gdzie dziś
powołuje je Pan.
Z misyjnym zapałem i ogromnym wytęsknieniem w poszukiwaniu nowych
robotników do żniw Pańskich zbliżamy się jak najbliżej do ideałów naszego
Założyciela. Ma to także drugi aspekt. Ks. Berthier chciał zakonników. Kiedy
kandydaci przedstawiali się Ks. Berthierowi, otrzymywali oni kwestionariusz.
Proboszcz z parafii, z której pochodził kandydat musiał wypełnić kwestionariusz,
podpisać go i zapieczętować. Jedno pytanie w kwestionariuszu, które było
najważniejsze dla Ks. Berthiera brzmiało: „ Czy kandydat chce zostać misjonarzem i
zakonnikiem i czy chce brać udział w formacji misjonarzy?”. W liście z roku 1896, Ks.
Berthier podkreślał szczególnie, że nie przyjmie nikogo, kto nie był przygotowany na
to, by zostać zakonnikiem. Nie chciał misjonarzy, którzy walczyliby samotnie. Chciał,
aby żyli oni we wspólnocie, aby nabierali sił z dzielenia z innymi życia w misjonarskim
trudzie. Jak wyobrażał sobie życie we wspólnocie, opisał w pierwszej Konstytucji z
roku 1895: „Nie wolno wam nigdy zapominać, że wzajemny szacunek i miłość są
znacznie ważniejsze, niż wszystkie konstytucje oraz że reguły i śluby zakonne mają
tylko jeden cel: wzmocnić w duszach miłość do Boga. Tak więc nie będziecie
wchodzić sobie w drogę, będziecie okazywać sobie nawzajem szacunek, aby być
jednym sercem i jedną duszą oraz będziecie pomagać sobie wzajemnie w swojej
pracy, pocieszać się w trudnych sytuacjach życiowych i wpływać na siebie budująco.”
Ten tekst mówi nam bardzo dużo na temat myśli Ks. Berthiera. Nieugięta moralność
połączona z niewielką kreatywnością teologiczną dominowała w wielu miejscach w
XIX wieku. Był to czas, kiedy duchowe społeczności prowadziły surowe życie religijne
i osiągały wiele, jednakże potrzeby i uczucia poszczególnych członków wspólnoty
często niewiele się liczyły. Czy taki stan nie zagraża i naszym wspólnotom obecnie?
Czy zawsze mam na uwadze współbrata w potrzebie? A może stawiam wyżej
konstytucje czy regułę, przed czym przestrzegał nasz Założyciel? Ks. Berthier zwraca
naszą uwagę na rzecz najważniejszą, na miłość Bożą i wzajemny szacunek i miłość
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współbraci we wspólnocie. Jego duchowi synowie mieli pomagać sobie wzajemnie,
pocieszać się w ciężkich czasach i wpływać na siebie budująco. Mówi on także o
naszym związku z Bogiem, z bliźnimi oraz o czułej trosce dla każdego współbrata, tak
wyświęconego jak brata zakonnego, który we wspólnocie powinien być traktowany na
równi z innymi, z należnym szacunkiem. Musimy z satysfakcją przyznać, że Ks.
Berthier już w tamtych czasach myślał i pisał w duchu Drugiego Soboru
Watykańskiego. Kościół mówi o perfekcyjnej miłości w dekrecie Perfectae caritatis dla
zakonników na drodze do rad ewangelicznych (patrz PC 1). Kościół ceni sobie „jedną
rzecz konieczną” bardziej, niż uwieńczony powodzeniem apostolat, który jest
rosnącym związkiem jednostki z Bogiem. Ks. Berthier odnosi się do tego w
Konstytucjach (por.. C 1895 16). Ks. Berthier i Kościół podkreślają, że wzajemne
oddziaływani moralne na drodze duchowej jest pierwszym i najważniejszym zadaniem
misjonarzy, tak więc i Misjonarzy Świętej Rodziny.

Alois Hüging – Wikariusz Generalny MSF

Rozważania na temat „Jean Berthier i Maryja Panna”
1. Założenie
Dokładna analiza życia Ks. Berthiera ukaże nam jak wyjątkowe miejsce
poświęcił w nim Maryi Pannie. Podążając śladami naszego Założyciela, zwróćmy się
do Maryi, by odkryć po raz pierwszy lub odkryć na nowo Jej wiarę, Jej wzrastającą i
trwałą otwartość na głos Boga. My, którzy zostaliśmy powołani przez Boga, tu i teraz,
co robimy z naszym powołaniem? Jej przykład może oświecić nas na naszej własnej
drodze i stać się dla nas źródłem radości i chrześcijańskich inicjatyw.
2. Słowa Ks. Berthiera
„ Napominam Was, moje dzieci, abyście więcej modlili się do Matki Bożej z La
Salette. Maryja przybyła, aby przypomnieć nam o przykazaniach Kościoła. Przybyła,
aby płakać i łatwo możemy spostrzec, że ma ku temu powody. Pojawienie się Matki
Bożej to niezaprzeczalny fakt. Wiadomym jest, że pojawiała się w wielu miejscach, ale
nigdzie nie przemówiła tak wyraziście, jak w La Salette. Przyznaję, że gdybym nie
zaprzysiągł się jej – już 41 lat temu – nie byłoby mnie teraz tutaj i także Was by tu
nie było. Tak więc jestem jej wdzięczny za to wszystko, także za to niewielkie dobro,
które mogę czynić na świecie. Także Wy, moje dzieci, zawdzięczacie jej swoje
wykształcenie. Jeśli będziecie mieli szczęście, aby zostać księżmi, będziecie mogli
rozpowszechniać swoje oddanie Matce Boskiej z La Salette a także wskazówki, które
nam przekazała. Bądźcie zawsze wdzięczni, kiedy będziecie mieli szczęście celebrować
Najświętszą Ofiarę i głosić Słowo Boże, ponieważ tylko Jej to zawdzięczacie.” (De
Lombaerde, Jean Berthier, s. 272 i 518)
3. Rozważanie
Oto kilka wskazówek, które Ks. Jan Berthier dał nam, przyszłym misjonarzom,
w szkole apostolskiej w Grave na kilka lat przed swoją śmiercią. Odkrycie przez Niego
przesłania Matki Bożej w La Salette dostarcza nam wskazówki, jak żyć. Jego poniższe
inicjatywy będą odpowiedzią, konsekwencją powołania, jakie otrzymał na górze La
Salette. Oto kilka pytań:
- Spróbujemy zastanowić się nad powodami, jakie skłoniły Ks. Berthiera aby tak silnie
związać się z Matką Bożą z La Salette i jej przesłaniem. Nawet jeśli oddanie Maryi jest
wspólne wielu członkom Kościoła z tamtego okresu, Jan Berthier poświęcił dużo
miejsca zwłaszcza misyjnemu aspektowi tego przesłania wyrażonego w słowach:
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„przekaż to przesłanie moim wszystkim wiernym”. Zauważmy, ze Maryja ukazuje się
dwóm półsierotom oddanym na służbę Melanii i Maximowi. Nie umieją oni pisać i
czytać, nie znają miłości rodzinnej, odmawia im się prawa do nauki katechizmu i do
przyjęcia pierwszej Komunii świętej. I to oni spotykają Maryję, a przez nią Jezusa. A
dzisiaj, jakie przesłanie potrzebne jest naszemu światu, aby spotkać Chrystusa?
- Przesłanie z La Salette skoncentrowane jest na Chrystusie, z którego krzyża
wydobywa się światłość. Świat jej nie widzi, nie rozumie, nie potrafi zanurzyć w niej
swojej codzienności. Co jest powodem tego, że ludzie odwracają się od Boga i co
może sprawić, by znów byli blisko Niego? Co jako misjonarze robimy, aby dotrzeć do
najbardziej samotnych, pozbawionych Jezusa? Ile razy byliśmy w domu dziecka, w
pogotowiu opiekuńczym, w szpitalu, w więzieniu?
- Jan Berthier posuwa się nawet do tego, że cały sukces swojego życia i swoich
przedsięwzięć przypisuje Maryi Pannie. Według niego, Maryja aktywnie pomaga nam
na drodze, która wiedzie ku Bogu. Należy więc zadać sobie pytanie: Czy Maryja jest
obecna w naszym życiu? Jaką jej przypisujemy rolę? Czy korzystamy z jej wrażliwości
i łagodności?
- Teraz Jan Berthier zaprasza mnie, abym wybrał tę samą drogę: do Jezusa poprzez
Maryję. Dlaczego kładzie On taki nacisk na pośrednictwo Maryi? Zastanówmy się nad
gotowością Maryi, aby wsłuchiwać się w głos Boga: jakie szczególne aspekty ma Jej
zachowanie?
4. Słowo Boże
„ A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował,
stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia:
Oto matka Twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.” (Jan 19 : 25 – 27)
- Kim są osoby, z którymi w powyższym fragmencie rozmawia Jezus i co dokładnie do
nich mówi? Co to znaczy być matką? Co to znaczy być synem? Dlaczego synostwo
jest takie ważne?
- Jak te wersy przemawiają do mnie osobiście, a jak do nas jako członków MSF?
- My także jesteśmy powoływani przez Chrystusa aby za Nim podążać, naśladując
przykład Jana i Marii: czy mamy w sobie wystarczająco odwagi i wiary, aby podążać
za Nim do miejsca pod krzyżem? Gdzie możemy znaleźć tę wyjątkową siłę? Co może
nas zniechęcić lub skłonić abyśmy zrezygnowali z tego wszystkiego?
- Jan jest posłuszny i przyjmuje Maryję do swojego domu: komu ja jestem posłuszny i
z jakich powodów? Czy mój dom jest otwarty dla innych, czy wolę raczej mieć święty
spokój?
- Jan Berthier zaprasza nas, byśmy zwrócili się do Matki Boskiej z La Salette, z kolei
Jezus zaprasza Jana aby wziął Jego matkę do swojego domu. Co te zaproszenia
znaczą dla Ciebie w chwili obecnej, w Twojej sytuacji?
5. Modlitwa
Zaufaj Panu i czyń dobrze,
Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!
Rozkoszuj się Panem,
A da ci, czego życzy sobie serce twoje! (Psalm 37 : 3-4)

Benjamin Rabemanantsoa – Prowincja Malgaska MSF

Nazywam Was swoimi przyjaciółmi”
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1. Motywacja
Możemy zaśpiewać hymn chwalący przyjaźń lub braterską miłość albo przeczytać
słowa Ks. Berthiera i w ciszy medytować nad nimi:
Co słowa Ks. Berthiera znaczą dla mnie?
Jakie miejsce zajmuje w moim życiu przyjaźń i miłość braterska?
2. Słowa Ks. Berthiera
„Święta Rodzina jest perfekcyjnym przykładem dla wszystkich zgromadzeń
religijnych i wszystkich chrześcijańskich rodzin; jest idealnym przykładem
jednomyślności, wzajemnej dobroci, posłuszeństwa i bezinteresownych wyrzeczeń.
Jej zachowanie jest odpowiedzialne za głęboką miłość, która króluje w sercach wielu
naszych młodych ludzi. Nowicjusze przyjmowani są ze świętą radością. Wszyscy
traktują się jak bracia. Pokój, który panuje tutaj, w naszym domu powinien być
jeszcze bardziej godny pochwały, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że nasi młodzi
ludzie pochodzą z tak rożnych krajów i grup społecznych, ponieważ przyjmujemy z
otwartymi ramionami wszystkich, którzy okazują dobrą wolę. I wszyscy z nich są
jednomyślni, jak dzieci tej samej matki. (…) Tak więc, w tym Domu Świętej Rodziny
możemy naprawdę powiedzieć: „O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie
mieszkają!” (Ps. 133, 1). Jeśli ktoś przechodzi przez trudny okres swojego życia, inni
podtrzymują go na duchu, powiadamiają Ks. Dyrektora i modlą się za niego. Wiele
razy byliśmy świadkami autentyczne bohaterskich czynów w szukaniu pomocy Bożej
dla współbrata, który był zagrożony utratą powołania. Niektórzy z braci nakładają na
siebie najtrudniejsze i wymagające jak najwięcej pokory prace i wcale nie jest trudno
znaleźć chętnych do takich prac, ponieważ bracia współzawodniczą ze sobą i dlatego
ochoczo poświęcają swój czas takim celom…”
3. Ks. Berthier: ojciec, przyjaciel i brat!
Doświadczenie braterstwa, przyjaźni i współpracy przeżyte przez Ks. Berthiera
w Grave sprawiło, że poczuł jak prawdziwe są słowa Psalmisty: „O jak dobrze i miło,
gdy bracia w zgodzie mieszkają!” (Ps. 133, 1). Ale to nie wszystko! Historia pokazuje,
że nasz Założyciel wprowadził w życie, w sposób godny naśladowania, wraz ze swoimi
braćmi w powołaniu, braćmi w zgromadzeniu i współpracownikami, to co Jezus z
Nazaretu mówił i czynił: „ Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od
Ojca mojego, oznajmiłem wam.” (Jan 15: 15). Ks. Berthier był przyjacielem, bliźnim,
bratem i ojcem.
Pamiętamy wszyscy jego pierwsze kroki, jako seminarzysty. Ks. Berthier
przyjaźnił się wtedy bardzo blisko z Luisem Regallinem, Jose Gandy i Luisem Lasserre.
Przyjaźń z Regallinem i Gandy pochodziła jeszcze z czasów, kiedy uczęszczali
wspólnie na lekcje łaciny prowadzone przez księdza w parafii Chantonay w roku 1852,
natomiast przyjaźń z Luisem Lasserre zawiązała się w Wyższym Seminarium
Duchownym w Grenoble. W roku 1861 Ks. Berthier wraz ze swoimi przyjaciółmi
przeżył jedyne w swoim rodzaju doświadczenie pielgrzymki do La Salette, gdzie
zostali oświeceni zarówno co do swojej teraźniejszości jak i do swojej przyszłości. Ich
przyjaźń wzrastała i stawała się co raz dojrzalsza. Mimo tego, że podążyli różnymi
ścieżkami powołań, nie wpłynęło to na ich przyjaźń w żaden sposób.
Przyjrzyjmy się teraz braterskiej i intensywnej przyjaźni jaką Ks. Berthier
zawiązał z kilkoma księżmi. Z Ks. Archierem, jego pierwszym formatorem z La Salette,
Ks. Berthier zawiązał intensywną, szczerą, wierną i długoletnią przyjaźń do tego
stopnia, że w roku 1897 napisał : „Dobry stary Ks. Archer jest moim najlepszym
przyjacielem na ziemi”. Ks. Douare, ksiądz z parafii Veyssilieu, gdzie przeżywał swoje
pierwsze doświadczenia jako pasterz, traktował Ks. Berthiera jak syna; później
nazywał go swoim „ukochanym i dobrym księdzem parafialnym”. Napisał o nim te oto
słowa: „Darzę cię teraz większym uczuciem, niż w chwili, kiedy cię opuszczałem;
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wciąż wspominam szczęśliwy czas, jaki spędziłem z tobą, czas jaki nigdy nie zatrze się
w pamięci twojego syna”. W Grave Ks. Berthier spotkał Ks. Sprangersa: powiernika,
opiekuna i „dobrego przyjaciela”. W osobie Ks. Ponsa, swojego starszego brata w
świątyni La Salette, ks. Berthier miał oddanego przyjaciela i pełnego poświęcenia
współpracownika do spraw formatowania nowicjuszy. Każdemu z nich okazywał
swoją głęboką wdzięczność.
Takie samo świadectwo miłości, oddanie i przyjaźń dawał licznym świeckim,
mężczyznom i kobietom, którzy współpracowali z nim w jego pracy i prosili go, by był
ich duchowym przewodnikiem. Spośród nich najbardziej wyróżniła się para, Henry i
Marie Merlot de Bruyant. W roku 1899 opuścili oni Paryż i przenieśli się do Grave,
gdzie do końca życia poświęcili się formacji nowo przybyłych misjonarzy. Nie możemy
także zapomnieć o młodej kobiecie, Dorothei Mathijsen, która pod duchowym
przewodnictwem ks. Berthiera, została siostrą Wizytką, przybierając imię Joanny
Salesia, i udała się do Tilburga ( w Holandii). Dzięki jej staraniom udało się znaleźć
dom w którym założono Zgromadzenie Świętej Rodziny. Ks. Berthier nazywał ją swoją
„ukochaną córką w Jezusie Chrystusie”. Bardzo ważna była również przyjaźń z
Hermance Coyret, która znajdowała się pod jego duchowym przewodnictwem. Ona
również zamieszkała w Grave, złożyła prywatne śluby i całkowicie poświęciła się
potrzebom nowopowstałego Zgromadzenia. Hermance Coyret była pełna oddania i
głęboko poważała naszego Założyciela.
Już od wczesnego dzieciństwa, Ks. Berthier w kontaktach z innymi okazywał
cichy, słodki i przyjazny charakter, pomimo bardzo żywego usposobienia. W Grave
zajmował się seminarzystami i braćmi więcej jako ojciec, niż jako przełożony. Ci,
którzy mieli okazję poznać go bliżej, widzieli, że zawsze miał życzliwe słowo dla
każdego, zawsze przyjmował ludzi z miłością i czułością, wysłuchiwał ich z
życzliwością i okazywał rodzicielską uwagę dla osobistej sytuacji każdego, a zwłaszcza
dla tych, którzy przechodzili przez trudny okres życia. To właśnie z powodu jego
niezwykłej dobroci, ludzie obdarzali go tak wielkim zaufaniem. Nawet pomimo tego,
że nie ustępował łatwo, dobroć jego płynęła z ojcowskiego serca. Jego dobroć,
czułość i pokora były najwyraźniej widoczne w jego stosunku do pokutników. Ks.
Berthier zawsze podkreślał bardziej wielkość łaski Bożej, niż powagę grzechu i ciepło
zachęcał ludzi, by rośli w swojej wierze. Ojciec Berthier wprowadzał w życie swoje
podejście do otwartej i pełnej łaski miłości Boga do tego stopnia, iż jeden z pątników
powiedział: „Jeśli człowiek może być tak dobry, jak ks. Berthier, jakże dobry musi być
Bóg?!”
Od czasów pracy jako salezjański formator w Leuk-Suste (Szwajcaria), ks.
Berthier zawsze pragnął żyć w sposób bardzo zbliżony do życia seminarzystów. W
czasach późniejszych, w Grave, jego uprzejmość i przyjaźń okazywana przy
przyjmowaniu kandydatów były dla nich ogromną pociechą, kiedy musieli zmierzyć się
z biedą i brakiem trwałości starego budynku. Ks. Berthier był duszą braterstwa i
przyjaźni, które rządziły w tamtym starym domu. Żył on dla Boga, ale zawsze pośród
swoich duchowych dzieci. Był zawsze z nimi i nigdy nie opuszczał żadnych
wspólnotowych prac, nawet prac fizycznych. Używał tych samych zniszczonych mebli,
jakich używali nowoprzyjęci do wspólnoty. Nawet kiedy był chory, zwracał mniejszą
uwagę na swoje zdrowie, a większą na swój udział w życiu wspólnoty. Nawet podczas
swych ostatnich dni, kiedy zdrowie ks. Berthiera było już niezwykle kruche, nie
przestawał być wierny swojemu wyborowi. Jakże cieszył się towarzystwem ludzi,
których kochał!
Do nas, jego spadkobierców, ks. Berthier napisał: „Patrzę na życie we
wspólnocie, które może wydawać się trudne jednostce, jako na podporę dla
większości. Z tego powodu, tak bardzo jak to jest możliwe, powinno być to
przestrzegane we wszystkich naszych domach. Aby przekonać moje dzieci jakie to
ważne, podjąłem decyzję, by żyć pomiędzy nimi w lektorium, w sypialni i w innych
miejscach. Mam nadzieję, że młodsi nie zniechęcą się w obliczu trudności i
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przystosują się dla wspólnego dobra i dla potrzeb dobrze zorganizowanego życia i
zawsze żyć będą wspólnie ze swoimi współlokatorami”.
Tak głęboka i pełna poważania miłość ukazana przez ks. Berthiera jego
braciom, przyjaciołom i innym wiernym, miała swoje źródło i swoje podstawy w jego
osobistej miłości do Boga. Był on mocno przekonany, że miłość do Boga nieodzownie
oznacza miłość do bliźniego. Miało to odbicie w jego pismach: „Jeśli ktoś kocha Boga,
pragnie również być kochanym przez innych. Z tego powodu musimy utrzymywać
atrakcyjny i przyjazny styl życia, w którym można okazać innym dobre serce i zdobyć
zaufanie i uczucie ludzi, którzy nas otaczają.”
4. Słowo Boże
1. Ewangelia św. Jana 15: 7 – 17
2. Antyfona: Mądrość Syracha (Eklezjastyk) 6: 15
3. Medytacja nad Słowem Bożym:

- Lectio: O czym mówi Jezus w odczytanym właśnie tekście? Na co jeszcze zwraca
naszą uwagę?
- Meditatio: Jakie znaczenie ma to Słowo Jezusa dla mnie, dla nas? Co mówi o
przyjaźni i braterstwie?
- Contemplatio: Jakie oblicza Boga, człowieka i wspólnoty ukazują nam się w tym
tekście? Do jakich zmian bądź ulepszeń wzywa nas ten tekst, w odniesieniu do
przyjaźni i życia we wspólnocie?

5. Celebracja
Jaką modlitwę znajdujemy w naszych sercach po wysłuchaniu świadectwa ks.
Berthiera na temat przyjaźni, braterstwa i po wysłuchaniu Słowa Jezusa Chrystusa?
(po krótkiej ciszy modlitewnej, każdy z braci może odmówić głośno swoją modlitwę).
Można zakończyć poprzez przeczytanie bądź odśpiewanie Psalmu 122 (121)
Antyfona: „ Ze względu na braci moich i przyjaciół będę ci życzył pokoju” (wers 8).

Ks. Itacir Brassiani – Południowobrazylijska prowincja MSF

ORA ET LABORA
1. Motywacja
Jako osoby indywidualne, czy jako wspólnota mamy trudności ze znalezieniem
czy też ze stworzeniem równowagi między modlitwą, a działalnością apostolską w
naszym życiu. Dla niektórych pokusą jest postrzeganie pracy jako formy modlitwy,
podczas gdy inni wolą styl życia, który jest bardziej adekwatny dla zakonnika z
zakonu kontemplacyjnego, niż dla członka aktywnego zgromadzenia.
2. Ks. Berthier
„Od czasu, kiedy byłem w Wyższym Seminarium Duchownym, nigdy nie
mogłem zrozumieć jak ksiądz może spędzić nawet minutę bez pracy.”
„Ponieważ nie mogę funkcjonować jako kaznodzieja i spowiednik bez
poważnych przygotowań, zobowiązuję się do tego, by nigdy nie tracić czasu. Będę
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bardzo skuteczny w sprawach materialnych i w działalności na zewnątrz, aby zawsze
zyskać kilka minut na studia.”
„Gorliwość apostolska może przyjmować różne formy, zależnie od okoliczności,
ale jej fundament, tak jak i fundament apostolatu, czynienia dobra, jest zawsze taki
sam i nikt nie może go zmieniać według własnego uznania. Tym fundamentem jest
miłość do Pana Naszego i miłość do naszego bliźniego.”
„Aby usprawiedliwić się dlaczego skróciliśmy czy też pominęliśmy medytację,
mówimy czasem, że nie mieliśmy czasu, że obowiązki duszpasterskie zajęły nam cały
dzień. Dałby Bóg, żebyśmy spędzali na świętych obowiązkach duszpasterskich cały
ten czas, którego nie poświęcamy na modlitwę! Ale często nie tak się sprawy
przedstawiają. Mamy czas na… (długie posiłki, wizyty, bezużyteczną lekturę…).”
3. Refleksja
Kiedy spoglądamy na życie ks. Berthiera, za każdym razem jesteśmy zmieszani,
ponieważ nie możemy pojąć, jak ktoś o tak słabym zdrowiu mógł zdziałać tak wiele
podczas 45 lat swego kapłaństwa. Każdego roku, podczas lata, ks. Berthier był
obecny na górze La Salette aby opiekować się pielgrzymami: sprawował rozliczne
posługi liturgiczne z kazaniami i instrukcjami, ale przede wszystkim przez niezliczone
godziny wysłuchiwał spowiedzi. Poza tym odbywał wiele misji do wielu parafii, gdzie
wygłaszał kazania oraz prowadził rekolekcje dla zakonników i księży – wszystko to
wystarczyło by wypełnić całe jego życie. Ale nie były to jego jedyne obowiązki. Od
1876 do 1889 roku, ks. Berthier był odpowiedzialny za wykształcenie i formację
słuchaczy seminarium, nowicjuszy i scholastyków w swoim zgromadzeniu MS,
najpierw we Francji, potem w Szwajcarii, ponieważ we Francji wszystkie seminaria
były rozwiązane i zakazane. W Grave, od 1895 do 1908 jego zadania formacyjne były
znacznie trudniejsze i bardziej uciążliwe, ponieważ miał mniej pomocy, kiedy zaczynał
tworzyć zupełnie nowe zgromadzenie. Jego druga powinność, powinność formatora
była wystarczająco wymagająca, by wypełnić cały dzień. Ale widzimy także, iż
pomiędzy rokiem 1866 a dniem swojej śmierci w roku 1908, Jan Berthier napisał 34
książki oraz ogromną ilość artykułów. Wprawdzie nie wszystkie książki są
wielotomowe, ale kilka z nich ma więcej niż 1000 stron. Ks. Berthier napisał więc
ponad 12 000 stron samych książek, nie licząc artykułów. Ale jego praca jako pisarza
nie ograniczała się tylko do tworzenia manuskryptów; ks. Berthier pisywał także
często do wydawców i sprzedawców swoich książek. Nie możemy również zapomnieć,
że napisał bardzo wiele listów, aby kierować i pomagać swoim penitentom i swoim
duchowym dzieciom. Biorąc wszystko pod uwagę, bardzo trudno nam uwierzyć, że
cała ta ogromna praca została wykonana tylko przez jednego człowieka i to przez
człowieka o tak kruchym zdrowiu! Pierwszy twórca biografii Jana Berthiera, ks. de
Lombaerde, myślał nawet o czymś w rodzaju ślubowania, by nie marnować czasu, ani
minuty. Nie wiemy dokładnie, czy nasz Założyciel złożył takie śluby, ale żył w taki
sposób, że możemy myśleć o tego rodzaju przyrzeczeniach.
Oprócz tego, Jan Berthier był człowiekiem, który modlił się wiele i intensywnie.
Świadkowie, czyli jego współbracia i uczniowie z Grave, mówili o jego modlitewnych
zwyczajach, które robiły głębokie wrażenie na tych, którzy go poznali. Jeden z księży,
który znał go bardzo dobrze, powiedział o naszym Założycielu : „Nie rozumiem go:
ten człowiek modli się nieustannie i pracuje więcej, niż nieustannie. Można powiedzieć,
że jego głowa jest w niebie, a jego ramiona na ziemi.”
Możemy być dumni z takiego Założyciela. Pokazał nam drogę. W swoim życiu
osiągnął równowagę pomiędzy ORA et LABORA. Ks. Berthier może pomóc nam w
osiągnięciu takiej samej równowagi pomiędzy naszą modlitwą a naszymi obowiązkami
duszpasterskimi.
4. Słowo Boże (Ewangelia według Św. Marka 1,32 – 39)
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32. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich,
którzy się źle mieli, i opętanych przez demony. 33. I całe miasto zgromadziło się u
drzwi. 34. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele
demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. 35. A wczesnym rankiem,
przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. 36.
Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. 37. A gdy Go znaleźli, rzekli do
niego: Wszyscy szukają cię. 38. I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich
osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. 39. Poszedł więc i kazał w ich
synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.
- Przykład Pana Jezusa, przykład i słowa naszego Założyciela zapraszają mnie, abym
szukał równowagi pomiędzy moim życiem w modlitwie i moimi obowiązkami
duszpasterskimi. Zarówno dla mnie jako osoby indywidualnej, jak i dla wspólnoty jest
to czymś niełatwym. Teoretycznie wiemy, że te dwa elementy są nieodzowne, ale w
praktyce często okazuje się to czymś trudnym. Co mogę/możemy zrobić, aby
osiągnąć taki stan, w którym nasze działanie wywiera wpływ na naszą modlitwę, a
nasza modlitwa wywiera wpływ na nasze działanie?
- Co myślimy na temat fundamentu wszystkich działań apostolskich, sformułowanego
przez ks. Berthiera jako miłość do Pana Naszego i miłość do naszego bliźniego?
- Kiedy jesteśmy uczciwi, nie wolno nam mówić, że w naszym życiu często
nieodzowne obowiązki duszpasterskie pozostawiają nam zbyt mało czasu na modlitwę.
Czy prawdą jest, że robimy wiele niepotrzebnych rzeczy, których nie można uznać za
usprawiedliwienie naszego zaniedbania modlitwy?
- W dzisiejszych czasach często, jako zakonnicy, nie jesteśmy już panami naszego
czasu, jak to działo się jeszcze kilka pokoleń wstecz. Raz za razem musimy podążać
za rytmem pracy wyznaczanym nam przez innych. Podstawową jednostką czasu stał
się nie dzień, lecz tydzień. W naszym życiu duchowym, niektórzy z nas być może
będą musieli poszukać tygodniowej a nie dziennej równowagi pomiędzy modlitwą a
działalnością na zewnątrz, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli zaadaptować
się w naszej nowej sytuacji.
5. Psalm 127: 1
Jeśli Pan domu nie zbuduje,
Próżno trudzą się ci, którzy go budują.
Jeśli Pan nie strzeże miasta,
Daremnie czuwa stróż.
Starajcie się o miłość.
Rady ewangeliczne sposobem realizacji życia zakonnego w ujęciu Ojca Założyciela
Ks. Wim van der Weiden – Przełożony Generalny MSF

Konferencja na dzień skupienia
Nauczanie Kościoła w ostatnich latach, szczególnie z perspektywy Soboru
Watykańskiego II, za istotę życia konsekrowanego uważa całkowite oddanie się
człowieka Bogu, tak jak On tego pragnie. Ten dar z siebie jest pełnym
zaangażowaniem; chcianym i wspieranym przez Boga. „Widzialnym” wyrazem tego
„ofiarowania” jest czynne praktykowanie przez całe życie ewangelicznych rad
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W przeciwieństwie do dziesięciu przykazań rady
ewangeliczne nie zajmują się bezpośrednio grzechem, ale dobrym, lepszym i
najlepszym wyborem. Życie zakonne jest, więc określane mianem „stanu
doskonałości”, ale nie dlatego, że ktoś do niego należy i automatycznie staje się
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doskonały albo stawia sobie cele wyższe niż pozostali chrześcijanie, lecz dlatego, że
posiada doskonalsze sposoby osiągnięcia tego samego celu. Doskonałość
chrześcijanina nie kryje się w praktykowaniu rad ewangelicznych. Stanowią one
jedynie „narzędzia doskonałości”, skuteczniejszą pomoc w dojściu do jedynego celu:
dojrzałej miłości Boga i wszystkich, których On kocha (KK 39-42).
„Osoby konsekrowane otrzymały dla dobra Kościoła wezwanie do nowej i
szczególnej konsekracji, która zobowiązuje do przeżywania z żarliwą miłością formy
życia Chrystusa, Maryi Dziewicy i Apostołów. W dzisiejszym świecie staje się
naglącym prorockie świadectwo, opierające się na prymacie Boga i dóbr przyszłych,
czego przejawem jest naśladowanie Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego,
całkowicie oddanego chwale Ojca oraz miłości do braci i sióstr” (Rozpocząć na nowo
od Chrystusa, 8).
Zakonnicy poprzez śluby składają Bogu z siebie całopalną ofiarę, której
owocem jest pomnożenie miłości ku Niemu. „Jeżeli chcesz być doskonały, idź,
sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19, 21)
Tak wzniosłe „zalety” rad ewangelicznych skłoniły - starającego się o miłość Ojca Jana Berthiera do przejścia z szeregów duchowieństwa diecezjalnego do
zakonnego. Życie zakonne miało mu pomóc w osiągnięciu najwyższych szczytów
miłości ku Bogu.
Oddał się on całkowicie na jego służbę i stał się gorliwym opiekunem powołań
zakonnych. O tym, jak bardzo był on oddany życiu zakonnemu, świadczy jego
gruntowne i przekonujące piśmiennictwo, a także jego zaangażowanie aż do
ostatniego roku jego życia.
W dniu 9. stycznia 1908 r. zmarł bardzo pobożny kleryk nowicjusz Heinrich
Schloten z Düsseldorfu. Podczas nabożeństwa żałobnego przy zwłokach zmarłego w
kaplicy domowej Ojciec Berthier wygłosił głęboko przemawiające do serc
przemówienie na temat przywiązania do świętego powołania zakonnego, którego
wzruszający przykład dał wszystkim zmarły. Na zakończenie uderzył mocno prawą
ręką w balustradę ambony i powiedział: „Raczej umrzeć niż stracić powołanie”.
Jak bardzo śluby zakonne zbliżają człowieka do Boga, wyraził on w
następujących słowach: „Błogosławieni są ci, którzy nie dzielą swojego serca; oni są
wolni od udręki ciała oraz zabezpieczeni przed jedną z największych przeszkód, która
utrudnia zdobycie doskonałej miłości do Jezusa Chrystusa.
Jednak jeszcze szczęśliwsi są ci, którzy budują mur rozdziału pomiędzy sobą i
światem, i chronią się w świętym azylu jakiegoś klasztoru lub w jakimś zakonnym
zgromadzeniu. Są oni szczęśliwi z trzech powodów: po pierwsze, ponieważ za jednym
zamachem przezwyciężają wszystkie wielkie przeszkody przeciwstawiające się
doskonałej miłości, to znaczy złudy świata, który opuszczają, troski o ziemskie dobra i
przyjemności, z których rezygnują, oraz pychę, którą ujarzmiają przez klasztorne
posłuszeństwo. Usuwają, więc oni jednocześnie najważniejsze okazje do utraty przez
grzech przyjaźni z Bogiem.
Po drugie, są szczęśliwi, ponieważ znajdują wszystkie najskuteczniejsze środki
do wzrastania w miłości ku Jezusowi Chrystusowi: regularne modlitwy, rozmyślanie,
częste przystępowanie do sakramentów świętych, ćwiczenia duchowne, zbawienne
napomnienia, dobre przykłady, życzliwe wskazówki itd.
Trzeci powód ich szczęścia polega na tym, że dają oni Jezusowi Chrystusowi
największy dowód swojej miłości, nie poprzestając na samym tylko zachowaniu
przykazań, ale nawet pragną praktykować rady. Zobowiązują się oni przez śluby do
praktykowania tych rad na zawsze, przez co wyzwalają się od tyranii stworzeń,
poświęcają Boskiemu Zbawicielowi wszystko, co Mu człowiek na tej ziemi może
ofiarować i osiągają prawdziwą wolność wspaniałomyślnych dusz.

154

W rzeczywistości posiadamy tylko trojakie dobra: dobra zewnętrzne, czyli
szczęśliwe dobra, które ofiaruje się Bogu przez ślub ubóstwa; dobra cielesne, które
ofiaruje się na chwałę Bożą przez ślub czystości; oraz dobra duchowe: naszą wolność,
dysponowanie swoją własną wolą, które oddaje się przez ślub posłuszeństwa Temu,
który z miłości ku nam stał się posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Boski Zbawiciel,
który nie da się prześcignąć we wspaniałomyślności, zapewni wszystko temu, kto
wszystkiego się wyrzekł z miłości ku Niemu. On wypełni serca, które ze wszystkiego
rezygnują, żeby do Niego należeć, bogactwami swojej miłości.
Nie ulega więc żadnej wątpliwości, że stan zakonny jest najskuteczniejszym
środkiem do osiągnięcia miłości ku Jezusowi i do pomnożenia jej w swoim sercu.
Nawet historia przekonuje nas o tym, że stan zakonny jest podobny do przedsionka
nieba i że wprost niewiarygodna liczba Świętych wzniosła się z klasztorów na
skrzydłach miłości Bożej do nieba (Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Oryginał
wydany w Grave w 1905 r. Przekład: ks. Marian Bocian MSF. Kazimierz Biskupi, 2001.
Maszynopis s. 99).
W tych słowach naszego Ojca Założyciela odnajdujemy olbrzymie umiłowanie
życia zakonnego. Poprzez praktykowanie ślubów zakonnych nie tylko stajemy się
doskonalszymi, ale przede wszystkim sercem niepodzielnym miłujemy Boga. Tę myśl
wielokrotnie odnajdujemy nie tylko w pismach, ale w całej działalności Ojca Jana
Berthiera.
Z pobożnym uczuciem i zapałem mówił o miłości ku Bogu. Stosował
najskuteczniejsze środki, by dokonać jej pomnożenia w swojej duszy, a nie tylko
wzbudzać pobożne uczucia. Dążenie do miłości ku Bogu nie było dla niego sprawą
uczuć, ale staraniem się o czyny wynikające z miłości. Całe jego życie było
komentarzem do słów św. Jana Apostoła: „ Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale
czynem i prawdą” (1 J 3,18). Chociaż nie brakowało mu nigdy Bożej pociechy, to
jednak starał się o miłość nie ze względu na rozkoszne pociechy i doznania. Podobnie
jak święty Wincenty a Paulo, chciał miłować Boga w Jego ubogich.
Pięćdziesięciopięcioletniego ojca Jana Berthiera widzimy jako założyciela
zgromadzenia zakonnego. W tym wieku przekroczył on już dawno szczyt swojego
życia. Były to dla niego lata, kiedy to siła rozmachu w życiu z natury rzeczy raczej
słabnie niż wzrasta. Jednak nie miał zamiaru prowadzenia spokojniejszego życia, a
nawet obarczał się nowymi pracami.
Przejście z funkcji misjonarza do funkcji założyciela wspólnoty zakonnej
wymagało od niego całkowitego przestawienia dotychczasowej kapłańskiej
działalności. Przejęcie kierownictwa nad fundacją stawiało go wobec wielkich i
trudnych zadań. Wiemy jednak, że był on człowiekiem dążącym do miłości, która
przejawiała się w czynie. Tak, więc w jesieni swojego życia powołał do życia dzieło,
które miało być pomocne Kościołowi w szerzeniu królestwa Bożego, zgromadzenie dla
formacji misjonarzy. Z takim usposobieniem duszy realizował swoją apostolską ideę.
Nie zamierzał jednak zakładać takiego zgromadzenia misyjnego, jakie już istniały.
Opatrzność Boża powoływała go do zapoczątkowania dzieła, w którym nawet młodzi
ludzie w nieco późniejszym wieku mieliby możność wejścia na stopnie ołtarza – czyli
dzieło dla spóźnionych powołań.
Po ludzku sądząc, było to bardzo trudne i ryzykowne przedsięwzięcie. Gdy
jednak ludzkie działanie odwołuje się do Bożej mocy, wówczas Bóg daje mu wzrost.
Podobnie jak niegdyś Maryja i Józef szukali gospody, tak i Ojciec Założyciel musiał się
troszczyć o znalezienie schronienia dla swoich przyszłych uczniów, swoich duchowych
synów. Ponieważ nieprzyjazna Kościołowi postawa rządu francuskiego coraz bardziej
się umacniała, uznał on za konieczne opuszczenie ojczyzny i założenie swojego dzieła
gdzie indziej. Święta Rodzina, pod której imię i opiekę oddał on swoich misjonarzy,
skierowała jego kroki do gościnnej Holandii, do diecezji Hertegenbusch do pięknie
położonego miasteczka Grave.
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Po przezwyciężeniu pewnych trudności, we wrześniu 1895 roku opustoszałe
koszary artyleryjskie stały się pierwszym domem i kolebką nowego zgromadzenia
misyjnego dla spóźnionych powołań. W modlitwie, w studium, w pracy i w wielkiej
pilności wzrastała nowa fundacja. Jednak, podobnie jak wszystkie dzieła Boże muszą
zmierzać poprzez trudy i walkę do zwycięstwa. To zmaganie nie było obce naszemu
Założycielowi. To jednak go nie zniechęcało. Odważnie podjął wyzwanie, przed
którym postawiła go Opatrzność Boża. Dążąc do miłości ku Bogu i we wszystkich
okolicznościach życia podtrzymywany przez miłość ku Bogu, wykazywał ogromną
wytrwałość z pogodną radością.
Obok umiłowania życia zakonnego był niezwykle gorliwym duszpastersko
kapłanem. Żywił najwyższą miłość i szacunek dla świętego kapłaństwa, lecz
równocześnie był głęboko przejęty ogromną odpowiedzialnością przed Bogiem i
ludźmi. W swojej książce o kapłaństwie wskazuje, że ten sakrament nie jest
przeznaczony, jak inne sakramenty, przede wszystkim do własnego uświęcenia
przyjmującego, lecz przede wszystkim w tym celu, by działać dla zbawienia innych.
Święty Paweł mówi: „Każdy arcykapłan jest wzięty spośród ludzi i ustanowiony dla
ludzi w tym, co należy do Boga” (Hbr 5, 1). Ojciec Jan Berthier często zwracał się do
współbraci: „Czcigodni bracia, drogie dzieci, kapłaństwo i urząd apostolski są solą
ziemi, światłem świata i podstawą wszelkiego życia nadprzyrodzonego w Kościele”.
Widzimy w nim kapłana, który w miarę swoich możliwości zrobił dobry użytek
z łaski kapłaństwa i wykorzystał swoje kapłaństwo jak najlepiej i najgruntowniej na
chwałę Bożą i dla zbawienia innych. Nie, ono nie powinno być ugorem, lecz szeroko
pojętą działalnością. Gorąco pragnął, by mógł powiedzieć za świętym Pawłem: „Jego
łaska nie była we mnie daremna” (1 Kor 15, 10). Bardzo często wołał: „Odwagi,
ufności, do pracy! Bóg nas powołał do swojej służby, i żyjemy tylko po to, by ratować
naszych braci!” W swojej książce o kapłaństwie pisze: „Gorliwość wiary nie jest
niczym innym, jak tylko taką miłością Boga i bliźniego, która przynagla żarliwie duszę
do szukania chwały Bożej, ubolewa nad wyrządzoną Mu obrazą i całkowicie angażuje
się w tym celu, by wszystkich ludzi pozyskać dla Boga”.
Był bezinteresownym, aktywnym i gorliwym kapłanem i zakonnikiem. Za tym
wszystkim stała miłość ku Bogu. Tak, miłość była dla niego konkretnym czynem.
„Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14).

Opracował ks. Bogdan Peć msf na podstawie maszynopisu ks. Henryka Roeb’a msf:
„Starajcie się o miłość. Dążenie O. Jana Chrzciciela Berthiera, Założyciela
Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, do miłości ku Bogu.”
W tłumaczeniu ks. Mariana Bociana msf, Kazimierz Biskupi, 2000.
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Nabożeństwa
Nabożeństwo pokutne - „Powrót do domu Ojca”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie:
Drodzy bracia! Im lepiej poznajemy Boga i Jego zamiary, tym bardziej
demaskujemy prawdę o grzechu. Bóg jest Miłością, a więc, wszystko czego chce i co
czyni, jest miłością oraz do miłości prowadzi. Bóg jest naszym Ojcem, pragnie zatem
dla nas wszystkich dobra; Jego zamiary i plany względem nas są ojcowskie,
przewidujące, dalekosiężne, zapewniające szczęście wszystkim ludziom jako Jego
dzieciom.
Każdy grzech jest jakimś osłabieniem więzi z Bogiem jako Ojcem oraz całą
rodziną dzieci Bożych; grzech ciężki zaś niszczy tę więź i stanowi prawdziwe odejście
z ojcowskiego domu „w daleką krainę” egoizmu.
Bóg będąc Miłością i Ojcem wciąż woła, by wracać do domu - i czeka, by
przyjąć w otwarte ramiona mnie syna marnotrawnego.
Jakim jestem dzieckiem Boga, mojego Ojca w niebie? Czy żyję w przyjaźni z
Nim i w zasięgu Jego miłości? Czemu zwlekam z decyzją powrotu, gdy się oddalę
przez grzech od Ojca?
Dzisiejsze nabożeństwo pokutne dopomoże nam w rozeznaniu duchowego
stanu naszego serca i ułatwi powrót z „dalekiej krainy” zła, jeżeli przez grzech
odeszliśmy od Ojca.
4. Modlitwa
Panie, Boże Wszechmogący! Ty jesteś Ojcem wszystkich; Ty stworzyłeś
człowieka, aby z Tobą przebywał w Twoim domu dla objawienia chwały Twojej;
otwórz nasze serca na Twój głos, byśmy po grzesznym odejściu od Ciebie wrócili do
Ciebie teraz całym sercem. Spraw, abyśmy poznali, że Ty jesteś naszym Ojcem,
pełnym miłosierdzia względem wszystkich, którzy Cię wzywają; Ty karcisz nas, byśmy
się odwrócili od tego, co złe, i odpuszczasz nam wszystkie nasze grzechy. Przywróć
nam radość Twojego zbawienia, byśmy wracali razem do Ciebie i mogli się radować
wspólnie na uczcie weselnej w Twoim domu teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

5. Liturgia Słowa:
I czytanie - Ef 1, 3-7
Psalm - 27 (Szukam o Panie, Twojego oblicza)
Ewangelia - Łk 15, 1-3.11-32
6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
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Prowadzący: Bóg nasz jest Bogiem miłosierdzia, nieskorym do gniewu i bardzo
cierpliwym; dlatego przyjmuje nas wciąż na nowo jak ojciec, który przyjmuje syna
wracającego z dalekiej krainy. Błagajmy Go pokornie, mówiąc z wielką ufnością:
Odpowiedź: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Ponieważ nadużyliśmy Twoich darów, grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Dlatego, że sercem i umysłem kroczyliśmy po własnych drogach, z dala od Ciebie i
grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P:Ponieważ zapomnieliśmy o Twojej miłości, grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Dlatego, że szukaliśmy raczej naszej korzyści i przyjemności niż dobra naszego czy
naszych braci, grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Ponieważ zbyt mało troszczyliśmy się o naszych braci, grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Dlatego, że oporni byliśmy w przebaczeniu braciom naszym, grzesząc wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
P: Ponieważ zapomnieliśmy o Twoim miłosierdziu, z jakim wciąż nas przyjmujesz, a
przez to zgrzeszyliśmy wobec Ciebie,
O: Nie jesteśmy godni zwać się synami Twoimi!
10. A teraz tymi samymi słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus, prośmy Ojca
w niebie, by nam przebaczył nasze grzechy: Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo ekspiacyjne (o Świętym Józefie )
1. Pieśń na wystawienie: Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić.
Panie Jezu Chryste utajony w Najświętszym sakramencie, w ten dzień skupienia padamy
przed Tobą w kornej modlitwie i z wielką uwagą i pokorą chcemy wsłuchać się w Twój głos,
rozbrzmiewający wielką siłą w tej ciszy. I słyszymy jak do nas - Misjonarzy Świętej Rodziny jako
wspólnoty i każdego z osobna mówisz: Oto dałem wam jako Opiekuna waszej wspólnoty Św.
Józefa Męża Sprawiedliwego. Pozwól o Panie abyśmy tu, w Twojej szczególnej obecności, mogli
oczyma wiary i wyobraźni spojrzeć na osobę i postawę Twego Opiekuna i Oblubieńca Twej
Najświętszej Matki Maryi. Pozwól nam spojrzeć na swoje powołanie i jego realizację w świetle
powołania i zaangażowania w wypełnianie woli Ojca Św. Józefa, naszego Patrona i Orędownika:
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chwila ciszy
2. Pieśń do św. Józefa: Duszo moja
Jakże trudne było jego powołanie. Wiemy z własnego doświadczenia, że człowiek
pragnie mieć coś dla siebie, że człowiek chce coś znaczyć. A tymczasem Pan Bóg Św. Józefa
trzyma w cieniu i jakby dając mu wszystko, równocześnie wszystko mu odbiera. Popatrzmy:
- zakłada rodzinę, która jednak staje się "Rodziną Bożą".
- zawiera małżeństwo, równocześnie rezygnując z praw małżeńskich,
- za żonę ma Najświętszą Dziewicę, właściwie wybraną przez Boga samego,
- za jego syna uchodzi Syn Boży.
- faktycznie jest tylko stróżem Matki - Dziewicy i opiekunem Syna Bożego, a przecież
człowiek pragnie mieć coś dla siebie i chce coś znaczyć.

chwila ciszy - refleksji
3. Pieśń do św. Józefa: O Józefie ukochany.....
Widzę Panie to wyjątkowe wybranie, widzę to olbrzymie zaufanie, ale też widzę że życie
jest nie łatwe, albowiem jest połączone z rezygnacją z tego co się liczy:
- a więc z ułożenia sobie normalnego życia,
- z praw małżeńskich,
- z ojcostwa... Panie ja widzę i doświadczam jakie to trudne!

chwila refleksji
Ale gdy patrzę na Świętego Józefa, widzę, że potrafił zrezygnować z tego, co się liczy u ludzi i
ześrodkować się na tym, co istotne w oczach Bożych, gdy człowieka powołuje na tę szczególną
drogę
- na głębi czystej miłości do Maryi,
- na otaczaniu ojcowską troską Jezusa.
Panie, jestem przekonany będąc w promieniach Twojego światła, że na pewno życia swego nie
zamieniłby z nikim.
Jestem przekonany, że na pewno dziękował Bogu za to wybranie, za pełnię prawdziwej miłości,
którą Bóg dał mu przeżyć.

chwila milczenia
4. Pieśń do św. Józefa: Szczęśliwy kto sobie Patrona
Panie i ja w ten kolejny dzień skupienia, umocniony Twoją łaską, oświecony Twoim
światłem widzę wyraźniej moje braki, niedociągnięcia i zaniedbania na drodze przyjęcia i realizacji
tak zaszczytnego powołania zakonnego i misjonarskiego. Widzę, że nie zawsze potrafiłem tak
wspaniałomyślnie zrezygnować z tego co tylko po ludzku się liczy, jak bardzo jeszcze byłem
przywiązany do siebie samego i do swoich upodobań. Proszę więc Panie oczyść mnie z mej winy i
bylejakości. Uczyń mnie nowym człowiekiem, odnów we mnie moc ducha, abym na wzór św.
Józefa z całym oddaniem i wielkodusznością rzucił się w trud realizacji powołania jakim Panie w
swej dobroci mnie obdarzyłeś.
5. Psalm pokutny: Boże litościwy zmiłuj się nade mną....
Zwracamy się do Ciebie, o nasz Ojcze, święty Józefie, jako do naszego
łaskawego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamy i w Tobie
pokładamy naszą nadzieję. Błagalny 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
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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 nas przed małodusznością,
rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. Miej w swej opiece wszystkie nasze
wspólnoty Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, szczególnie Polskiej Prowincji.
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
6. Pieśń na błogosławieństwo: Pozdrawiamy Cię....
7. Pieśń na zakończenie: Święty Józefie Patronie nasz....

Adoracja wynagradzająca

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa...
Modlitwa przebłagalna
Wszechmogący Wieczny Boże, upadamy na kolana przed Twoim Majestatem i prosimy,
abyś przyjął tę adorację wynagradzającą ku uczczeniu Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa i
Jego Najświętszej Matki, która jest Pojednawczynią grzeszników.
Przynosimy Tobie, Panie, nasze modlitwy i ofiary, jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie
za wszystkie grzechy, zniewagi, niewierności i zaniedbania. Szczególnie pragniemy przebłagać
Ciebie Boże, za te grzechy, które były powodem łez i bolesnej skargi Najświętszej Maryi Panny w
La Salette.
Przepraszamy Cię Panie, za lekceważenie Twoich przykazań, za nieprzestrzeganie ślubów
zakonnych, za brak posłuszeństwa względem Ciebie, naszego najlepszego Ojca.

Będziemy powtarzać – Przepraszamy Cię Panie!
Za lekceważenie codziennej modlitwy brewiarzowej
Za nie respektowanie reguł życia zakonnego
Za brak czystości w myślach, słowach i uczynkach
Za niesolidne rozliczanie się z pieniędzy wspólnotowych
Za brak posłuszeństwa wobec przełożonych
Za krytykanctwo każdej decyzji przełożonych i brak konstruktywnej współpracy
Za przekleństwa i bluźnierstwa
Za obmowę współbrata
Za brak trzeźwości i nieposzanowanie godności ludzkiej
Za obojętność wobec napomnień Matki Bożej Saletyńskiej, która swymi łzami wzywa do
nawrócenia i pokuty
Ogarnięci szczerym żalem i duchem pokuty, pragniemy obmyć nasze dusze z wszelkiej winy i
oczyścić z grzechów. Niech skruszone serca, korzące się u stóp Twoich przebłagają Ciebie,
naszego Pana i Boga.
Akt skruchy (śpiew)
Panie, przebacz nam, Ojcze zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy.
Przywołaj kiedy błądzimy. Ojcze, zapomnij nam!
Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas! I w swej ojcowskiej miłości,
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ku naszej schyl się słabości. Ojcze przygarnij nas!
Modlitwa uwielbienia
Boski nasz Zbawicielu, obecny w Najświętszy Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i dzięki Ci
składamy, za wszystkie łaski, udzielane nam za pośrednictwem Twojej Najświętszej Matki
objawionej w La Salette.
Powtarzamy – Uwielbiamy Cię Jezu!
Uwielbiamy Cię w dziele Odkupienia, którego dokonałeś na Kalwarii
W Twoim cudownym Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu
W Zesłaniu Ducha Świętego Pocieszyciela i w Jego uświęcającej działalności w Twoim Kościele
W Ofierze Krzyża codziennie ponawianej na ołtarzach całego świata
W Twojej obecności pod postacią chleba i wina w Najświętszy Sakramencie Ołtarza
W Twoim Słowie, które poucza ludzkie umysły i serca
W Twojej dobroci i miłości względem nawracających się grzeszników
W Twoim niewyczerpanym Miłosierdziu
W Najświętszej Matce Twojej, którą uczyniłeś dla nas Pośredniczką łask wszelkich
W tajemnicy odnowy i nawrócenia ludzkich serc przez wstawiennictwo Maryi Saletyńskiej
W różnorodności form życia zakonnego w Twoim Kościele
W Twoim uświęceniu życia rodzinnego poprzez stanie się człowiekiem w rodzinie Józefa i Maryi
W posłudze misyjnej, powołaniowej i rodzinnej Misjonarzy św. Rodziny
Pieśń: Twemu sercu cześć składamy....
Modlitwa prośby
Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię, udziel nam swego błogosławieństwa, otaczaj opieką
naszą rodzinę zakonną, błogosław rodziny, wśród których apostołujemy. Błogosław rodzicom,
krewnym, przyjaciołom i dobrodziejom naszym. Wspieraj swoją mocą, o Panie, wszystkich
chorych, cierpiących, pokrzywdzonych, zagubionych. Wspomnij o duszach wiernych zmarłych i
zaprowadź je do szczęścia wiecznego. Miej w opiece naszą Ojczyznę Polskę, zachowaj ją od
niebezpieczeństw i daj jej pomyślny rozwój. Króluj nad nami wszystkimi, aby Najświętszemu
Sercu Twemu , a przez to Serce całej Trójcy Przenajświętszej, była oddawana nieustanna chwała,
dziękczynienie i miłość, od każdego z nas, od wszystkich pokoleń i wieków. Amen.
Akt prośby (Na melodię – Panie, przebacz nam)
Panie, króluj nam, Ojcze, błogosław nam.
Błogosław nam dobry Boże, Twa łaska niech nas wspomoże.
Ojcze, błogosław nam!
Panie usłysz nas, Ojcze, wysłuchaj nas. I w sercach naszych o Panie,
Miej zawsze swoje mieszkanie.
Ojcze wysłuchaj nas!
Modlitwa do MB Saletyńskiej
Zwracamy się teraz do Ciebie, o Matko Boża Saletyńska, Pośredniczko i pojednawczyni
nasza. Ty podejmujesz tyle trudu, aby ochraniać nas przed złem i prowadzić do Chrystusa.
Wdzięczni za Twoją dobroć, przyrzekamy pamiętać o Twoich napomnieniach z góry La Salette i
chcemy być zawsze Tobie posłuszni i oddani. Z całego serca pragniemy poprawić się z naszych
grzechów, wad i nałogów, aby pocieszyć Twoje strapione serce i nie być przyczyną ponownych
Twych łez i boleści.
O Najdroższa Matko, wyjednaj nam łaskę nawrócenia, stałej przemiany i odnowy
naszego życia zakonnego, abyśmy coraz głębiej wnikając w tajemnicy Świętej Rodziny i służąc
naszym braciom, którzy „przychodzą z oddalenia”, zasłużyli na przebywanie z Tobą w niebie,
gdzie Twój Syn, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Opracowano na podstawie modlitewnika pt. Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej.
Red. Ks. Franciszek Gutter MS. Dębowiec 1997.

Matko Najświętsza, do Serca Twego ...
W zależności od potrzeby można użyć modlitwę o uzdrowienie fizyczne i wewnętrzne
Modlitwa o uzdrowienie fizyczne
Włącz się w tę: modlitwę, składając całe swoje życie w ręce Jezusa:
Panie Jezu, wierzę, że jesteś żywy i zmartwychwstały
Wierzę, że jesteś rzeczywiście obecny
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w każdym z nas,
wierzących w Ciebie.
Uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę.
Dzięki Ci składam, Panie za to, że przychodzisz
do mnie jako chleb, który zstąpił z nieba.
Ty jesteś pełnią życia.
Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem.
Ty jesteś Panem, uzdrowieniem chorych.
Dzisiaj chcę Ci przedstawić wszystkie moje choroby,
ponieważ Ty jesteś Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.
To Ty sam mnie dosięgasz tam, gdzie teraz jestem.
Ty jesteś wieczną obecnością i Ty mnie znasz.
Proszę więc teraz Ciebie, Panie, abyś miał litość nade mną.
Przyjdź do mnie poprzez Twoją Ewangelię, aby
wszyscy poznali, że Ty jesteś żywy w Twoim kościele dziś.
Przyjdź, aby odnowić moją wiarę w Ciebie i moje do Ciebie zaufanie.
Błagam Cię o to, Jezu.
Miej litość nad moimi cierpieniami fizycznymi,
nad moimi zranieniami emocjonalnymi
i nad wszelką słabością mojej duszy. Miej litość nade mną, Panie.
Błogosław mi i spraw, abym odzyskał zdrowie, aby wzrosła moja wiara.
Otwórz mnie na cuda Twojej miłości,
abym i ja również stał się świadkiem Twojej mocy i Twego miłosierdzia.
Proszę Cię, Jezu,
przez moc Twoich świętych ran ,
przez Twój święty krzyż i Twoją przenajdroższą krew.
Uzdrów mnie, Panie.
Uzdrów moje ciało,
uzdrów moje serce,
uzdrów moją duszę.
Daj mi życie i to życie w obfitości.
Proszę Cię o to za przyczyną Twojej Najświętszej Matki, Panny Bolesnej,
która stała u stóp krzyża.
Proszę za przyczyną Tej, która pierwsza kontemplowała Twoje święte rany
i którą nam dałeś za Matkę.
Objawiłeś nam, że już wziąłeś na siebie wszystkie nasze boleści
i w Twoich świętych ranach jest nasze uzdrowienie.
Dziś, Panie, przedstawiam Ci w wierze wszystkie moje słabości
i proszę Cię, abyś mnie całkowicie uzdrowił.
Proszę Cię dla chwały Ojca niebieskiego,
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abyś uzdrowił także chorych z mojej rodziny i moich przyjaciół.
Spraw, aby wzrastali w wierze i w nadziei
i aby uzyskali zdrowie na chwałę Twego imienia,
aby Twoje królestwo rozszerzało się coraz bardziej
i bardziej w ludzkich sercach poprzez znaki i cuda Twojej miłości.
Proszę Cię o to wszystko, Jezu ponieważ Ty jesteś Zbawicielem.
Ty jesteś dobrym pasterzem, a my wszyscy Twoimi owcami.
Jestem tak pewien Twojej miłości,
że zanim jeszcze poznam wynik mojej modlitwy, mówię Ci w wierze:
dzięki Ci Jezu za to, co uczynisz we mnie i w każdym z nas.
Dzięki Ci za choroby, które teraz uzdrawiasz.
Dzięki Ci za to, że nas nawiedzasz z Twoim miłosierdziem.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Ponieważ wszyscy jesteśmy chorzy z powodu ran naszej przeszłości, podajemy poniżej modlitwę
o uzdrowienie wewnętrzne, aby Pan uzdrowił serca, które uznają, że tego potrzebują:
Ojcze dobroci, Ojcze miłości, błogosławię Cię,
uwielbiam i dzięki Ci składam za Twoją miłość,
z której dałeś nam Jezusa.
Dzięki Ci, Ojcze, ponieważ w świetle Ducha pojmujemy, że On jest światłem,
Prawdą i dobrym pasterzem, który przyszedł,
abyśmy mieli życie i abyśmy mieli je w obfitości.
Dziś, Ojcze, chcę stanąć przed Tobą jako Twoje dziecko.
Ty znasz mnie po imieniu.
Spojrzyj Twoim ojcowskim wzrokiem, pełnym miłości, na moje życie.
Ty znasz moje serce i znasz rany mojej historii.
Ty znasz wszystko to, co chciałem uczynić, a nie uczyniłem.
Ty wiesz także o wszystkim, co uczyniłem albo co uczyniłem i czego żałuję.
Ty znasz moje ograniczenia, błędy i mój grzech.
Znasz moje zranienia i kompleksy mojego życia.
Dziś, Ojcze, proszę Cię przez miłość, jaką obdarzasz Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
abyś wylał Ducha Świętego na mnie po to, aby ciepło Twojej uzdrawiającej miłości
przeniknęło w najgłębsze tajniki mojego serca.
Ty, który uzdrawiasz złamane serca i przewiązujesz ich rany,
uzdrów tutaj i teraz moją duszę, mój umysł, moją pamięć i całe moje wnętrze.
Wejdź we mnie, Panie Jezu, podobnie jak wszedłeś do domu,
w którym przebywali Twoi zalęknieni uczniowie.
Ty stałeś pośród nich, mówiąc: "Pokój wam!"
Wejdź do mego serca i daj mi Twój pokój. Napełnij mnie Twoją miłością.
Wiemy, że miłość usuwa wszelki lęk.
Przejdź przez moje życie i uzdrów moje serce.
Wiemy, Panie Jezu, że czynisz to zawsze, ilekroć Cię o to prosimy.
Proszę Cię więc razem z Maryją, moją Matką,
która była obecna na weselu w Kanie,
gdy zabrakło wina a Ty odpowiedziałeś na jej pragnienie,
przekształcając wodę w wino.
Przemień moje serce i daj mi serce szlachetne, serce wrażliwe i czułe.
Daj mi serce nowe. Spraw, aby wytrysnęły we mnie owoce Twojej obecności
Daj mi owoc Twojego Ducha, którym jest miłość, radość, pokój.
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Pieśń na błogosławieństwo
Pieśń na zakończenie – dobrze byłoby zaśpiewać Inwokację do Świętej Rodziny

Nabożeństwo pokutne „W swej głębokości ujrzeć moc działającego Boga”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie
Drodzy Bracia! Któż lepiej zna swe dzieci, niż ich rodzice. Któż bardziej potrafi
przeniknąć głębokości Twojego i mojego serca, niż nasz Bóg i Ojciec. On nigdy się nie
zniechęca widząc naszą słabość i grzech. Nawet, gdybyśmy sami stracili cierpliwość
do siebie, On nieustannie będzie pukał do drzwi naszego domu, by zasiąść i
wieczerzać z tymi, którzy potrzebują Jego uzdrawiającej obecności. Objawił nam to w
swoim Synu, który wbrew wszelkiej logice i przyjętym normom siadał do stołu z
celnikami i grzesznikami. Co więcej – ich właśnie przyszedł powołać. Bo Bóg
potrzebuje słabych uczniów, by mógł objawić swoją moc. Bóg upodobał sobie w tych,
którzy potrafią stanąć w prawdzie o sobie i powiedzieć: bez Ciebie nie jestem zdolny
do czynienia jakiegokolwiek dobra. Wtedy Najwyższy posyła swego Ducha, który rodzi
nas do nowego życia dziecka Bożego. Porzućmy dziś postawę sędziego bliźnich i
uznajmy, że to właśnie my potrzebujemy przebaczenia, a dobry Bóg odnowi nasze
serca i powołanie.
4. Modlitwa
Matko Boga i ludzi, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego. Ty prowadzisz do Źródła zbawienia
pokutujących grzeszników. Potężne i nieustanne jest Twoje wstawiennictwo u Ojca Niebieskiego.
Gdy grzechy nas przytłaczają i ku niebu spojrzeć nie śmiemy, Ty obejmujesz nas matczynym
ramieniem, w pokornej modlitwie polecając swojemu Synowi. Do zwycięskiej mocy modlitwy
dodajesz triumfującą siłę cierpienia, łez i cichej skargi. Matko Boża Saletyńska, ufamy
bezgranicznie w Twoją pomoc i opiekę. Błagamy Cię, usłysz nasze wołanie i wspomagaj nas w
każdej potrzebie chrześcijańskiego życia, abyśmy zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. Amen.
5. Liturgia Słowa:
-

Czytanie: Ap 3, 14 - 22
Psalm: Ps 23
Aklamacja: Mk 2, 17
Ewangelia: Mk 2, 13 – 17

6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
Prowadzący:
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Boże Ojcze, który posłałeś swego Syna, aby odszukał i przyprowadził do Ciebie tych,
którzy zginęli, wołamy z naszych ciemności:
Odpowiedź: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
P: Imię Twoje Miłość: nie odtrącaj mnie zbłąkanego.
O: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
P: Imię Twoje Moc: daj mi siłę, słabemu i wątpiącemu.
O: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
P: Imię Twoje Światło: rozjaśnij duszę moją, pogrążoną w mroku doczesnych
zgryzot.
O: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
P: Imię Twoje Pokój: daj ukojenie buntowniczej duszy mojej.
O: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
P: Imię Twoje Miłosierdzie: Nie przestań mi przebaczać.
O: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną !
10. Jezus przyszedł objawić miłosierną miłość Ojca grzesznikom, dlatego pełni
ufności mówimy: Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo pokutne - „Odpuść nam nasze winy”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie
Drodzy Bracia! Bóg nieustannie zapewnia nas o swojej miłości. Nikt i nic nie
jest w stanie oddzielić nas od źródła Bożego miłosierdzia. Tylko my sami możemy
odrzucić łaskę Jego przebaczenia, jeśli uznamy się za sprawiedliwych lub nie
będziemy gotowi przebaczyć braciom uchybień i krzywd, jakie nam wyrządzili. Stańmy
w pokorze przed Bogiem ufając Jego miłosierdziu, a doświadczymy cudu pomnożenia
miłości w nas.
4. Modlitwa
Panie, Jezu Chryste, któryś rzekł: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a
znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone”: błagamy Cię, daj nam proszącym
Boskiej Twojej miłości uczucie, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkiem
miłowali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali, który żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen
5. Liturgia Słowa:
- Czytanie: Iz 49, 13 - 19
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- Psalm: Iz 64, 4 - 8 ( Okaż nam Panie swoje miłosierdzie )
- Aklamacja: Mk 2, 17
- Ewangelia: Łk 7, 36 - 50
6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
Prowadzący: Jezu, nasz Zbawicielu i Panie, przychodzimy dziś do Ciebie, aby
doświadczyć uwalniającej mocy Twego przebaczenia.
Kyrie elejson - Chryste elejson, Kyrie elejson.
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,
Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego,
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, Świątynio Boga,
Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios,
Serce Jezusa, gorejące Ognisko Miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości Skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna Głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, Królu i Zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie Świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, Źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, Przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, Źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, Pokoju i Pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa Ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, Zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, Nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, Rozkoszy Wszystkich Świętych,
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Prowadzący: Jezu, cichy i pokornego serca,
Odpowiedź: Uczyń serca nasze według Serca Twego.
10. Ufni w Twoje miłosierdzie ośmielamy się mówić:
...Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo pokutne „Wspólnota miejscem przebaczenia”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie
Drodzy Bracia! Bóg pragnie, abyśmy doszli razem do pełnego poznania Syna
Bożego, a w Nim Jego samego. Dlatego działa we wszystkich i przez wszystkich –
także w naszej wspólnocie. Na ile każdy z nas podda się Jego działaniu, na tyle cała
wspólnota wzrastać będzie w miłości. Przeprośmy dzisiaj Boga, że nie byliśmy
wiernymi jego synami. Przeprośmy się nawzajem, że nie byliśmy dla siebie
świadectwem miłości Ojca.
4. Modlitwa
Jezu, Ty objawiłeś nam Ojca, aby radość Twoja była w nas i aby radość nasza
była pełna. Przyjmij dzisiaj naszą decyzję podjęcia na nowo z miłością naszego
powołania do życia we wspólnocie, a za wstawiennictwem św. Rodziny udziel nam
łaski jedności i pokoju. Amen
5. Liturgia Słowa:
- Czytanie: Ef 4, 1 - 16
- Psalm: Ps 62, 2 – 3. 6 – 9
( refren: Duch mój spoczywa w Bogu, Zbawcy moim )
- Aklamacja: 1 J 4, 16 b
- Ewangelia: J 15, 1 – 10
6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
P: Bądź duszy mej Pokarmem i Napojem
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Odpowiedź: Jezu w Tobie mam nadzieję
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź
Bądź

duszy mej Pokarmem i Napojem - Jezu w Tobie mam nadzieję
Krynicą z utęsknieniem wypatrywaną
Światłem rozpraszającym mroki
Ukojeniem w żalu
Radością w smutku
Wyzwoleniem z niewoli
Zgodą i Pokojem wyciszającym zło w moim sumieniu
Arcymądrością wobec mej nieroztropności
Sprawiedliwością dla moich grzechów
Oświeceniem mojej nieczystości
zwycięstwem nad moimi wrogami
Tarczą, która osłoni mnie przed prześladowcami
Obrońcą przed gniewem Bożym
Poświęceniem za grzechy moje
Wzmocnieniem mojej słabości
Życiem na przekór śmierci
Rozstrzygnięciem moich wątpliwości
Siłą w niemocy
Ojcem wiekuistym mojego sieroctwa
Sędzią moich krzywdzicieli
Panem mocy diabelskich
Przewodnikiem na mojej drodze
Orędownikiem w ostatniej godzinie
Opiekunem po śmierci
moim Życiem wiecznym w niebiosach

10. Tylko Ty jesteś jedynym, prawdziwym źródłem szczęścia, dlatego ku Tobie
kierujemy naszą modlitwę: Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo pokutne „Wraz z Jezusem jestem ukrzyżowany”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie
Drodzy Bracia! Każdy z nas w sakramencie Chrztu został przez Boga wybrany i
powołany do nowego życia w Chrystusie.” Dawny nasz człowiek został razem z Nim
ukrzyżowany”- żyjemy dla Boga w Jezusie. Odtąd możesz powiedzieć: moje życie jest
dla mnie błogosławieństwem! Co więcej – Twoje życie jest błogosławieństwem dla
każdego z nas! Jeśli nie zawsze tego doświadczamy w naszej wspólnocie, to znaczy,
że nie wszystko w nas umarło dla grzechu.
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Poddajmy dzisiaj działaniu łaski wszystkie nasze słabości, aby
Błogosławieństwo Boga mogło uczynić je źródłem błogosławieństwa dla nas i dla
naszych braci.
4. Modlitwa
Dobry Ojcze, Ty pragniesz, abyśmy wszyscy, jako świeci i nieskalani, mogli
oglądać Twoje oblicze w niebie a już dzisiaj żyli pierwszymi darami Ducha Świętego.
Prosimy, abyś zabrał z naszych serc pychę i dał nam Twoje pragnienia. Amen
5. Liturgia Słowa:
- Czytanie: Rz 6, 1 - 14
- Psalm: Ps 85, 8. 10 – 14
( refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie )
- Aklamacja: 1 Tes 5, 23 - 24
- Ewangelia: Mt 5, 3 - 12
6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
Prowadzący: Jezu cichy i pokornego serca, pragnę abyś uczynił takim również moje serce,
które zniewala jeszcze pycha, dlatego wołam:
Odpowiedź: Wybaw mnie, Panie!
Od pragnienia by być szanowanym - wybaw mnie, Panie!
Od pragnienia by być kochanym
Od pragnienia by być chwalonym
Od pragnienia by obdarzono mnie czcią i zaszczytami
Od pragnienia by być więcej lubianym od innych
Od pragnienia by zwracano się do mnie po radę
Od obawy by nie być upokorzonym
Od obawy by nie być lekceważonym
Od obawy by nie być odrzuconym
Od obawy by nie być oszkalowanym
Od obawy by nie być zapomnianym
Od obawy by nie być wyśmianym
Od obawy by nie być obrażanym
Od obawy by nie być podejrzewanym
Aby inni byli bardziej kochani ode mnie - daj mi łaskę pragnienia tego Panie!
Aby inni byli bardziej szanowani ode mnie
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja mógł się umniejszać
Aby inni mogli być wybierani, a ja pozostawał na uboczu
Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie się nie troszczono
Aby inni mogli być bardziej lubiani ode mnie we wszystkim
Aby inni mogli być świętsi ode mnie, bylebym ja, na ile mogę stać się świętym
10. Ty jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, dlatego z ufnością mówimy:
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Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo pokutne „Twoja wiara Cię uzdrowiła”
1. Pieśń na wejście
2. Pozdrowienie
3. Wprowadzenie
Drodzy Bracia! Zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli! Bóg
czyniąc nas swymi przyjaciółmi pragnie objawiać nam siebie. Coraz bliżej jest dzień,
w którym ujrzymy go wreszcie twarzą w twarz. Przyjaźń darowana nam przez Boga w
Jezusie wymaga wierności także z naszej strony. Najwyższy wybrał nas pierwszy,
obdarzył zaufaniem i uzdolnił do tego, byśmy rodzili owoce miłości. Pozwólmy, aby
Duch Święty przeniknął nasze serca światłem prawdy i wskazał te dziedziny życia, w
których motywem naszego postępowania nie jest miłość i dlatego nie wydajemy
owoców.
4. Modlitwa
Maryjo, Matko Kościoła, Bóg uczynił w Tobie wielkie rzeczy, bo z radością i
pokorą poddałaś się Jego woli. Oddajemy się w Twoje dłonie, a Ty ucz nas
posłuszeństwa Duchowi Świętemu i wypraszaj łaskę wierności Bożemu wezwaniu.
Amen
5. Liturgia Słowa:
- Czytanie: Rz 13, 8 - 14
- Psalm: Ps 92, 2 - 5. 13 –16
( refren: Chcę, Panie, głosić łaskę Twą i wierność )
- Aklamacja: 1 J 3, 16
- Ewangelia: J 15, 12 - 17
6. Homilia
7. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
8. Rachunek sumienia (indywidualny)
9. Akt pokutny
Prowadzący: Panie Jezu, wszystko, co do mnie należy, naznaczone jest moją
grzesznością. Proszę, abyś przyjął to, co moje i wypełnił swoją miłością:

Odpowiedź: Naucz mnie, Panie Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy
Odbierz wszystko, co mam własne i daj mi łaskę tworzenia według Twojej woli.
Odbierz to, co dawne i daj mi nowe.
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Odbierz serce kamienne i daj serce czułe, Ciebie kochające, Ciebie wielbiące, Tobie
posłuszne.
Daj mi wzrok, niech ujrzę łagodność i cierpliwość Twoją i poddam się jej cały.
Powiedz tylko Słowo, a wszystko się stanie, albowiem Słowo Twoje jest Ciałem.
10. Wierzymy, Panie, że zaradzisz naszemu niedowiarstwu, dlatego mówimy:
Ojcze nasz ...
11. Modlitwa na błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
12. Pieśń na zakończenie

Nabożeństwo na dzień skupienia „Posłuszeństwo świętego Józefa”
1. Pieśń na wystawienie: Zbliżam się w pokorze
Boże utajony w białej hostii klękamy przed Tobą w pokorze i swej małości.
Uznajemy Twój majestat i Twoją potęgę. Wierzymy, że Ty w swej dobroci Ojcowskiej
stawiasz na drodze naszego doczesnego pielgrzymowania Twoich świętych, którzy
mają nas wspomagać, za nami u Ciebie orędować. Stąd, wdzięczni za dar naszego
Patrona, św. Józefa z tym większą ufnością przyzywamy Jego wstawiennictwa za
nami u Ciebie Boże:
2. Pieśń do św. Józefa: O Józefie ukochany
Chwalebny św. Józefie, Oblubieńcze Maryi, otocz nas swoją opieka ojcowską.
O Ty, którego moc rozciąga się na wszystkie dziedziny naszego życia i potrafi
możliwymi uczynić rzeczy najbardziej niemożliwe, zwróć ojcowskie spojrzenie na
sprawy swoich dzieci.
W trudnościach, w cierpieniach, które nas przytłaczają, biegniemy do Ciebie z
ufnością. W ten dzień skupienia, kiedy to bardziej uświadamiamy sobie nasz
obowiązek dążenia do doskonałości, prosimy, racz wziąć w swoje miłościwe dłonie
sprawę naszego uświęcenia. Wspomagaj nas w naszych szlachetnych wysiłkach,
ożywiaj zapał w tej mozolnej pracy, broń i ochraniaj przed zniechęceniem i wszelkimi
pokusami uniemożliwiającymi osiągnięcie szczytów doskonałości.
O ukochany św. Józefie, który nigdy nie byłeś na próżno wzywany, Ty,
którego autorytet jest tak wielki u Boga, iż można mówić: „W niebie święty Józef
raczej rozkazuje, niż prosi”, o dobry Ojcze błagaj za nami Jezusa, proś Maryję. Bądź
naszym orędownikiem u Boskiego Syna, dla którego byłeś na ziemi ojcem, żywicielem,
troskliwym, kochającym i wiernym obrońcą. Bądź naszym orędownikiem u Maryi,
której byłeś tak bardzo kochającym i nawzajem kochanym Oblubieńcem.
Wierzymy najmocniej, że możesz wysłuchać nasze życzenie i oswobodzić nas
od trosk, które nas przytłaczają, i od goryczy, jakimi dusza nasza jest napełniona.
Pieśń do świętego Józefa: Duszo moja
Oczyma wiary, patrzę na Ciebie święty Józefie, na Twoją uległość wobec woli Ojca w
niebie:
Pan Bóg mówi św. Józefowi – „nie bój się przyjąć Maryi...Powstawszy ze snu przyjął
ją za żonę
Pan Bóg mówi św. Józefowi – „Wstań i uchodź do Egiptu... Powstał i uszedł do
Egiptu” Pan Bóg mówi mu: „Pozostań tam, aż ci oznajmię... i pozostał aż do śmierci
Heroda”
Pan Bóg powiedział mu: „Wstań a idź do ziemi izraelskiej... Wstaje i wraca jak poleca
mu Bóg”
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Jeśli do tego doda się szukanie Jezusa to ma się obraz całego Jego życia. Obraz
bardzo wymowny.
Obraz mówiący bardzo wyraźnie, że liczy się tylko wola Boża. On zawsze, tak na co
dzień pełnił wolę Bożą. On rzeczywiście był sprawiedliwy, On rzeczywiście był święty.
Nic dziwnego, że Bóg powierza Mu opiekę Syna swego Jednorodzonego i przeczystą
Dziewicę, Matkę Syna. Bóg znając Go wie, że można mu zaufać, że On dobrze
wypełni i tę wolę Bożą.
Gdy tak patrzę na heroiczne posłuszeństwo św. Józefa wobec woli Ojca, to z
jednej strony ogarnia mnie wstyd i zażenowanie z powodu moich zaniedbań w
zakresie ślubu posłuszeństwa. Tak trudno zrezygnować ze swojej woli, ze swoich
planów. Ale z drugiej strony to Józefowe, bezgraniczne posłuszeństwo pozwala mi
dostrzec wyraźny ideał, który przede mną postawił sam Bóg, wzywając mnie na drogę
życia zakonnego. Widzę też pełną nadziei pomoc w urzeczywistnianiu tegoż ideału w
mojej codzienności, która spłynie na mnie poprzez orędownictwo naszego
przemożnego Patrona św. Józefa.
Pieśń do św. Józefa: Szczęśliwy, kto sobie Patrona
Święty Józefie dziękujemy Ci za wzór posłuszeństwa, dziękujemy ci za Twoje
orędownictwo za nami u Boga. Pozdrawiamy Cię, Święty Józefie, którego duszę
napełniła łaska Boża. Na Twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał
pod Twym wejrzeniem. Błogosławionyś Ty między wszystkimi mężami i błogosławiony
jest Jezus, Boskie Dziecię Twojej Dziewiczej Oblubienicy. Wstawiaj się za naszą
Wspólnotą zakonną. Niech nieustannie wzrasta w łasce u Boga i u ludzi.
Litania do św. Józefa
Pieśń na błogosławieństwo: Przed tak Wielkim Sakramentem
Pieśń na zakończenie: Inwokacja do św. Rodziny: Jezu, Maryjo, Józefie...

Propozycja Nabożeństwa o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ks. Edmunda
Kałasa
Temat: Pamięć o słudze Bożym ks. Edmundzie Kałasie MSF
Pieśń: Święci niebieskiej mieszkańcy krainy
Papież Jan Paweł II w bulli „Incarnationis misterium” pisze: „W ciągu dwóch
tysięcy lat od narodzenia Chrystusa zawsze obecne było świadectwo męczenników.
Także nasze stulecie, zbliżające się ku końcowi, wydało wielu męczenników, którzy
ponieśli śmierć przede wszystkim jako ofiary nazizmu i komunizmu…” (IM 13).
Ojciec Święty mówi, że nie można zapomnieć o tych, którzy zginęli przez
śmierć męczeńską. Nie można zapomnieć o męczennikach dwudziestu wieków
chrześcijaństwa, bowiem oni są świadkami prawdy. Za śmiercią każdego męczennika
kryje się prawda, za którą on oddał życie; prawda, która jest cenniejsza od ludzkiego
życia, bowiem jej źródłem jest sam Bóg.
Jan Paweł II wynosi na ołtarze liczne zastępy męczenników ze wszystkich
kontynentów, aby podkreślić nieustanne zmaganie się o prawdę w życiu
współczesnego świata.
Pieśń: Zbawienie przyszło przez Krzyż
W dzisiejszym nabożeństwie pragniemy przypomnieć postać księdza Edmunda
Kałasa, Misjonarza Świętej Rodziny, który jest szczególnie drogi i miły naszemu
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Zgromadzeniu i znajduje się w grupie 122 męczenników, których Kościół pragnie
wynieść na ołtarze.
Ks. Edmund Kałas urodził się 15 lutego 1899 roku w Wierzchucinie Królewskim.
Tam też 19 lutego 1899 r. przyjął chrzest św. Od 7 roku życia uczęszczał do szkoły
powszechnej, w której dał się poznać jako pilny i zdolny uczeń.
W czasie I wojny światowej walczył pod Verdun, gdzie został ranny i jak mówił,
tylko cudem ocalał. Po wyjściu ze szpitala w Dortmundzie, najbliższa rodzina
dostrzegała wyraźną zmianę w jego postawie życiowej. Wspominał później, że był to
czas, kiedy bardzo zapragnął oddać się na służbę Bogu i ludziom w kapłaństwie. W
roku 1923, jako 24 letni mężczyzna, wstąpił do Niższego Seminarium w Górce
Klasztornej. Pierwszą profesję zakonną złożył w dniu 8 września 1927 roku, a
święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kardynała Augusta Hlonda 13 czerwca 1932 roku w
Poznaniu.
Jako kapłan pracował na różnych placówkach: był prefektem w kolegium
wieluńskim, od 1935 roku mistrzem nowicjatu w Górce Klasztornej, pełnił także urząd
I asystenta prowincjalnego.
W roku 1938 wyjechał do Francji, gdzie podjął pracę duszpasterską wśród
rodaków, w ramach Polskiej Misji Katolickiej. Za pracę w ruchu oporu zostaje
aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu w Bourges i Compiegre, a później
wywieziony do obozu w Mauthausen, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Naoczny
świadek, Francuz, tak opisuje owe zdarzenie: „W kilka dni po naszym zapoznaniu się
młodzi esesmani przyszli pewnego dnia po waszego nieszczęśliwego kolegę.
Zgromadzili cały obóz; przed wszystkimi kazali mu klęknąć i wyznać, że Hitler jest
bogiem. Odmówił. Za to został niemiłosiernie skatowany. Jego męka trwała całe
popołudnie. Mdlał pod razami młodych siepaczy. Sponiewierany i zmasakrowany nie
do poznania, został odniesiony do szpitala obozowego, skąd, jak nazajutrz
dowiedzieliśmy się, poszedł na spalenie do pieca krematoryjnego. Bez słowa skargi
znosił swe katusze”. Miało to miejsce 7 czerwca 1943 roku.
Męstwo to dar, dzięki któremu Bóg uzdalnia nas do odważnego sprzeciwiania
się złu i wytrwałego dążenia ku dobru. Tym darem Bóg obdarował hojnie księdza
Edmunda Kałasa. Podziękujmy, zatem Bogu, dziękując zarazem za tych ludzi, których
Opatrzność Boża postawiła na życiowej drodze ks. Edmunda Kałasa, a którzy swoją
przykładną postawą dopomogli mu przyjąć Boży dar męstwa.
Powtarzamy: Dziękujemy Ci, Boże, i uwielbiamy Cię.
Za dar życia przekazany Edmundowi.
Za otrzymany w dniu Chrztu św. dar Bożego dziecięctwa.
Za umacniający w wierze i miłości przykład kapłanów, nauczycieli, wychowawców i
kolegów ks. Edmunda.
Za miłość rodziców i rodzeństwa.
Za łaskę powołania kapłańskiego i zakonnego.
Za świadectwo mężnej wiary okazane przez ks. Kałasa w obozie koncentracyjnym.
Pieśń: Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego
Ksiądz Franciszek Cegiełka, rektor Misji Polskiej w Paryżu w liście skierowanym
do ks. Antoniego Kuczery, ówczesnego prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy
Świętej Rodziny, napisał: „Żal mi bardzo księdza Kałasa, kapłana według Serca
Bożego. Chyba, dlatego zabrał go Bóg do siebie by nam i Zgromadzeniu dać świętego
pośrednika w niebie. Mam nadzieje, że ojcowie będą się starali w swoim czasie o jego
kanonizację”.
Zachęceni sugestią ks. Rektora Misji Katolickiej w Paryżu, daleko bardziej z
potrzeby naszych serc, módlmy się o rychłą beatyfikację naszego współbrata ks.
Edmunda. W jego osobie pragniemy mieć orędownika w niebie na nasze trudne czasy.
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Wszechmogący Wieczny Boże, dziękujemy się za wielki dar w osobie Sługi
Bożego ks. Edmunda Kałasa, Misjonarza Świętej Rodziny. Naśladując Jezusa
Chrystusa, przez śmierć męczeńską złożył on całkowita ofiarę z siebie w obronie wiary
i wierności Kościołowi.
Boże Miłości, Ty sprawiasz, że z każdej ofiary płynie nowa moc i ożywia się
wiara. Dając za wzór ks. Edmunda, pomóż nam go naśladować przez świadczenie
codziennym życiem o Twojej miłości. Spraw także, byśmy przez wierność Chrystusowi,
zasłużyli sobie na wieczne szczęście w niebie.
Boże, dla większej Chwały Twojej i dla naszego duchowego pożytku, otocz
chwałą już tu na ziemi Sługę Twojego ks. Edmunda Kałasa. Za jego też
wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z Najświętszą Wolą Twoją, udziel mi Łaski, o
którą Cię proszę.
Ojcze Nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Pieśń:

Ojcze z Niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam,
Twoje święte Zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam.
Boże Wielki! My w pokorze, o Twą łaskę prosimy Cię,
bo dłoń Twoja wszystko może, Ty nad nami zlituj się.

Męstwo zawsze stoi po stronie dobra i prawdy. Jest twórczą siłą, która podbija
świat bez użycia broni. Potrzeba nam ludzi odważnych na wszystkich odcinkach
naszego życia: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, politycznego. Potrzeba
nam ludzi odważnych wśród pedagogów, lekarzy, kapłanów, aktorów, dziennikarzy,
polityków. Bez tej cnoty nie potrafimy ocalić bogactwa tego, co piękne, dobre i
wartościowe, a co zgromadziły poprzednie pokolenia. Dlatego, pomóż nam Panie,
zgromadzić się pod sztandarem Twojego Krzyża, który jest znakiem prawdy i wielkiej
odwagi. Niech męstwo ponownie stanie się zasadniczym rysem portretu
chrześcijanina.
Powtarzamy: Wysłuchaj nas Boże, w imię Twego Syna.
Aby Kościół niósł ludziom krzyż Chrystusa, ukazując w nim jaśniejącą miłości Boga.
Aby Ojciec święty obdarzony mocą od Boga, gromadził ludzi wokół krzyża, na którym
został wywyższony Odkupiciel człowieka.
Aby słudzy ołtarza, wierni krzyżowi, sami byli zdolni składać ofiarę swego życia, z
Chrystusem Kapłanem i Ofiarą.
Aby młodzież nie wstydziła się Krzyża, lecz uczyła się z niego postawy miłości,
męstwa, pokory i służby.
Aby prześladowani za wierność krzyżowi nie lękali się cierpienia, ale zostali
wywyższeni przez Syna Bożego.
Abyśmy sami naznaczenia na Chrzcie krzyżem Chrystusa, byli wierni otrzymanej Łasce
i wzrastali do pełnej dojrzałości w wierze, jak Sługa Boży ks. Edmund Kałas.

Chwila ciszy na indywidualną modlitwę.
Kanon: Wy jesteście solą ziemi
Błogosławieństwo
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SPOTKANIE WE WSPÓLNOCIE
Konspekt spotkania na Dzień Skupienia nt. Wcielenia
a. Poprzez wspólne odmówienie lub odczytanie mszalnego Credo jako modlitwy
rozpoczynającej spotkanie, przypomnienie jaką rzeczywistością jest Wcielenie.
b. Przewodzący spotkaniu odczytuje powoli artykuły wiary dotyczące Wcielenia: [...]
w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami [...];a przez Niego wszystko się stało. On to dla
nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął
ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod
Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.”
Po chwili uświadamia zebranym, że Wcielenie nie jest wydarzeniem, które powinno
być ograniczone do momentu narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem. Zaczęło się ono
od Betlejem i dokonało się przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Taka jest
licząca dwa tysiące lat wiara Kościoła.
c. Każdy z obecnych otrzymuje cytat z Pisma świętego - Łk 4,14-22. 38-41. Po
przeczytaniu przez wyznaczoną osobę, następuje chwila medytacji tekstu (ok. 10
min.). W głębokim przekonaniu, iż Słowo Boże jest żywe i skuteczne (Hbr 4,12),
każdy członek wspólnoty rozważa tekst Pisma Świętego i docieka, co Bóg chce przez
niego powiedzieć Wspólnocie.
Następnie fragment będzie skomentowany w ustalonej kolejności. Przedmiotem
wypowiedzi niech będzie Tajemnica Wcielenia i wynikająca z niej misja Jezusa wobec
świata, a także praktyczna aplikacja tych prawd do życia zakonnego. Przełożony
zadba, aby wypowiedzi były dzieleniem się swoim doświadczeniem w kontekście
Słowa Bożego, a nie wymianą poglądów7.
d. Po krótkim podsumowaniu wypowiedzianych myśli, doświadczeń można pomodlić
się spontanicznie albo jakąś klasyczną modlitwą, albo następującym tekstem: „Boże
mój, naucz mnie dobrze użytkować czas, który mi wyznaczyłeś, abym go wykorzystał
nic z niego nie tracąc. Naucz mnie przewidywać bez udręki. Naucz mnie wyciągać
korzyść z popełnionych błędów bez pogrążania się w ich rozpamiętywaniu.
Naucz mnie, abym wyobrażając sobie przyszłość, nie rozpaczał, że nie jest taka, jaką
sobie wyśniłem. Naucz mnie łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością,
zapał ze spokojem. Przyjdź mi z pomocą, gdy rozpoczynam, gdyż wtedy czuję się
słaby. Czuwaj nas moim skupieniem, gdy pracuję, a nade wszystko Sam dopełnij
niedoskonałości w moim dziele”.
Jean Guitton

7

Przy tego typu spotkaniach proponowane są cztery zasady dzielenia się Słowem Bożym. Jeżeli biorący udział nie przestrzegają
tych wskazań, wtedy prowadzący powinien zwrócić im delikatnie uwagę. Oto one:
1. 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.
2 . Nie wszczynaj dyskusji ani komentarzy posługując się takimi zwrotami retorycznymi jak: „Czy nie wydaje się wam?” lub
„Czy sprawa to nie przedstawia się tak...?”
3. Nie upominaj ani nie moralizuj używając takich słów jak: „powinieneś”, „musisz”. Unikaj takiego stylu.
4. 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 twojej duszy. Dobre dzielenie się z innymi to sztuka, którą nabywa się
stopniowo, dlatego niech ci się nie wydaje, że gdy dzielisz się swoimi przeżyciami, musisz mówić przez cały czas.
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Panie i Boże nasz, błagamy Cię: uratuj ludzkość, którą tak umiłowałeś, że Syna
Swego Jednorodzonego wydałeś na gorzką śmierć krzyża. Pomnij jak przedziwnie
stworzyłeś godność natury ludzkiej i jak jeszcze przedziwniej ją naprawiłeś.
Zaprowadź nasze serca i nasz świat do Twego Domu, bo Twoje jest wszystko co jest,
Twoimi są też myśli i umiejętności człowieka. Wysławiamy Cię i wyznajemy, że Ty
jesteś Stwórca świata, Ty sam, Panie, Boże nasz. Tobie chwała na wieki!
F. Dessauer, biolog
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Spotkanie wspólnoty
Temat spotkania „Wolny wybór Józefa – granice wolności w życiu zakonnym”
Wstęp
1. Miejsce odpowiednio przygotowane (Pismo św., świeca, biały obrus, niewielka
figura św. Józefa)
2. Czas trwania spotkania - 1 godz.
3. Cel: Ponowne odkrycie wielkości powołania św. Józefa. Ukazanie w jakiej wolności
podejmował decyzje oraz określenie przestrzeni naszej wolności w życiu zakonnym.
4. Każdy przynosi ze sobą Pismo Święte
Przebieg spotkania:
a. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania - prowadzenie Przełożony (własnymi słowami albo jedną z
modlitw zamieszczoną w konspekcie)
b. Wprowadzenie w temat - zarysowanie jak obecnie rozumie się wolność.
„Ludzie z reguły rozumieją wolność jako brak zewnętrznych nakazów i zakazów. Również wielu
zakonników myśli o wolności głównie w kategoriach minimalizowania regulacji ze strony ludzkiej
zwierzchności. Tymczasem teologiczne studium wzajemnych relacji pomiędzy wolnością a
zwierzchnością dowodzi krótkowzroczności i ograniczoności takiego rozumowania. Skoro więc
relacje dla wielu z nas nie są jeszcze jasne, spróbujmy wyjaśnić istotę ludzkiej wolności w świetle
rad ewangelicznych. Odnosi się wrażenie, że ilekroć dobro i moc wewnętrzną wymienia się jako
podstawowe elementy ludzkiej wolności, przeciętny słuchacz uważa to za napuszony slogan.
Jemu wolność kojarzy się przede wszystkim z tym, że może bez przeszkód robić to, co chce robić.
Inne rozumowanie gotów jest co najwyżej uznać za wzniosły idealizm, który ma niewiele
punktów stycznych z twardą rzeczywistością.
c. Zaproszenie wszystkich po kolei do wypowiedzenia się na temat wolności w ogóle, zachęta
żeby podać przykłady z życia, mówiące o próbach hamowania lub rozpasania „nadmiernej
wolności” - samowoli.
Nie jest to dyskusja jest to jedynie wypowiedzenie się na ten temat. (Przełożony czuwa,
aby na tym etapie spotkanie nie przerodziło się to niekontrolowaną dyskusję czy nawet polemiką)
d. Jak rozumiał swoją wolność Józef, Żyd, potomek rodu Dawida i z czego ona wyrastała?
Poniżej jest podany wykaz cytatów z Pisma św. na temat św. Józefa. Można dowolnie
wykorzystać dobierając ich treść do tematu głównego. Pozostałe mogą stać się przedmiotem
codziennego rozmyślania w miesiącu marcu, który jest poświęcony św. Józefowi jako temu, który
wybierając wolność w rodzinie, określił swoje miejsce w społeczeństwie, w dziejach świata. Józef
nauczyciel wolności.
Pochodził z królewskiego rodu Dawida
(potomek Dawida)
Ubogi (przy ofiarowaniu Jezusa złożył tzw.
„ofiarę ubogich”)
Trudnił się obróbką drewna
Zamieszkały w Nazarecie
Człowiek sprawiedliwy
Oblubieniec (mąż) Maryi, Opiekun Jezusa

Mt 1,1.16. 20; Łk 1,26-27. 2,4; 3,23.31
Łk 2,24
Mt 13,54-55
Mt 2,23; Łk 2,4. 39. 51; J 1,45
Mt 1,19
Mt 1,16. 18-25; Łk 1,26-38. 2,4-5
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Udał się na spis ludności do Betlejem, gdzie
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania
Nadał dziecku imię Jezus
Był przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni
Uciekł z Dziecięciem i Maryją do Egiptu
Powrót do Nazaretu
Przez współczesnych uważany był z ojca
Jezusa
Był przy poszukiwaniu i znalezieniu
dwunastoletniego Jezusa w świątyni

Łk 2,1-7.15-16
Mt 1,21-23; Łk 2,21
Łk 2,22-38.
Mt 2, 13-15.
Mt 2,19-23; Łk 2,39-40. 51-52.
Mt 13,55; Łk 3,23. 4,22; J 1,45. 6,42.
Łk 2,41-51.

Po medytacji fragmentu z Pisma św. zaproszenie do podzielenia się spostrzeżeniami na dany
temat. (Również w tym wypadku nie rozchodzi się o dyskusyjną wymianę uwag)
5. Rozmowa na temat wolności w życiu zakonnym
Czy poślubiając Maryję św. Józef stał się człowiekiem prawdziwie wolnym?
W czym św. Józef może być naszym nauczycielem wolności?
Czy jest możliwa prawdziwa wolność od momentu złożenia ślubów zakonnych?
Co jest kresem mojej indywidualnej wolności?
Czy przełożony może stymulować zakres mojej wolności?
Jakie konkretne środki może podjąć wspólnota, kiedy wolność jednostki przemienia się w jej
samowolę i zagraża destabilizacją całego domu?
Dzisiejsze czasy stoją pod znakiem indywidualizmu. Czy w związku z tym podejmujemy
odpowiednie kroki, aby był zachowany szacunek dla jednostki, jej wolności, z równoczesnym
jednak wyczuleniem tejże na wymiar społeczny bycia człowiekiem, zakonnikiem?
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Litanie
Litania Pokory
Jestem cichy i pokornego serca - wysłuchaj mnie Panie;
Od pragnienia by być szanowanym - wybaw mnie Panie;
Od pragnienia by być kochanym - wybaw mnie Panie;
Od pragnienia by być chwalonym - wybaw mnie Panie;
Od pragnienia by obdarzano mnie czcią i zaszczytami - wybaw mnie Panie;
Od pragnienia by być więcej lubianym od innych - wybaw mnie Panie;
Od pragnienia by zwracano się do mnie po radę - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być upokorzonym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być lekceważonym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być odrzuconym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być oszkalowanym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być zapomnianym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być wyśmianym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być obrażanym - wybaw mnie Panie;
Od obawy by nie być podejrzewanym - wybaw mnie Panie;
Aby inni byli bardziej kochani ode mnie - daj mi łaskę pragnienia tego Panie;
Aby inni byli bardziej szanowani ode mnie - daj mi łaskę pragnienia tego Panie;
Aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja mógł się umniejszać - daj mi łaskę pragnienia tego
Panie;
Aby inni mogli być wybierani, a ja pozostawał na uboczu - daj mi łaskę pragnienia tego Panie;
Aby inni mogli być chwaleni, a o mnie się nie troszczono - daj mi łaskę pragnienia tego Panie;
Aby inni mogli być bardziej lubiani ode mnie we wszystkim - daj mi łaskę pragnienia tego Panie;
Aby inni mogli być świętsi ode mnie, bylebym ja, na ile mogę stał się świętym - daj mi łaskę
pragnienia tego Panie. Amen.

Litania do Najświętszej Rodziny
Kyrie eleison,
Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nas nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem,
uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne, - zmiłuj się nad nami.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny Wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
- Wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie
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- wspieraj nas
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej
- wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci - wspieraj
nas.
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas
Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od rozproszenia serca i umysłu - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od oziębłości w służbie Bożej - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od szukania przyjemności i wygód - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od przywiązania do dóbr ziemskich - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od pragnienia próżnej chwały - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od złej śmierci - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez doskonałe wasze posłuszeństwo - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez prace i trudy Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez modlitwy i milczenie Wasze - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez doskonałość czynów Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
Prowadzący: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i
nadzieją.
Wierni: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.
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.

Litania do Świętej Rodziny
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
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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 - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - 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
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królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Litania do Matki Bożej Saletyńskiej
(Forma II)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Królowo i Matko ludzi
Żywy wzorze miłości
Wzorze uległego posłuszeństwa
Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników
Matko, która z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami
Matko, która upominasz, byśmy święcili dzień święty
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa
Matko, która nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni
Matko, która pragniesz, by cały Lud Boży poznał Twoje objawienie
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa
Matko, która chcesz nas uczynić swoimi pomocnikami
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej
Matko, która leczysz wszystkie choroby
Posłanniczko Bożego Miłosierdzia
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, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Ksiądz: Matko Boska Saletyńska Pojednawczyni grzeszników
Wierni: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty w nieskończonym miłosierdziu Swoim zesłałeś na
Saletyńską Górę Najdroższą swoją Matkę, aby nakłaniała nas do spełnienia chrześcijańskich
obowiązków, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez
naszą pokutę na ziemi Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.
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Litania do Świętego Józefa
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, -Święta Maryjo, -- módl się za nami.
Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, -Światło Patriarchów, -Oblubieńcze Bogarodzicy, -Przeczysty Stróżu Dziewicy, -Żywicielu Syna Bożego, -Troskliwy Obrońco Chrystusa, -Głowo Najświętszej Rodziny, -Józefie najsprawiedliwszy, -Józefie najczystszy, -Józefie najroztropniejszy, -Józefie najmężniejszy, -Józefie najposłuszniejszy, -Józefie najwierniejszy, -Zwierciadło cierpliwości, -Miłośniku ubóstwa, -Wzorze pracujących, -Ozdobo życia rodzinnego, -Opiekunie dziewic, -Pociecho nieszczęśliwych, -Nadziejo chorych, -Patronie umierających, -Postrachu duchów piekielnych, -Opiekunie Kościoła Świętego, -Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na
ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Drogi Krzyżowe
DROGA KRZYŻOWA Ks. Jana Berthiera
Bóg umarł za mnie!
Modlitwy przygotowawcze do Drogi Krzyżowej
Akt żalu

Zdrowaś, Maryjo, pełna boleści, Jezus ukrzyżowany jest z Tobą, godna współczucia
jesteś wśród wszystkich niewiast, i godny współczucia jest Jezus, owoc Twojego żywota.
Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego, uproś łzy żalu nam, którzy ukrzyżowaliśmy
Twojego Boskiego Syna, teraz i na godzinę naszej śmierci. Amen.
Modlitwa przed każdą stacją:
V. Adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi.
R. Quia per Sanctam Crucem Tuam redemisti mundum.
Stacja I
Przy tej pierwszej stacji Jezus został skazany na śmierć.
O mój Jezu, przez ten niesprawiedliwy wyrok, którego przyczyną były moje grzechy,
błagam Cię, uwolnij mnie od wyroku śmierci wiecznej, na który już wiele razy zasłużyłem.

Po każdej stacji:
O mój Jezu, miłosierdzia!
Stacja II
Przy tej drugiej stacji Jezus został obarczony krzyżem.
O mój Jezu, który chętnie wziąłeś na siebie ciężki krzyż przygotowany przez moje grzechy.
Racz mi dać zrozumienie ich ciężkości, żebym nie przestawał prosić Cię o przebaczenie.
Stacja III
Przy tej trzeciej stacji Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża.
To olbrzymi ciężar moich grzechów spowodował, że upadłeś, Jezu, pod ciężarem krzyża.
Chcę je na zawsze znienawidzić i pokornie proszę o ich przebaczenie.
Stacja IV
Przy tej czwartej stacji Jezus spotyka swą Najświętszą Matkę.
O udręczone Serce Jezusa! O Maryjo, Matko Bolesna! Sprawcie, bym się przejął
najgłębszym żalem za moje grzechy i bym nie przestawał ich opłakiwać aż do ostatniego mojego
tchnienia.
Stacja V
Przy tej piątej stacji Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż
O mój Jezu, spraw, abym chętnie znosił, jako winowajca, wszystkie krzyże i przykrości
tego życia z miłości ku Tobie i jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
Stacja VI
Przy tej szóstej stacji święta Weronika ociera godną uwielbienia twarz Jezusa
O mój łaskawy Jezu, proszę Cię, wyciśnij na mojej duszy pamięć o Twoich strasznych
cierpieniach i spraw, abym odtąd był dla Ciebie nową Weroniką.
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Stacja VII
Przy tej siódmej stacji Jezus po raz drugi upada pod ciężarem swego krzyża
To moje powtórne upadki sprawiły, o Jezu, że ponownie upadłeś na ziemię. Daj mi łaskę
wykorzystania wszystkich możliwych środków, które pomogą mi zapobiec ponownym upadkom
w przyszłości.
Stacja VIII
Przy tej ósmej stacji Jezus zwraca się do niewiast jerozolimskich idących za Nim
Jezu, który przepowiedziałeś Jerozolimie nieodwracalny upadek, złagodź swój wyrok, jaki
mi się słusznie należy od Ciebie. Pociesz mnie swoim miłosierdziem, na które chcę odtąd wiernie
odpowiadać.
Stacja IX
Przy tej dziewiątej stacji Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża
Przez katusze, które znosiłeś, o Jezu, a które spowodowały ten trzeci upadek, proszę Cię,
spraw, bym w przypadku popełnienia jakiegoś błędu, natychmiast dźwigał się przy pomocy
Twojej łaski.
Stacja X
Jezus obnażony z szat i napojony żółcią
O mój Jezu, który zostałeś obnażony z szat i napojony żółcią, wyrwij mnie z wszelkiego
przywiązania do rzeczy ziemskich i zapraw mi goryczą to wszystko, co może być okazją do
grzechu.
Stacja XI
Jezus przybity do krzyża
Przez śmiertelne udręczenia, jakich doznałeś podczas swego ukrzyżowania, spraw o Jezu,
bym stale krzyżował swe ciało wraz z jego pożądliwościami.
Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu
O mój Jezu, zostałeś podwyższony na krzyżu i umarłeś na nim, aby zbawić moją biedną
duszę. Jakże wielki wstyd dla mnie! Ja zawsze trzymam się ziemi. Pomóż mi wznosić się wzwyż
przez praktykowanie cnót chrześcijańskich i umierać dla spraw tego świata.
Stacja XIII
Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramiona swej Najświętszej Matki
Co za rozdzierający widok! Maryjo, najbardziej udręczona ze wszystkich matek! Oto
dzieło moich grzechów, które ukrzyżowały Twojego Boskiego Syna i złożyły Go martwego w
Twoje ramiona. Spraw, bym opłakiwał je szczerze, a przede wszystkim wyjednaj mi łaskę, bym
zawsze godnie przyjmował Twojego Syna w Komunii świętej.
Stacja XIV
Przy tej czternastej stacji Jezus zostaje złożony do grobu
O mój Jezu, pragnę nieustannie umierać dla grzechu i dla samego siebie, by być zawsze
z Tobą. Jeżeli zaś żyję, to chcę żyć wyłącznie dla Ciebie, by dzięki zasługom Twojej męki zostać
uczestnikiem radości wiecznej.
Po czternastej stacji powtarza się trzykrotnie:
Parce, Domine, parce populo tuo,
ne in aeternum irascaris nobis.
Następnie:
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Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem sempiternam.
Błogosławieństwo
Benedicat nos Dominus noster Jesus Christus qui pro nobis flagellatus est, crucem
portavit et fuit crucifixus. Amen
Niech nas błogosławi nasz Pan, Jezus Chrystus, który był za nas biczowany, niósł krzyż i
został za nas ukrzyżowany. Amen

DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI RODZIN
Modlitwa wstępna
Jezu, Słowo Przedwieczne, stałeś się Ciałem i zamieszkałeś między nami, aby
odkupić i uświęcić ludzkie rodziny. Synu Boży, stałeś się Synem Człowieczym, aby nas
uczynić dziećmi Bożymi. Twoja śmierć na krzyżu stała się źródłem życia dla całej
rodziny ludzkiej.
Pragnę ofiarować to rozważanie Twojej bolesnej Drogi Krzyżowej za rodziny, a
owocem Twej męki i śmierci niech będzie to, by każda z nich stała się kościołem
domowym, a każda dusza — żywą świątynią Boga.
Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć
Jezu Najdroższy, Ty, któryś miał rodzinę, Świętą Rodzinę, Swój pierwszy cud
spełniłeś także w rodzinie, w Kanie Galilejskiej. Podczas Swego ziemskiego życia
przeszedłeś dobrze czyniąc całej rodzinie ludzkiej, a skazano Cię na niesprawiedliwą i
okrutną śmierć.
Historia powtarza się. Często przyczyną konfliktów w rodzinach są
nierozważne sądy, podejrzenia, niesłuszne oskarżenia, a nawet gwałtowne reakcje.
Spraw, o Jezu, aby rodziny, jako kościoły domowe mogły cieszyć się wzajemnym
zaufaniem i zrozumieniem, umiejętnością cierpliwego znoszenia przykrości i
pokrywania ich milczeniem, nawet wtedy gdy spotyka nas niesprawiedliwe potępienie.
Stacja druga. Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona
Jezu, obciążony krzyżami całej rodziny ludzkiej, Ty uczysz mnie dźwigania
codziennych krzyżów w moim osobistym życiu i w życiu wspólnotowym, abym przez
to mogła zasłużyć na Twoją łaskę. Przyniosłeś zbawienie wszystkim ludziom dobrej
woli. Spójrz na moje opory względem Twej woli i brak poczucia odpowiedzialności.
Często chciałabym porzucić swój krzyż i swoje trudności, a obciążyć nimi innych.
Próbuję przejść przez życie po linii najmniejszego oporu.
Czy taka postawa nie jest często przyczyną konfliktów w rodzinach?
Jezu, spraw, by obecność Twoja we mnie i pośród nas wszystkich oraz Twój przykład
pobudzały i pomagały każdemu do sumiennego wypełniania obowiązków życiowych
swego stanu i do wspólnej odpowiedzialności za świętość rodzin jako kościołów
domowych.
Stacja trzecia. Jezus po raz pierwszy upada
Pierwszy upadek wykazuje całkowite wyczerpanie i utratę sił fizycznych,
spowodowane okrutnymi torturami, którym poddany był Jezus w drodze na Kalwarię.
Mimo takiego osłabienia Zbawiciela, upadek Jego nie wzbudził litości w sercach
oprawców, ale przeciwnie, jeszcze bardziej wzmógł ich nienawiść, stając się okazją do
nowych ataków złości.
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Upadki moralne, a nawet cierpienia fizyczne stają się przyczyną poważnych
konfliktów w życiu rodzinnym. Jednakże wiem, o Jezu Najdroższy, że Twoja słabość
jest źródłem nadprzyrodzonej mocy, a więc będę się starała korzystać z każdego
rodzaju cierpienia i z każdej sposobności, by czynić dobrze i nieść pomoc innym.
Stacja czwarta. Jezus spotyka Swą Matkę
Synu Maryi, Twoje spotkanie z Matką Bolesną powiększa jeszcze bardziej
cierpienie i staje się okazją do złożenia dodatkowej ofiary. Całą Swą postawą zdajesz
się mówić, iż drogę krzyżową życia trzeba odbywać zawsze razem z Twoją Matką.
Z doświadczenia wiemy, że widok cierpienia niewinnego dziecka, ukochanej osoby i
nasza bezradność wobec choroby wywołuje w nas często rozpacz lub bunt.
Oby postawa wzajemnej ofiarnej miłości i poddania się woli Twego Ojca
Niebieskiego pomogła rodzinom — kościołom domowym w każdej życiowej próbie
zachować i jeszcze bardziej zacieśnić swą łączność z Bogiem.
Stacja piąta. Szymon pomaga Jezusowi w dźwiganiu krzyża
Jezu, niegdyś głosiłeś nauki jako władzę mający. Uciszałeś wzburzone fale
morskie, umarłym życie przywracałeś, a oto teraz potrzebujesz pomocy Szymona z
Cyreny. On jednak więcej Ci zadał bólu swą niechęcią i odrazą do krzyża, aniżeli
wyświadczył pomocy.
W odwiecznych Swych planach Bóg postanowił, aby wszyscy członkowie
rodziny, kochając się nawzajem ofiarną miłością, wzajemnie też sobie pomagali.
Rodzina podobna jest to ogrodu, gdzie rozwija się życie naturalne i nadprzyrodzone.
Bóg powierzył jej wielkie zadanie, ale ona pada często ofiarą różnych uwarunkowań i
potrzebuje pomocy i kierownictwa Kościoła. Módlmy się, aby współczesne systemy
polityczne, społeczne i ekonomiczne otoczyły opieką i pomocą wszystkie rodziny, a
szczególnie te najbardziej potrzebujące.
Stacja szósta. Weronika ociera Twarz Jezusowi
Pomimo grożącego niebezpieczeństwa Weronika spełnia z całą delikatnością
akt miłości wobec Jezusa, odważnie ocierając Jego Oblicze. Nikt nie może
przeszkodzić jej w niesieniu pomocy Jezusowi. Jej serce jest wrażliwe na cierpienia i
potrzeby drugiego człowieka.
Jakkolwiek serdeczna miłość powinna łączyć wszystkich w rodzinie, to jednak
często brak wczucia się w czyjeś potrzeby lub zapomnienie powoduje urazy.
Cokolwiek wyrządza się jednemu z nas, wyrządza się Samemu Jezusowi. Przykład
Weroniki niech będzie dla nas zachętą, by okazywać dobroć każdemu, a szczególnie
świadczyć pomoc dzieciom z rodzin rozbitych.
Stacja siódma. Jezus ponownie upada
Całkowite wyczerpanie powoduje drugi upadek, a on potęguje ból i niesie ze
sobą nową falę zniewag i upokorzeń. Podczas tego upadku Jezus ukazuje nam Swoją
wielką miłość. Choć tak słaby, podnosi się znowu i udziela nam siły do powstania z
powtarzających się ciągle upadków.
Wiemy dobrze, że wiele rodzin cierpi z powodu grzechów i słabości swych
członków ponawiających się u nich upadków. Grzechy przeciwko czystości i różne
formy pychy osłabiają życie rodzinne i obracają kościoły domowe w jaskinie
niegodziwości. Panie Jezu, oby ten powtórny upadek stał się dla mnie źródłem mocy,
obym powstała ze złych nałogów i wyzbyła się ich. Udziel mi odwagi, bym dźwigała
swój krzyż i mężnie przeciwstawiała się złu.
Stacja ósma. Niewiasty jerozolimskie płaczą nad Jezusem
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« Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi».
Oto, co mówisz Jezu do współczujących Ci niewiast. Ogrom Twego cierpienia otwiera
Ci serce na problemy rodziny ludzkiej. Jakże inaczej jest ze mną. Cierpienie wywołuje
we mnie pretensje i gorycz, nawet względem mych najbliższych, z powodu braku
troski, opieki, wczucia się w moje potrzeby.
O Boski Mistrzu, naucz mnie cierpieć w milczeniu i pomóż mi wykorzystać
cierpienie, abym mogła odpokutować za moje grzechy i grzechy tych, których miłuję.
Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci
Twój ostatni, Jezu, upadek wydaje się być szczytem cierpienia, jednak Twoje
całkowite wyczerpanie nie wzbudza litości w sercach oprawców, lecz raczej wywołuje
ich złość. Często zdarza się, że czyjeś niewłaściwe postępowanie jak np.
marnotrawienie dobra rodzinnego, lub wykorzystywanie niektórych członków rodziny,
stwarza beznadziejne sytuacje bez żadnych możliwości rozwiązań. Dla Boga jednak
nie ma nic niemożliwego.
Jezu, umocnij moją wiarę i pomóż mi wytrwać w Twej miłości, bym nigdy z
nikim źle się nie obchodziła, lecz służyła każdemu swoją pomocą, na jaką tylko będzie
mnie stać.
Stacja dziesiąta. Jezus z szat obnażony
Panie Jezu, zostałeś poddany straszliwej męczarni podczas gwałtownego
odzierania z szat Twego zranionego Ciała, a przy tym Twoi oprawcy wystawili Ciebie
na pośmiewisko tłumu. Twoja świętość i nieskalana czystość zostały zbeszczeszczone.
W naszych rodzinach sakrament małżeństwa jest często profanowany przez nadużycia
seksualne, zdrady i niewierności małżonków oraz brak dyskrecji.
Panie, udziel rodzinom łaski wiary w Twą ciągłą obecność, a także poczucia
skromności i koniecznej dyskrecji. Spraw, aby środki przekazu podawały światu
zawsze wzorowe przykłady życia rodzinnego.
Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża
Panie Jezu, Ty poświęciłeś całe Swe ziemskie życie dobru rodziny ludzkiej, a
oto człowiek przybija do krzyża Twe najświętsze dłonie i stopy. Zdarza się nieraz, że
członkowie rodzin są okrutni i niewdzięczni względem swych rodziców nawet do tego
stopnia, że usuwają ich z domu, lokując ich w ciasnych pomieszczeniach.
O dobry Jezu, udziel nam łaski, aby duch wdzięczności, szacunku i serdecznej
troski względem osób chorych i starszych panował zawsze w rodzinach.
Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu
Panie Jezu, choć tak straszliwie cierpiałeś, nikogo nie potępiłeś z wysokości
Swego krzyża. Pragnąłeś objąć całą rodzinę ludzką Swymi wyciągniętymi ramionami i
zaprowadzić ją do nieba.
Choroba, kalectwo i problemy związane z wiekiem stanowią trudny do
dźwigania krzyż, nie tylko dla tych, którzy są nim dotknięci, lecz również dla członków
ich rodzin. O Panie, pomóż chorym zrozumieć ich misję i daj tym, którzy cieszą się
zdrowiem, siłę i światło, aby mogli skorzystać z obecności ludzi cierpiących, jako
widzialnego znaku niewidzialnej łaski Boga.
Stacja trzynasta. Zdjęcie Jezusa z krzyża
Panie Jezu, Twe umęczone Ciało, z którego wypłynęła Krew aż do ostatniej jej
kropli, zostało złożone na ramionach Twej Matki Bolesnej. W każdej rodzinie rola
matki jest niezwykle ważna, ponieważ wraz ze swym mężem dźwiga ona
odpowiedzialność za życie dzieci, a także za należyte ich wychowanie.
O Matko Boża, wspomóż wszystkie matki, szczególnie te, które oczekują
potomstwa, aby poczęte pod ich sercem życie, otoczone miłością, mogło bezpiecznie
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rozwijać się, i by stało się dla nich radosną nagrodą już tu na ziemi, a potem także i w
niebie.
Stacja czternasta. Jezus złożony do grobu
Panie Jezu, Twoja Matka pożegnała Cię i złożyła Twe Najświętsze Ciało do
grobu. Ponieważ Wasze Serca płonęły tą samą miłością, bolesne było to rozłączenie.
W kochającej się rodzinie każdy wyjazd lub rozłączenie stanowi smutny moment.
Matko Boża, wspomóż te rodziny, które są fizycznie rozłączone z powodu
pracy zawodowej, służby wojskowej, studiów, choroby lub innych racji. Spraw, aby ci,
których dzieli przestrzeń fizyczna, znajdywali oparcie w duchowej wierności i aby
zawsze mieli w pamięci swoją rodzinę, jako kościół domowy.
Modlitwa końcowa
Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które wyjednałeś całej rodzinie
ludzkiej, a szczególnie mojej własnej rodzinie. Dziękuję Ci za podniesienie rodziny do
godności sakramentalnej i za uczynienie z niej kościoła domowego. Proszę Cię o
potrzebne światło i siłę, by móc współpracować z łaskami, których udzieliłeś mnie i
członkom mojej rodziny. Obyśmy mogli wszystko uczynić, aby każda rodzina była
rzeczywiście kościołem domowym, ośrodkiem prawdziwej odnowy życia, a także
szkołą pełnego ludzkiego rozwoju i doskonałego synostwa Bożego.

DROGA KRZYŻOWA
Jezus poucza mnie o postawie synowskiej
Pan Jezus na śmierć skazany przez Piłata
Piłat jest przeświadczony, że ma skazać lub uniewinnić stojącego przed nim Chrystusa.
Nie wiedział, że skazuje Boga - Jedynego Zbawiciela Człowieka, że już na zawsze jego wyrok
pozostanie w historii ludzkiej jako symbol niesprawiedliwości sądu.
Panie Jezu, niesprawiedliwie osądzony przez człowieka, naucz nas kochać, a nie sądzić.
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Przyjąłeś, Chryste - Jedyny Zbawicielu Świata, krzyż i on wśród nas pozostał. Taki prosty
znak, taki powszedni, że często niezauważalny. A jednak trudny do odczytania, tajemniczy;
związał się bowiem trwale z najgłębszym dramatem ludzko - boskim: winy, zła , miłości i
przebaczenia. I to się wciąż powtarza w życiu każdego człowieka.
Naucz nas, Panie - Jedyny Zbawicielu, dostrzegać i przyjmować krzyż nawet wtedy, gdy
go nie rozumiemy.
Pan Jezus upada pod krzyżem
Ten Twój krzyż musiał być tak ciężki, że nie można go było dalej nieść. I w naszym życiu
czasem trudności tak się zsumują, że upadamy. Bardzo słabym, rozbitym wewnętrznie może być
człowiek. Ale słabość może stać się siłą, gdyż Chrystus, Jedyny Zbawiciel Świata, wziął na siebie
wszystkie ludzkie słabości.
Bracie nasz w człowieczeństwie, w znużeniu naszym, otwórz nam oczy, byśmy dojrzeli
Twoje wspomożenie.
Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną
W tej ponurej atmosferze otaczającej Chrystusa, Jedynego Zbawiciela Świata, pojawia się
Jego Matka. To ważne, czy spotka się kogoś w chwilach trudnych, bo tak często między ludźmi
jest tylko mijanie się. A cierpienie osamotnia, oddziela od innych.
O Najboleśniejsza, ucz nas pomocnego spotkania naszych braci cierpiących i zobaczenia
w nich Twojego Syna , a naszego Pana Zbawiciela.
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Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
To zadziwiające, że Bogu potrzebny jest człowiek. Bóg tak ufa człowiekowi, że zostawia
mu jego część, godzi się na jego pomoc nawet niechętną, wymuszoną. Nie ma więc spraw
nieużytecznych w moim życiu; liczy się każdy wysiłek, każde cierpienie.
Dzięki Ci, Panie, że nam zaufałeś, naucz nas czujnego współdziałania z Tobą Chryste Jedyny Zbawicielu.
Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
W dyskretnym milczeniu podeszła i otarła twarz prowadzonemu na śmierć. Trzeba było
tego gestu nieznanej kobiety, by pod zniekształconymi przez katów rysami, ukazała się twarz
Tego, który przyszedł po to by zbawić cały świat. Tak trudno często dojrzeć prawdziwą twarz
człowieka.
Panie , Jedyny Zbawicielu, naucz nas odkrywać piękno i dobro w innych.
Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
Na Twojej drodze Panie powtórzył się upadek; jakby jednego było za mało, by pokazać,
że chciałeś być z nami zawsze.
Chryste, Jedyny Zbawicielu w naszym życiu wciąż tyle powtarzających się upadków. W
dniach zniechęcenia powtarzającymi się upadkami, daj nam Panie, odwagę i siłę do
rozpoczynania od nowa.
Pan Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących
Różne miałeś spotkania Chryste, na swojej krzyżowej drodze. Spotkałeś także zwykłe,
ludzkie współczucie, wyrażone we łzach i te łzy zauważyłeś, gdyż pozostałeś również w cierpieniu
taki, jaki zawsze - dostrzegający człowieka.
Nas ból zasklepia, zamyka w ciasnym kręgu naszej osoby i odbiera zdolność szerokiego
spojrzenia; pomóż nam Chryste, Jedyny Zbawicielu Świata.
Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Znowu się wszystko zawaliło; z takim trudem zdobywany spokój, harmonia wewnętrzna,
odnajdywany punkt po punkcie sens życia, poczucie bliskości Boga, Jedynego Zbawiciela Świata.
Została ciemność, jakieś zamarcie, brak odwagi i sił na najmniejszy ruch.
Panie Boże, Jedyny Zbawicielu, Ty to kiedyś przeżyłeś, padałeś a jednak powstałeś i
szedłeś. Więc wysiłek ma sens. Udziel nam w ciemnościach wyczerpania jasności, nadziei i niech
Twoja nieskończona miłość zwycięży w nas słabość.
Pan Jezus z szat obnażony
Nadeszła Twoja godzina; stoisz wobec niej wolny nawet od tej szaty ostatniej. Został
tylko krzyż, narzędzie odrodzenia człowieka. I tylko on jest ważny.
Daj nam, Jedyny Zbawicielu, być wolnymi, gdy nadejdzie nasza godzina. Niech zostaną
tylko te istotne, ostateczne, między Tobą a nami sprawy.
Pan Jezus do krzyża przybity
Doniosłeś ten krzyż aż tu, na sam szczyt; teraz zamieniają się role, krzyż Cię będzie
dźwigał, dźwigał w górę, godzisz się na tę zamianę.
Daj nam, Chryste, odwagę przyjęcia odradzającej zamiany, przezwyciężenia ludzkiego
buntu i strachu.

Pan Jezus na krzyżu umiera
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Ciemności Cię otoczyły, a przecież jesteś Światłością. Ojciec Cię opuścił, a przecież jesteś
Jego umiłowanym synem. Takie miały być etapy Twojej ofiary, dzięki której pozostaniesz już na
zawsze dla człowieka Światłem i Jedynym Zbawicielem.
Niech nasze codzienne pojednanie z Tobą i z ludźmi przygotowuje nas na ostateczne
spotkanie u Ojca.
Pan Jezus z krzyża zdjęty i złożony na łonie Swojej Matki
Boli widok każdego zniszczenia, jednak widok zniszczenia ciała ludzkiego przez śmierć
bywa przerażający, Tobie Matko nie oszczędzono tego widoku. A to był Syn Twój, umiłowany
nad wszystko. Ty jednak widziałaś sens nawet w zniszczeniu, gdyż zawierzyłaś jedynemu Bogu
Ojcu do końca.
Naucz nas patrzeć na śmierć jako na obumarcie rodzące nowe, pełne życie.
Pan Jezus w grobie złożony
Każdy ludzki grób przechowuje głęboką tajemnicę człowieka; ból wszystkich jego dni,
pełną wzlotów i załamań walkę i codzienną tęsknotę za szczęściem. Trzeba było jednak grobu
Tego, w którym najpełniej dokonało się zjednoczenie Boga z człowiekiem, by bolesna tajemnica
ludzkiego grobu, mogła przemienić się w tajemnicę radosnej nadziei.
Uwielbiony bądź Chryste, Jedyny Zbawicielu Świata za swoje życie i ofiarę złożoną na
drzewie krzyża, za Twój grób i Zmartwychwstanie, za wszystko co uczyniłeś dla nas ludzi i dla
naszego zbawienia.

DROGA KRZYŻOWA Z OJCEM ŚWIĘTYM
Modlitwa
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za
zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do
chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jezus na śmierć skazany
Poncjusz Piłat wzdryga się wydać wyrok śmierci na Jezusa z Nazaretu. Nie przekonują go
oskarżenia. Nie znajduje jednak współczucia i ustępuje pod uporczywym wołaniem tłumu”
„Ukrzyżuj! Ukrzyżuj Go!”
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Oto eskorta śmierci przystępuje do wykonania wyroku. Na ramiona Pana Jezusa
wtłaczają brzemię krzyża. Pod tym brzemieniem ma przejść ulicami Jerozolimy na Golgotę.
Pierwszy upadek pod krzyżem
Prawda krzyża wyraża się w upadkach Jezusa na drodze ku Golgocie. Krzyż jest
brzemieniem. Jego ciężar przerasta siły człowieka. Człowiek upada pod krzyżem. Jezus
Chrystus — upada pod krzyżem.
Jezus spotyka swą Matkę
Oto Maryja: błogosławiona, która uwierzyła. Ta sama: w Nazarecie, w Betlejem, podczas
ucieczki do Egiptu — i znowu w Nazarecie. A teraz: na drodze krzyżowej.
Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż
Potrzeba było drogi krzyżowej, aby Jezus z Nazaretu mógł wypowiedzieć do końca
Ewangelię cierpienia.
Weronika ociera twarz Jezusowi
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Z potu i krwi Jezusa, które wchłonęła chusta Weroniki, powstał obraz Jego Oblicza. Ten
obraz stał się świadectwem szczególnej prawdy: oto w każdym uczynku miłości odbita jest Twarz
Chrystusa.
Drugi upadek pod krzyżem
Bóg — Człowiek upada, aby dźwignąć człowieka. Upada, abyśmy powstali. Każdy
upadek pod krzyżem przesycony jest całą treścią Boskiej tajemnicy Odkupienia.
Jezus napomina niewiasty Jerozolimskie
Wszystkie cierpienia człowieka, ludzkiego świata — związane z dziedzictwem grzechu —
zwracają się w stronę cierpienia Chrystusa.
Trzeci upadek pod krzyżem
Jezus jest zmiażdżony cierpieniem: Ten, który nie znał grzechu, poznał na drodze
krzyżowej, jakim straszliwym cierpieniem jest grzech. Poznał to. Przeżył to Sercem Człowieka —
Boga.
Obnażenie na Golgocie
To Ciało — teraz, na Golgocie, zostało odarte z szat. Otwarły się ponownie rany, zadane
przy ubiczowaniu. W tym Ciele — wypełni się przeznaczenie Baranka paschalnego. Ciało to
będzie się spalać w męce jako Ofiara — aż do zupełnego wyniszczenia. Ofiara Nowego i
Wiecznego Przymierza.
Jezus przybity do krzyża
Kiedy Jezus upadał na drodze ku Golgocie, krzyż był ciężarem, który przygniatał Go do
ziemi. Teraz inaczej: jest nad ziemię wywyższony za pośrednictwem krzyża. Ciężarem zaś jest
własne Jego ciało, uniesione przy pomocy gwoździ na poziom krzyża.
Jezus umiera na krzyżu
Jezus przyjął śmierć od człowieka. Wziął z jego dziejów — z dziejów każdego człowieka.
Przyjął śmierć jako dziedzictwo Adama. W ten sposób stał się całkowicie i definitywnie podobnym
do ludzi.
Jezus zdjęty z krzyża i złożony w ramionach Matki
Maryjo, był kiedyś w Twoich ramionach jako Dziecię, jako Nowonarodzony w Betlejem. I
już wtedy groziła Mu śmierć z rąk siepaczy Heroda. Teraz dosięgła Go ta śmierć na Twoich
oczach, o Matko. A jako dojrzały owoc śmierci Ciało Syna spoczęło znów w Twoich ramionach.
Ciało Jezusa złożone w grobie
Grób Jezusa Chrystusa jest tym miejscem, gdzie Śmierć dopełniła
Zmartwychwstaniem. Odkupienie stało się przez ten grób nadzieją Życia i nieśmiertelności.

się

Modlitwa
Ojcze, wysłuchaj wołania Syna Twego, który dla zawarcia Nowego i Wiecznego
Przymierza stał się posłuszny aż do śmierci krzyżowej; abyśmy czerpali skuteczną naukę z Jego
Męki i zasłużyli na uczestnictwo w chwale Jego Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

DROGA KRZYŻOWA
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Towarzyszę Jezusowi na drodze boleści
Wstęp

Panie Jezu, pragnę cierpieć to wszystko, co ty wycierpiałeś, ofiarować Ci moje biedne
serce skruszone, albowiem jesteś niewinny i masz umrzeć za mnie.
Jezus skazany
Jezus jest sam. Odległe są dni, kiedy słowo Człowieka - Boga zapalało światło i nadzieję
w sercach, długie szeregi chorych odzyskiwały zdrowie, a triumfalne okrzyki Jerozolimy otaczały
Pana przybywającego na łagodnym osiołku.
Jezus bierze krzyż
Jezus oddaje się bezbronny w ręce katów. Nic Mu nie może być oszczędzone i na Jego
ramiona spada ciężar hańbiącego krzyża. Ale Krzyż stanie się dzięki miłości tronem Jego
majestatu.
Jezus upada
Wokół Jezusa tłum, a On chwieje się pod ciężarem Krzyża. Ten tłum, to trzoda bez
pasterza. Mógłby ich zawołać pojedynczo ich własnymi imionami, naszymi imionami. Są tam ci,
których nakarmił cudownie chlebem, są uzdrowieni, ci, których nauczał nad brzegiem jeziora, na
górze i w portykach świątyni.
Jezus i Maryja
Oczy Maryi, przepełnione niezmierną miłością, spotkały cierpiące oczy Jezusa; każde z
dwóch serc własny ból przelewa w drugie. Dusza Maryi zanurzona jest w goryczy, w goryczy
Krzyża.
Jezus i Szymon Cyrenejczyk
Pomoc Szymona niewiele znaczy w całości Męki. Ale Jezusowi wystarczy uśmiech, słowo,
trochę miłości, by obficie obdarzyć łaską duszę przyjaciela.
Jezus i Weronika
Pewna kobieta, imieniem Weronika, przepycha się przez tłum; niesie lniane płótno,
którym nabożnie ociera twarz Jezusa. Pan zostawia odbicie swego Świętego Oblicza. Oto Ten,
który przechodzi obok, jest Synem Bożym, zapamiętałym w Miłości!
Jezus upada po raz kolejny
Tuż za murami miasta ciało Jezusa słabnie znowu z wyczerpania i upada po raz drugi
wśród okrzyków tłumu i popychania żołnierzy. Słabość ciała i gorycz duszy spowodowały ten
kolejny upadek. Wszystkie grzechy ludzkie — także moje — ciążą na Jego Najświętszym
Człowieczeństwie.
Jezus i niewiasty
Wśród tłumu, który przyglądał się, jak Pan Jezus przechodzi, znajdowało się kilka kobiet,
które nie mogą powstrzymać współczucia i zalewają się łzami. Ale Pan Jezus chce ten lament
skierować ku motywowi bardziej nadprzyrodzonemu i prosi je, by opłakiwały grzechy.
Jezus upada po raz trzeci
Wszyscy przeciw Niemu: mieszkańcy miasta i cudzoziemcy, faryzeusze i żołnierze,
przywódcy kapłanów... Wszyscy się znęcają. Jego Matka — moja Matka — Maryja płacze.

Jezus obnażony
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Kaci biorą Jego szaty i dzielą je na cztery części. Jest to obnażenie, ogołocenie, całkowite
ubóstwo. Panu Jezusowi nic nie zostało oprócz drzewa.
Jezus ukrzyżowany
Miłość przywiodła Jezusa na Kalwarię. I również na Krzyżu wszystkie Jego słowa i
wszystkie Jego gesty tchną miłością, miłością mocną i wyrozumiałą. Gestem Wiecznego
Kapłana — bez ojca i bez matki, bez rodowodu — otwiera swe ramiona dla całej ludzkości.
Jezus umiera
Jezus umarł na krzyżu, bym ja ukochał ofiarę, która jest źródłem życia wewnętrznego.
Ukochał Krzyż, który jest ołtarzem ofiarnym. Ukochał boleść, wypijając — jak Chrystus — kielich
goryczy do dna.
Jezus oddany Matce
Pogrążona w bólu Maryja stoi obok Krzyża. Ale robi się późno i Żydzi nalegają, ażeby
ciało Pan Jezus zostało usunięte. Dobrzy ludzie składają je w ramiona Matki. Odnawia się ból
Maryi.
Jezus w grobie
Jezus przyszedł na świat nic nie mając na własność i opuścił nas nie mając nic
własnego — nawet miejsca, w którym spoczywa. Teraz wszystko jest skończone. Dzieło naszego
i mojego Odkupienia zostało dokonane. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ponieważ Jezus umarł za nas i
Jego śmierć nas odkupiła.
Modlitwa
Panie Jezu, Twoja Męka jest niewyczerpalnym źródłem życia. Dziękuję Ci, że przez krzyż
codzienności pozwalasz mi uczestniczyć w Twoim cierpieniu i konaniu. Przez współuczestniczenie
z Tobą w Krzyżu udziel mi łaski współuczestniczenia w Twoim zmartwychwstaniu. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.

DROGA KRZYŻOWA
zaufania w Ojcowskie miłosierdzie
Modlitwa
Panie Jezu, przystępując do rozważania tej drogi krzyżowej, proszę Cię o światło Ducha
Świętego, abym mógł wniknąć w tajemnicę miłosierdzia Bożego, którą najwyraźniej objawiłeś w
swej męce, śmierci krzyżowej i w swym zmartwychwstaniu. Pragnę bowiem w swoim życiu, w
każdej sytuacji, dawać świadectwo zaufania Bogu i miłosierdzia względem bliźnich.
Jezus na śmierć skazany
Wiem, że moje grzechy skazały Cię na śmierć krzyżową. Naucz mnie, Jezu, siebie sądzić,
a miłosiernie usprawiedliwiać innych.
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Jezu, daj bym mógł skorzystać z krzyża, który tak radośnie przyjmujesz dla mnie. Spójrz
na mnie okiem nieskończonego miłosierdzia Twego, bym ukochał swój krzyż i z miłością niósł go
każdego dnia.

Pan Jezus upada pod krzyżem
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Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przez brzemię Twego krzyża, zdejmij ze
mnie ciężkie brzemię moich grzechów. Udziel mi łaski ciągłego nawracania się, codziennego
powstawania do nowego życia.
Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Maryjo, Matko Boleści, kocham Cię za to, że idziesz krok w krok drogą Twego Syna,
drogą hańby i poniżenia, drogą wzgardy i przekleństwa. Jako Matkę Miłosierdzia, proszę Cię,
wyjednaj mi łaskę, abym idąc za Jezusem, nie załamał się na swojej kalwaryjskiej drodze.
Szymon pomaga Jezusowi dźwigać krzyż
Jezu, do dziś nie mogę oswoić się z moim krzyżem i powiedzieć Ci otwarcie: Bądź wola
Twoja! Proszę więc, naucz mnie dźwigać swój krzyż i pomóż innym w niesieniu ich krzyży.
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Jezu, nie cierpisz już więcej w swoim ciele, więc nie mogę Ci podać chusty do otarcia
twarzy. Ale mogę to uczynić w cierpiących braciach moich: w chorych, konających, ubogich...
Naucz mnie, Jezu, odważnie stawać przy nich, z prawdziwą miłością i cierpliwością.
Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
Jezu, nie mam wątpliwości, że do siły razów i uderzeń przyczyniłem się także i ja swoimi
grzechami, ciągle popełnianymi. Jak niegdyś wobec katów okazałeś nadludzką cierpliwość, tak
teraz okazujesz ją wobec mnie.
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Głośny płacz niewiast na Twoją, Jezu, męką był wyrazem szlachetnego współczucia i
mężnej odwagi. Przyjąłeś z wdzięcznością łzy niewiast i pouczyłeś je, kogo mają bardziej
opłakiwać.
Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Gdzie byłbym dziś bez Twych cierpień? Z otchłani piekielnej wyrywasz mnie Zbawicielu.
Wszystko zawdzięczam Tobie i Twej męce, uwieńczonej zmartwychwstaniem. Naucz mnie, Jezu,
widzieć w krzyżu źródło łaski, a nie przekleństwa.
Jezus z szat obnażony
Im głębiej zagłębiam się w rozważanie Twojej męki, Jezu, tym lepiej poznaję miłość i
nieskończone miłosierdzie Twoje, jakie mi okazałeś w czasie tych strasznych cierpień. Pomnażaj,
Panie, we mnie swą łaskę, bym przy jej pomocy zdolny był opanować grzeszne pożądliwości.
Pan Jezus przybity do krzyża
Wielbię Cię z całych moich sił, ukrzyżowany mój Mistrzu i Panie! Wielbię i dziękuję, żeś
przez mękę i krzyż, z miłosierdzia, świat odkupić raczył. Pragnę, aby cały świat poznał i wielbił
Twoje miłosierdzie.
Pan Jezus umiera na krzyżu
I dla mnie nadejdzie kiedyś chwila opuszczenia tego świata. Moje doczesne życie byłoby
bezcelowe, gdybym nie żył wiecznie. Jezu, spraw, bym w chwili śmierci z mocną wiarą mógł
powiedzieć: Ojcze miłosierdzia, który mnie chroniłeś od złego i zbawisz od śmierci wiecznej, w
Twoje ręce oddaję ducha mego.
Zdjęcie z krzyża ciała Pana Jezusa
Matko Miłosierdzia, która złożyłaś największą ofiarę ze swojego jedynego Syna, wyrwij w
moim sercu świadomość tej ofiary, głęboką miłość i wdzięczność, abym nigdy nie ustawał w
dziękczynieniu za te dary Bożego miłosierdzia.
Złożenie do grobu ciała Pana Jezusa

195

Jezu, teraz nie mam już wątpliwości, że rękami katów przyczyniłem się do Twojej śmierci,
że moimi grzechami raniłem Twoje niewinne ciało i Twoje czułe Serce. Przebacz mi! Wierzę
mocno, że w chrzcie pogrzebany z Tobą, przez żywą wiarę powstanę do nowego życia i
królowania z Tobą na wieki.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za mnie teraz i w godzinę mojej śmierci.

DROGA KRZYŻOWA
Przykład miłości Boga i bliźniego
Wprowadzenie
Kiedy idę długą, pełną cierpienie drogą ku Krzyżowi, muszę przystawać, by obmyć stopy
bliźnim. A gdy uklęknę przed moimi braćmi i siostrami i spojrzę im w oczy, zrozumiem, że tylko
dzięki tym, którzy ze mną idą, mogę w ogóle tę drogę pokonać.
Jezus skazany na śmierć
Wiem, że im bardziej należę do Boga, tym bardziej będą mnie potępiać. Tylko że
potępienie przez świat jest równoczesnym objawieniem prawdy. Właśnie wtedy, gdy świat mnie
nienawidzi, silni mnie odpychają, wtedy mogę zrozumieć ból odsuniętego na margines
społeczeństwa i skazanego, Jezusa i każdego innego cierpiącego człowieka.
Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Czuję się bezsilny. Pragnę coś uczynić. Muszę coś zrobić. Zaprotestować przeciw
przemocy. Niosę jednak swój własny krzyż, krzyż samotności, wyobcowania, wewnętrznej udręki
i mam przyjąć jeszcze krzyż bliźniego? Moja solidarność z cierpiącymi będzie dopiero wtedy
wiarygodna, gdy sam będę gotów na własną samotność.
Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy
Jestem dzieckiem, które pod osłoną wszystkich swoich własnych osiągnięć i sukcesów
łaknie wciąż bezpieczeństwa i bezwarunkowej miłości. Jezus upada pod krzyżem, abym się
odrodził jako dziecko, abym odnalazł się tam, gdzie nie mam siły i rozpaczliwie wyglądam kogoś,
kto by mnie podniósł i pocieszył.
Jezus spotyka swoją Matkę
Kiedy Jezus szedł na miejsce kaźni, spotkał Matkę. Maryja nie omdlała, nie krzyczała, nie
usiłowała powstrzymać żołdaków. Spojrzała tylko w oczy Syna i zrozumiała, że nadeszła Jego
godzina. Droga krzyżowa Jezusa jest drogą wiodącą do serca zbolałego człowieka. Tę drogę
wybrała ongiś Maryja, dziś kroczy nią wiele współczesnych Marii.
Szymon pomaga Jezusowi w niesieniu krzyża
Chcąc być podobny do Jezusa muszę przyjąć pomoc Szymona Cyrenejczyka. Każdy,
komu pozwolę, by dotknął mojej słabości i pomógł mi, bym wytrwał w drodze do domu Boga,
zrozumie, iż posiada dar ofiarowania siebie. Zwracanie się o pomoc, może okazać się pierwszym
darem dla tego, do koga się zwracam, gdyż biorąc objawiam istnienie tego daru ofiarodawcom.
Weronika ociera twarz Jezusowi
Jezus spogląda na mnie i odciska w moim sercu swój wizerunek. Ból Weroniki staje się
moim bólem. — Kiedy przyjdziesz, Panie, i zaspokoisz najgłębszą tęsknotę mojego serca,
tęsknotę doskonałej miłości do Ciebie i moich braci?

Jezus upada pod krzyżem po raz drugi
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Kiedy Jezus upadł, cierpiał razem ze mną. Teraz zaś wzywa mnie, bym zaufał, że Jego i
moje upadki to nierozłączna część drogi krzyżowej. Że gdy upadam, powinienem sobie
przypomnieć, że i On kiedyś upadł. To roznieci we mnie nową iskierkę nadziei.
Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie
Jeśli chce opłakiwać Jezusa, muszę zapłakać na cierpiącymi, których Jezus przyszedł
uzdrowić. Jeśli chcę zapłakać nad śmiercią Niewinnego z Nazaretu, moje łzy muszą sięgnąć ku
milionom niewinnych, którzy wycierpieli i cierpią w całej długiej historii ludzkości.
Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Jezus upada i czeka, by ktoś pomógł Mu się podnieść, żeby mógł wypełnić swoją misję.
W ten sposób i mnie daje możliwość dotknięcia siebie — Boga, a w Nim wszystkich ludzi, oraz
doświadczenia w ten sposób łaski zbawczej obecności Boga.
Jezus z szat odarty
Nie powinienem bać się utraty czegokolwiek ani lękać o tych, którzy wiele lub wszystko
stracili. Jezusa wszakże obnażono po to, żebym miał odwagę przygarnąć moją własną biedę i
biedę całej ludzkości. Odkrywając ubóstwo własnej egzystencji i otaczających mnie bliźnich,
dostrzegę niezmierzoność współczucia okazywanego mi przez Boga. Wtedy nauczę się dawać i
przebaczać, ofiarować pomoc i przyjmować ją.
Jezus przybity do krzyża
Śmierć Jezusa objawia mi, że powinienem wreszcie porzucić złudzenia, iż mnie to nie
dotyczy. Kiedy Jezus wisi na krzyżu rozciągnięty między niebem a ziemią, prosi mnie, bym
spojrzał swej śmiertelności prosto w oczy i zaufał, że śmierć wcale nie oznacza kresu.
Jezus umiera na krzyżu
W każdej sekundzie życia trzeba dokonywać wyboru: za lub przeciw życiu. Czy decyduję
się, że będę o kimś myślał w duchu przebaczenia, czy go oskarżając? Czy wypowiem słowa
akceptacji, czy odrzucenia? Czy zdecyduję się wyjść na przeciw, czy się zamknę? Ofiaruję czy
schowam dla siebie, ustąpię czy będę obstawał przy swoim, zranię czy ukoję? Takich wyborów
trzeba dokonywać nawet w najgłębiej ukrytych w sercu uczuciach.
Jezus zdjęty z krzyża
Nie ma miłości bez smutku, zaangażowania bez bólu, ofiary bez cierpienia, łatwego
powiedzenia życiu „Tak”, bez śmierci. Kiedy próbuję unikać cierpienia, tracę całą zdolność do
okazywania miłości. Kiedy wokół krzyża zapadła cisza i wszystko się dopełniło, cierpienie Maryi
rozlało się po całej ziemi.
Jezus złożony w grobie
Wiele musze się nauczyć o Bogu spoczywającym w ciszy i odosobnieniu. Ta Boska cisza
jest najbardziej brzemienną w owoce ciszą, jaką świat poznał i znać będzie. Z tej ciszy ponownie
przemówi Słowo i wszystko się na nowo odrodzi.
Modlitwa
Panie, po Twoim zmartwychwstaniu nic się nie zmieniło, a wszystko stało się nowe.
Pozwól mi przejść przez życie z wiarą w zmartwychwstanie, bo wtedy mniej ciąży brzemię i
jarzmo staje się lekkie, gdyż znajduję wytchnienie w Twoim czułym i pokornym Sercu. Pozwól mi,
Panie, nie tyle mówić o miłość, ale dawać miłość, i tak, jak Ty, zanieść ją wszystkim, którzy trwają
jeszcze w ciemności. Amen.
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Modlitwa
Panie Jezu, mój Mistrzu, chce wiernie iść za Tobą, chcę Cię naśladować w moim życiu w
sposób coraz doskonalszy, dlatego proszę, abyś przez rozważanie Twej męki udzielił mi łaski
coraz lepszego zrozumienia tajemnic życia duchowego.
Pan Jezus przed sądem
Arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go
zgładzić.
Panie Jezu, dopomóż mi, abym umiał przyjąć każdy ludzki osąd i nie dopuść, abym
kiedykolwiek wydał skazujący wyrok na Ciebie w bliźnich moich.
Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy ujrzeli Go arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj,
ukrzyżuj Go!
Jezu, naucz mnie cenić trud życia, chorobę, każde cierpienie i z miłością dźwigać ten
codzienny krzyż.
Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
...Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich...
Panie Jezu, zachowaj mnie przed każdą, choćby najmniejszą, ale dobrowolną i świadomą
niewiernością.
Pan Jezus spotyka swą Matkę
Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie.
Maryjo, Matko moja, bądź przy mnie zawsze, zwłaszcza w cierpieniu, jak byłaś na drodze
krzyżowej swego Syna.
Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola i
włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.
Jezu, mój Panie, niech każda myśl, słowo, działanie będą podjęte wyłącznie z miłości do
Ciebie. Oczyszczaj moje intencje.
Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Nie miał On wdzięku, ani blasku, aby na Niego patrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał.
Panie Jezu, Mistrzu mój, spraw, aby moje oczy, ręce, usta, serce... były miłosierne.
Przemieniaj mnie w miłosierdzie.
Drugi upadek Pana Jezusa
On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści...
Niech mnie wspiera łaska Twoja, Panie, abym nie upadał ciągle w te same błędy; a gdy
upadnę, pomóż powstać i wysławiać Twoje przebaczenie.
Pan Jezus poucza jerozolimskie niewiasty
A szło za Nim mnóstwo ludzi, także kobiet, które zawodziły i płakały na Nim.
Panie Jezu, dziękuję ci za chrzest święty i łaskę wiary. Ciągle na nowo wołam: Panie,
wierzę, przymnóż mi wiary.
Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Dręczono Go, lecz sam dał się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich.
Miłosierny Panie, oddaję Ci to, co jest wyłączną moja własnością, czyli grzech i ludzką
słabość. Błagam Cię, niech nędza moja utonie w niezgłębionym miłosierdziu Twoim.
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Pan Jezus z szat obnażony
Żołnierze wzięli Jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego żołnierza po części;
wzięli także tunikę.
Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który
burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem
Bożym, zejdź z krzyża!
O Miłości najczystsza, zakróluj w całej pełni w moim sercu i daj ukochać to, co przekracza
ludzką miarę.
Pan Jezus umiera na krzyżu
Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha Mojego. I po
tych słowach wyzionął ducha.
Jezu, Zbawicielu mój, ukryj mnie w głębi swego Serca, bym umocniony Twą łaską, mógł
upodabniać się do Ciebie w miłości krzyża i mieć udział w Twojej chwale.
Pan Jezus zdjęty z krzyża
Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był
sprawiedliwy.
Panie Jezu, codziennie pomnażaj we mnie ufność w miłosierdzie Twoje, abym zawsze i
wszędzie dawał świadectwo o Twojej bezgranicznej dobroci i miłości.
Pan Jezus złożony do grobu
Na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób. Tam to więc,
ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono ciało Jezusa.
Spraw, Panie Jezu, aby ani jedna z tych dusz, które mi powierzyłeś, nie zginęła.
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Modlitwa
Panie Jezu, który dźwigałeś ciężki krzyż i umarłeś na nim dla naszego zbawienia, pragnę
towarzyszyć Ci w tej bolesnej drodze i przeżywać w duchu Twe cierpienia, aby Ci okazać swą
miłość i współczucie. Naucz mnie poddania woli Ojca niebieskiego, tak ja Ty byłeś jej poddany.
Stacja I - Wyrok
Jezus przyjmuje wyrok bez protestu i z największą uległością woli Ojca, wiedząc, że
niewinną śmiercią uczyni swych wrogów przyjaciółmi.
Stacja II - Krzyż
Jezus bierze krzyż na ramiona z miłości dla wszystkich potrzebujących zbawienia. Jest on
ołtarzem, na którym złoży całopalną ofiarę Ojcu niebieskiemu. Ofiarę uwielbienia, przebłagania,
dziękczynienia i prośby.
Stacja III - Pierwszy upadek
Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi Jezus niesie krzyż: nasze choroby i słabości. To one
powaliły Go na ziemię. To nasze grzechy Mu ciążą.
Stacja IV - Matka

199

Tylko serce Jezusa mogło ogarnąć ogrom bólu Matki. Tylko dzięki łasce Bożej i
doskonałemu posłuszeństwu woli Boga mogła mężnie znieść katusze i wytrwać do końca na
drodze krzyżowej.
Stacja V - Szymon z Cyreny
Jezus spojrzał z dobrocią na Szymona i to wystarczyło, aby wszystkie uprzedzenia,
niechęć i wstręt do przymusowego obowiązku zniknęły, a pojawiła się życzliwość i miłość.
Stacja VI - Weronika
Jezus za mężne serce Weroniki, za bezcenną przysługę, jaką Mu wyświadczyła podczas
bolesnej drogi, odwdzięczył się jej swoim wizerunkiem na jej chuście, a w sercu wyrył niezatarte
znamię dziecięctwa Bożego.
Stacja VII - Drugi upadek
Zaślepiony i chciwy tłum nie myślał o miłosierdziu wobec skazańca. Towarzyszył
Jezusowi „wiernie”, by zobaczyć Go jak najszybciej rozpiętego na drzewie krzyża.
Stacja VIII - Niewiasty
Jezus z własnej woli idzie na ukrzyżowanie, by zniszczyć królestwo grzechu, śmierci i
szatana. Płaczmy więc nad sobą, byśmy rozpoznali czas łaski, czas nawiedzenia.
Stacja IX - Trzeci upadek
Jezus daje z siebie wszystko, by ratować dusze. Jego miłosierdzie chce ogarnąć
wszystkich ludzi, nawet tych najbardziej zatwardziałych grzeszników, by wyjednać im łaskę
nawrócenia.
Stacja X - Obnażenie
Dano Jezusowi do picia wino zmieszane z mirrą, ale Jezus ani na moment nie chciał
zmniejszyć bólu. Pragnął złożyć ofiarę z całą świadomością i przebłagać Ojca niebieskiego za
grzechy zmysłowości.
Stacja XI - Ukrzyżowanie
Aby wczuć się w cierpienia Jezusa, trzeba by samemu przeżyć ukrzyżowanie. Jest to
męka nie do opisania. A Jezus w czasie tego wielkiego cierpienia wybacza oprawcom i przekazuje
swe ostatnie słowa z krzyża.
Stacja XII - Śmierć
Jezus umiera z modlitwą na ustach poddany do końca woli Ojca. Oddaje życie z własnej
woli, posłuszny aż do śmierci. Nie oszczędził dla siebie nawet ostatnie kropli krwi, która wypłynęła
z przebitego boku.
Stacja XIII - Zdjęcie z krzyża
Jezusowi i Jego Matce przyszła z pomocą garstka uczniów i niewiast. To oni głęboko
wczuli się w bolejące serce Maryi. Bóg za każdy gest miłości wynagradza tym, którzy schodzą w
przepaść męki i tajemnicę Odkupienia.
Stacja XIV - Grób
Józef, Nikodem i umiłowany Uczeń zanieśli ciało Jezusa w kierunku grobu. Za nimi szła
Matka Jezusa i grupa niewiast. Bolesny pochód. Złożyli ciało do nowego grobu, zasunęli kamień u
wejścia do grobu i odeszli. A Ty, Panie, przez śmierć zmartwychwstawałeś, by do końca wypełnić
wolę Ojca.
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