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W intencji Ojca Świętego i Ojczyzny

MODLITWA O ŁASKI
ZA WSTAWIENNICTWEM
Świętego JANA PAWŁA II
Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi
św. Papieża Jana Pawła II, i sprawiłeś,
że zajaśniała w Nim Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa i blask Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie Twojemu Miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,
stał się żywym obrazem Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując nam świętość – wysoką miarę życia chrześcijańskiego,
jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy z nadzieją,
że zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.
Amen.

MATERIAŁY DUSZPASTERSKIE
OPRACOWANIE O. Maciej Majdak OCist
XXXVII PIESZA PIELGRZYMKA KRAKOWSKA NA JASNĄ GÓRĘ
(materiały do użytku wewnętrznego)

Biskup Jan Szkodoń
Wikariusz Generalny
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Drodzy Pielgrzymi!
Wierzę, że z wielką radością oczekiwaliście na rozpoczęcie tegorocznej 37. Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Pielgrzymka to czas, w którym na nasze codzienne
sprawy, obowiązki i wykonywane prace – możemy spojrzeć z innej perspektywy – z Bożej
perspektywy. Na pielgrzymce Pan Bóg jest blisko nas – jest w słowie, które słyszymy
i rozważamy oraz jest w drugim człowieku, który jest obok nas i potrzebuje naszego wsparcia,
pomocy, ale też obecności, wspólnego wędrowania.
Obecny rok duszpasterski w Kościele w Polsce przeżywany jest pod hasłem „Idźcie
i głoście”. Jest to ostatni, czwarty etap programu przygotowanego przez Konferencję
Episkopatu Polski na lata 2013-2017. Wypracowana wizja przeprowadziła nas przez
doświadczenie wiary, nawrócenia ku postawie apostolstwa. Stąd bieżący rok zwraca naszą
uwagę przede wszystkim na wezwanie do czynnej ewangelizacji.
„Idźcie i głoście” – to również hasło tegorocznej Pieszej Pielgrzymki z Krakowa
na Jasną Górę. Bardzo serdecznie dziękuję o. Maciejowi Majdakowi – cystersowi z opactwa
w Krakowie-Mogile, za przygotowanie niniejszych „Materiałów duszpasterskich”. Zawierają
one m. in. sugestie do homilii dla kapłanów oraz konferencje, których tematem są kolejne
warunki dobrej spowiedzi. Jak wspomina autor we „Wstępie”: „(…) głoszenie Ewangelii
łączy się zawsze z osobistym świadectwem. Efektem naszego prawdziwego nawrócenia
i w konsekwencji – naszej żywej relacji z Bogiem – jest stała troska o czystość swojego
serca. Dlatego tematem pięciu konferencji będą kolejne warunki dobrej spowiedzi”.
Życzę Wam, aby czas na pielgrzymim szlaku przyniósł wiele błogosławionych
owoców dla uczestników pielgrzymki, dla Kościoła i Ojczyzny. Błogosławię.

Kraków, 28 V 2017 r.

Szczęść Boże

bp Jan Szkodoń
Wikariusz Generalny
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Modlitwa Jubileuszowa na 300-lecie
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Bogurodzico Dziewico Maryjo,
nasza Matko i Królowo,
wyniesiona na wyżyny nieba.
Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski.
Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji
Twojego Jasnogórskiego Wizerunku odnowił w każdym z nas
cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Św.
Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania
oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim.
Niech nasze przemienione życie stanie się
żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały.
Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga
i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia.
Pragniemy – odnowieni w wierze, nadziei i miłości,
żyjąc według zasad Ewangelii – razem z Tobą
uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.
Amen.
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Wstęp
Piesza pielgrzymka zawsze budzi we mnie pozytywne skojarzenia. Pomimo tego,
że podczas drogi może nie wszystko jest takie jak sobie to wcześniej zaplanowałem, to
jednak czas tych kilku dni wędrówki ma w sobie nieopisany ładunek pozytywnych myśli,
wrażeń i emocji. Zwracając uwagę na te sprawy jednocześnie zawsze podkreślam, że piesza
pielgrzymka to swoiste rekolekcje w drodze.
Tegoroczna 37. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę przebiega pod hasłem:
„Idźcie i głoście”. Z tego względu, poniższe materiały duszpasterskie, które przygotowałem,
skupiają się wokół kilku tematów.
Po pierwsze – idziemy – nasze życie, a tym bardziej czas pielgrzymki, to wędrówka
do konkretnego celu. W przypadku pielgrzymki tym celem jest Jasna Góra, a w naszym
codziennym życiu – wieczne przebywanie z Bogiem w niebie. Idziemy nie dla samego tylko
przemieszczania się. Nasza wędrówka ma być dla innych przede wszystkim świadectwem
tego, że to, co my mamy w sercu – nie jest czymś błahym lub prostym, ale wręcz przeciwnie
– jest sensem naszego życia.
Po drugie – idąc mamy głosić. Ale co? Co mamy głosić? My mamy głosić Słowo,
którym jest Jezus Chrystus. Mamy głosić innym Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Dlatego
każdą konferencją będziemy wsłuchiwać się w poprzedzający ją fragment z Ewangelii.
Po trzecie – głoszenie Ewangelii łączy się zawsze z osobistym świadectwem.
Efektem naszego prawdziwego nawrócenia i w konsekwencji – naszej żywej relacji z Bogiem
– jest stała troska o czystość swojego serca. Dlatego tematem pięciu konferencji będą kolejne
warunki dobrej spowiedzi.
Zapraszam do wspólnej wędrówki szlakiem prowadzącym nas do Maki Bożej.
Niech jej orędownictwo stale nam towarzyszy.
								

o. Maciej Majdak OCist
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Niedziela,

6 sierpnia 2017 r.

Przemienienie Pańskie
Święto

PIERWSZE CZYTANIE			

Dn 7, 9-10. 13-14

Wieczne panowanie Syna Człowieczego
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała
jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni,
jego koła — płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed Niego. Tysiąc
tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł
i otwarto księgi.
Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn
Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono
Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie
ulegnie zagładzie.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 		

Ps 97 (96), 1-2. 5-6. 9 (R.: por. 1a i 9a)

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią.
Pan króluje, wesel się, ziemio, *
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego, *
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.
Refren.
	Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, *
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Refren.
8
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Ponad całą ziemię *

Ewangelia W ROKU A			

Tyś bowiem wywyższony

Przemienienie Pańskie

i nieskończenie wyższy *

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś
stało się białe jak światło.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE				

2 P 1, 16-19

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa
Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc
i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie
Jego wielkości.
Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od
wspaniałego Majestatu: « To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ».
I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy
niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda
poranna wzejdzie w waszych sercach.
Oto słowo Boże.

Śpiew przed Ewangelią			
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
		

To jest mój Syn umiłowany,

			

w którym mam upodobanie,

		

Jego słuchajcie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 17, 1-9

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

ponad wszystkich bogów.
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Mt 17, 5c

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie,
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
Oto słowo Pańskie.

SUGESTIE DO HOMILII
„Teraz właśnie jest dzień zbawienia!”
„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką,
osobno.” Pan Jezus zabiera cię ze sobą na wędrówkę. Idziecie razem, tak więc pomimo
tego, że czasami wydaje ci się, że idziesz sam – to On jest zawsze przy tobie. I co
najważniejsze – to On zna drogę, to On cię prowadzi. Dzięki Niemu – zawsze jesteś
bezpieczny. Zmierzacie na szczyt góry. Idąc w góry zawsze spodziewasz się tego, że
gdy już będziesz na jej szczycie, to zobaczysz coś pięknego.
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” Glos,
który z obłoku doszedł do uszu uczniów jest przynagleniem, jest przypomnieniem,
aby okazać posłuszeństwo Jezusowi. Jeżeli do tej pory miałeś wątpliwości, jeżeli do
tej pory nie wierzyłeś tak bardzo i tak mocno – to teraz słysząc to wołanie – możesz
stanowczo i konkretnie opowiedzieć się za Jezusem.
„Wstańcie, nie lękajcie się.” Spotkanie na szczycie góry kiedyś dobiegnie kresu i trzeba
będzie zejść z jej szczytu. Może obawiasz się, że to, co spotka cię u podnóża góry,
że to, co spotka cię w codziennym życiu – nie pozwoli ci cieszyć się wiarą. Może
obawiasz się, że ktoś lub coś podda w wątpliwość wszystko to, w co wierzysz. Nie
lękaj się – wierz tylko.
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Modlitwa wiernych
Za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, którego blask chwały zajaśniał na górze Tabor,
przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się za Papieża i biskupów, (za obecnych wśród nas: N.N.), aby gorliwie głosili
Ewangelię współczesnemu światu. Ciebie prosimy…

niedziela, 6 sierpnia 2017 r.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu
i przyszliśmy do Ciebie?”
A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie:

2. Módlmy się za stanowiących prawo, aby respektowali prawo Boże i wartości chrześcijańskie. Ciebie prosimy…

„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

3. Módlmy się za pielgrzymujących w tych dniach na Jasną Górę, aby podjęty trud ubogacił
ich wiarę i miłość do Pana Boga i Kościoła. Ciebie prosimy…

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

4. Módlmy się za rodziny, aby wzrastając w łasce Boga i otoczone życzliwością społeczeństwa budowały domowy Kościół. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za tych, którzy nas poprzedzili na drodze do wieczności, aby przebywali
z Panem Bogiem na wiecznej uczcie w niebie. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas, abyśmy słuchając słów Syna Bożego, praktykowali w swoim życiu
miłosierną miłość wobec naszych bliźnich. Ciebie prosimy…
Wszechmogący Boże, który na górze Tabor objawiłeś chwałę swojego Syna, wspomóż nas w naszych potrzebach i naucz słuchać Twojego słowa. Przez Chrystusa,
Pana naszego.

Konferencja
Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 25, 31-46) 			

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy
zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody,
a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi
po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca
mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”
Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Rachunek sumienia 			

Czas wakacji, który trwa, rozpoczął się zakończeniem roku szkolnego, roku akademickiego. Połowa roku kalendarzowego już za nami. Lipiec i sierpień zachęcają nas do tego,
abyśmy zrobili sobie jakieś małe podsumowanie. Zachęcają nas do wyciągnięcia wniosków
z przeżytego dotąd czasu. W tych dniach pielgrzymki – warto siebie zadać pytanie, co tak
naprawdę udało mi się zrobić, zrealizować, co udało mi się dokonać? Może wielu z nas
zdoła sobie przypomnieć swoje plany i obietnice, jakie składali na początku nowego – 2017
roku, bo na pewno było ich dużo. Na chwilę obecną wielu może sobie pogratulować,
że czas, który jest już za nami był przeżyty dobrze – pomimo trudów i niespodzianek,
a może też niepowodzeń i porażek. Niektórzy jednak złapią się za głowę, że to już pół
roku, a tyle jeszcze spraw przede mną.
Nadszedł zatem czas, aby zrobić sobie podobne podsumowanie. Comiesięczna spowiedź
jest takim momentem, w którym chcemy uporządkować nasze życie, naszą relację z Panem
Bogiem. To chwila, w której dokonujemy rozliczeń ze swojego życia. Rachunek sumienia
przed sakramentalną spowiedzią jest pytaniem się o autentyczność w moim życiu. O to
czy jestem prawdziwym dzieckiem Boga? Czy czasami chowając się za swoimi grzechami
uciekam od prawdy o sobie? Czy tego, czego naucza Kościół przestrzegam tylko od święta,
a w pozostałe dni i tak robię po swojemu? Czy za moją postawą kryje się szczera relacja

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.
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7 sierpnia 2017 r.

z Bogiem – taka prosta – jak dziecka do matki i do ojca? Czy moja pobożność jest tylko
po to, aby mnie inni widzieli?

Poniedziałek,

Pewnego dnia trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej
ławce, w pobliżu fontanny siedział starszy człowiek i przysłuchiwał się ich rozmowom.
Każda z kobiet wychwalała swego syna. „Mój syn – mówiła pierwsza – jest tak zwinny
i bystry, że nikt nie jest w stanie mu dorównać”. „Mój syn – mówiła druga – śpiewa jak
słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby się poszczycić tak pięknym głosem, jak
on”. „A ty, co powiesz o swoim synu?” – zapytały trzecią kobietę, która nic nie mówiła.
„Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku – odpowiedziała
tamta. – Jest dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic specjalnego”.

Pierwsze Czytanie			

Rachunek sumienia – weryfikuje moją codzienność, pokazuje mi jej braki, wypaczenia,
niedoskonałości. Rachunek sumienia – zawstydza mnie. Rachunek sumienia – jest równocześnie dla mnie pomocą, jest szczególnym darem, taką deską ratunku na oceanie fałszu,
zakłamania, obłudy, przewrotności.
W chwili, gdy człowieka dopadną wyrzuty sumienia – wtedy nie widzi on sensu, oskarża
się, nie ma nadziei. W takim momencie odkrywa prawdę, jak wielkim darem jest dla niego
prawe sumienie. Sumienie byłoby naszym najlepszym doradcą w życiu, gdybyśmy nie
podpowiadali mu wciąż tego, co ma „powiedzieć”. Nie wyprzedzali go własnym zdaniem,
wygodą, czy patrzeniem przez palce. Odcinanie się od tego głosu zaprowadzi nas prędzej
czy później na ślepą uliczkę grzechu. Miejsce – pułapkę.
Podsumowując to, co za nami dziękujmy dzisiaj za wszelkie dobro otrzymane od Boga
a przede wszystkim za dar prawego sumienia w każdym z nas. To właśnie sumienie, jako
świadek naszych czynów w chwili podejmowania decyzji – przypomina o naszej więzi
z Bogiem. O naszej godności Dziecka Bożego. Prawe sumienie nie pozwala nam na to,
abyśmy swoim życiem lekceważyli Miłość Boga. Sumienie jest drogowskazem, którego
rady pomagają, aby moja codzienność była sensowna, szczera i dobra. Taka jest droga
do szczęścia, do pokoju wewnątrz mnie samego i w moim otoczeniu.

Lb 11, 4b-15

Szemranie Izraelitów
Czytanie z Księgi Liczb
Na pustyni synowie Izraela mówili: „Któż nam da mięsa, abyśmy jedli? Wspominamy
ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. Tymczasem
tu giniemy pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie widzą nic poza manną”.
Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd bdelium. Ludzie wychodzili
i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w moździerzach. Gotowali ją
w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak ciastko na oleju. Gdy nocą
opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna.
Gdy Mojżesz usłyszał, że lud narzeka rodzinami, każda u wejścia do swego namiotu,
wtedy rozpalił się potężny gniew Pana. To wydało się złe Mojżeszowi. Rzekł więc do Pana:
„Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie jesteś dla mnie łaskawy
i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? Czy to ja począłem ten lud w łonie albo ja go
zrodziłem, żeś mi powiedział: «Noś go na łonie swoim, jak nosi piastunka dziecię, i zanieś
go do ziemi, którą poprzysiągłem dać ich przodkom»? Skądże wezmę mięsa, aby dać
temu całemu ludowi? A przecież przeciw mnie podnoszą skargę i wołają: «Daj nam mięsa
do jedzenia». Nie mogę już sam dłużej udźwignąć troski o ten lud, już mi nazbyt ciąży.
Jeśli chcesz tak ze mną postępować, to raczej mnie zabij, jeśli jesteś dla mnie łaskawy,
bym już nie patrzył na swoje nieszczęście”.
Oto słowo Boże.

Psalm Responsoryjny 		

Ps 81 (80), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 2a)

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: *
		

nie był Mi posłuszny Izrael.

		

Zostawiłem ich przeto twardym ich sercom, *

		

niech postępują według zamysłów swoich.

Refren.
		Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
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a Izrael kroczył moimi drogami:

		

natychmiast zgniótłbym ich wrogów *

		

i obrócił rękę na ich przeciwników

SUGESTIE DO HOMILII 				

Refren.
		

Schlebialiby Panu ci, którzy Go nienawidzą, *

		

a kara ich trwałaby na wieki.

		

A jego bym karmił wyborną pszenicą *

		

i sycił miodem z opoki.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią				

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
		
		

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia 						

Mt 14, 13-21

Cudowne rozmnożenie chleba

X Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy
wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest
puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią
sobie żywności!»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!»
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał
w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie
zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych
koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc
kobiet i dzieci.
Oto słowo Pańskie.
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„Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce
pustynne, osobno.” Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Jana Chrzciciela Pan Jezus
wyrusza w samotną wędrówkę na pustynię. Po co? Po to, aby się pomodlić. Dla Jezusa
modlitwa jest ukojeniem i umocnieniem. Czas spędzony przez Jezusa na modlitwie
zawsze owocuje w przyszłości wielkimi wydarzeniami. Czas spędzony na modlitwie
nigdy nie jest czasem straconym.
„Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic.” Czasami wydawać by się mogło, że nie mamy
dosłownie nic czym moglibyśmy posłużyć innemu człowiekowi. Jezus uświadamia
nam, że czasami to owo „nic”, które posiadasz, jest wielkim darem, który ofiarowany
z miłością przynosi wielkie owoce w twoim życiu i w życiu tych, których obdarowałeś.
Nie mów nigdy, ze nic nie masz – zawsze coś masz, bo Bóg nikomu nie odmawia
swoich darów.
„Jedli wszyscy do sytości”. Kolejny raz Pan Jezus pokazuje nam, że żyjąc w Jego
obecności – naprawdę niczego nam nie zabraknie, mało tego, pokazuje, że każdy z nas
będzie miał wszystkiego w nadmiarze, w obfitości. Tak się dzieje teraz, gdy rozmnaża
chleb. Tak się działo również wtedy, gdy przemienił wodę w wino na weselu w Kanie
Galilejskiej – słudzy napełnili stągwie wodą aż po same brzegi. Hojność Jezusa nie
zna granic. Bój jest Miłością bez miary.

Modlitwa wiernych
Polećmy nasze prośby Panu Bogu, który otworzył nam bramy życia wiecznego
i posyła nieustannie nam swego Ducha:

1. Módlmy się, aby wspólnota Kościoła nieustannie przypominała światu o odkupieńczym
dziele Chrystusa. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się, aby rolnicy i pracujący na roli mogli zebrać obfite plony swojej pracy.
Ciebie prosimy…
3. Módlmy się, aby zatwardziali grzesznicy pozwolili Panu Bogu dotknąć swoich serc
i weszli na drogę nawrócenia. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się, aby rodziny katolickie trwały w jedności i wierności Bożym przykazaniom.
Ciebie prosimy…
5. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli zostali włączeni do społeczności świętych w niebie.
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się, abyśmy wszyscy tutaj obecni ufnie kroczyli drogą wiary, na którą powołał
nas Pan Bóg. Ciebie prosimy…
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będzie cześć i uwielbienie. Teraz i na
wieki wieków.
17
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Konferencja
Z Ewangelii według św. Łukasza 		Łk 7, 36-50

Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu
faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie
grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy
olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami
swej głowy je wycierała. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.
Widząc to, faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był prorokiem,
wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą».
Na to Jezus rzekł do niego: «Szymonie, mam ci coś do powiedzenia». On rzekł:
«Powiedz, Nauczycielu».
«Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów,
a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc
będzie go bardziej miłował?» Szymon odpowiedział: «Przypuszczam, że ten, któremu
więcej darował».
On zaś mu rzekł: «Słusznie osądziłeś».
Potem zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała mi stopy
i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem; a ona, odkąd wszedłem, nie
przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; ona zaś olejkiem namaściła
moje stopy. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo
umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje».
Do niej zaś rzekł: «Odpuszczone są twoje grzechy».
Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: «Któż On jest, że nawet grzechy
odpuszcza?» On zaś rzekł do kobiety: «Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju».

Żal za grzechy
Obok siebie mieszkały dwie wdowy, każda z trojgiem dzieci. Jedna była bogata, przy
tym straszna sknera, druga żyła w skrajnej nędzy. I oto w domu tej drugiej znowu zabrakło
chleba i pieniędzy. Więc poszła biedna matka do sąsiadki z prośbą o kawałek chleba:
– Dla dzieci, nic dla mnie – tłumaczyła nieśmiało.
– Sama nie mam – odburknęła bogata. – Bóg mi świadkiem. A gdybym miała choć
kruszynę, to niech ją w kamień przemieni.
I tak biedna wdowa została odprawiona z niczym. Wkrótce potem bogata matka
chciała dać dzieciom podwieczorek. Jakież jednak było jej zdziwienie, gdy w szafie
zamiast chleba znalazła kamienie. Nie przypuszczała, że to wykrętne zaklęcie stanie się
szybko rzeczywistością. „Nie szkodzi” – pomyślała. Dała dzieciom parę złotych i wysłała
do piekarza po świeże bochenki. Dzieci wróciły po dobrej godzinie. Kosz był zbyt ciężki,
nie mogły poradzić, przystawały co krok. Nie wiedziały, że niosą kamienie. Nie wiedziała
tego też matka, ale gdy zajrzała do kosza, ciarki przeszły jej po plecach. Nie było wyjścia.
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Poszła natychmiast do sklepu i nakupiła chleba, mleka, masła i mięsa. Skruszona zaniosła
to wszystko sąsiadce:
– Okłamałam cię i – zgodnie z zaklęciem – każdy chleb zamienia mi się w kamień. Jeżeli
Bóg nie cofnie tej kary, dzieci moje pomrą z głodu. Bóg przyjął nawrócenie i kamienie stały
się znowu chlebem. A ona nauczyła się odtąd dzielić chleb z tymi, którzy go nie mają.
Każdy dzień naszego życia przynosi wiele sytuacji, w których musimy dokonać wyboru
między dobrem a złem. Między tym, co pociąga nas ku górze a tym, co spycha w dół. Wśród
nas są tacy, którym nietrudno przychodzi czynić dobro, którym łatwo żyć w prawdzie.
Patrząc jednak na siebie musimy przyznać, że jesteśmy słabi i niekiedy w imię komfortu,
własnej korzyści czy zaspokojenia siedzącego gdzieś w głowie – egoizmu, postępujemy
wbrew chrześcijańskim ideałom, wbrew samemu sobie. Bo przecież tak jest wygodniej:
bez zobowiązań, bez odpowiedzialności, nie licząc się z drugim człowiekiem. Tak jest
wygodniej, bo przecież nikt mnie nie widzi, bo mam wysokie stanowisko. Czy naprawdę
wygodniej? Gdy czynimy coś złego, kiedy popełniamy jakiś grzech na przykład taki
mały – powszedni albo ten duży – śmiertelny – to za każdym razem jest to nasza klęska,
osobista porażka.
Święty Jan Chryzostom kiedyś zapisał takie słowa: „Bóg, chociaż Go obrażamy, pozostaje
naszym Ojcem; chociaż Go wprowadzamy w gniew, kocha nas nadal jako swoje dzieci.
Chce tylko jednego: nie karać nas za nasze grzechy, widzieć, że się nawracamy i prosimy
Go o przebaczenie”.
Wczoraj była mowa o rachunku sumienia. Dzisiaj zatrzymamy się na chwilę nad kolejnym
warunkiem dobrej spowiedzi. Żal za grzechy. Co to jest żal za grzechy? Jest to ból duszy
i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości.
Gdy żal za grzechy wypływa z prawdziwej miłości do Boga miłowanego przeze mnie nade
wszystko, taki żal nazywany jest wówczas żalem doskonałym. Człowiek, który żałuje
popełnionych przez siebie grzechów wyzbywa się wszelkiej pychy. Pychy, która odsuwa
od Boga i nie pozwala człowiekowi przyznać się przed samym sobą, że popełnił zło,
i poprawić się. W konsekwencji ten, kto nie chce uznać swoich upadków, szuka łatwego
usprawiedliwienia swoich błędów.
Dopiero pokora pozwala dostrzec ten wielki dług, jaki zaciągamy wobec Boga czyniąc
zło. Pokora pokazuje prawdziwy obraz człowieka, który jest słaby, ma ograniczone
możliwości. Pokora pozwala po każdym grzechu prosić Boga o przebaczenie.
W opowiedzianej na wstępie historii widać – jak wielkim złem jest kłamstwo. Jak
wielkim złem jest ludzki egoizm i pycha. Tak łatwo w życiu iść na kompromis ze złem.
Natychmiastowa kara za występek jest takim pukaniem w twarde serce. Jest wołaniem
o żal. Dopiero skrucha przynosi pokój i radość.
Nasze słabości, nasze grzechy – powinny prowadzić nas do szczerego żalu za nie.
Często bywa tak, że przez jakieś niepotrzebne słowo, bezsensowny czyn sprawimy
przykrość ukochanej nam osobie. Wówczas natychmiast staramy się wszystko naprawić,
przeprosić lub prosić o wybaczenie… Czy tak samo jak na ukochanej osobie zależy mi na
przyjaźni z Bogiem? Czy mój żal za popełnione złe czyny przynagla mnie do tego, aby
wyspowiadać się i przyjąć Komunię świętą? Czy jestem gotów płakać jak owa grzeszna
kobieta z Ewangelii i wylewać swój żal przed Bogiem?
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Psalm responsoryjny 			

Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 12-13 (R.: por. 3a)

Refren: Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

		

w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

		

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

		

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren.

Pierwsze czytanie			

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *

Lb 12, 1-13

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Bóg karze szemranie przeciw Mojżeszowi

Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, †

Czytanie z Księgi Liczb
Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę.
Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Mówili: «Czyż Pan mówił z samym
tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami?» A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był
człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na
ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: «Przyjdźcie wszyscy troje
do Namiotu Spotkania».
I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do
namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: «Słuchajcie słów
moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do
niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym
moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego – w sposób jawny, a nie przez wyrazy
ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze,
o Mojżeszu?» I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od
namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu.
Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do
Mojżesza: «Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, którego nierozważnie dopuściliśmy
się i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły
wychodzi z łona swej matki». Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: «O Boże, spraw,
proszę, by znowu stała się zdrowa»

abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Refren.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Refren.

Śpiew przed Ewangelią			

Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			
			

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Oto słowo Boże.
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Ewangelia					

Mt 14, 22-36

Jezus kroczy po jeziorze

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Skoro tłum został nakarmiony, Jezus zaraz przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam
jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była
już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie,
zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu
krzyknęli.
Wtedy Jezus odezwał się do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie».

w torek, 8 sierpnia 2017 r.

tyle jest jeszcze we mnie zła i obojętności wobec Boga. Tyle jest jeszcze we mnie do
poprawienia… a ja nadal nie chcę się zmienić. Strach mnie ogarnia na myśl o tym,
że kiedyś przyjdzie mi umrzeć, odejść z tego świata – boję się, że mogę być nieprzygotowany na tyle, aby od razu spotkać się z Panem Bogiem w niebie. Dziękuję ci
Panie Jezu za słowa zachęty.
„Prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć.” Jakże często
zapominam o tym, jak ogromną łaską i wyróżnieniem jest dla mnie możliwość
przyjmowania Pana Jezusa pod postacią chleba w Komunii świętej. Nie tyle mogę
Go wówczas dotknąć, nie tyle, że ja dotykam Pana, ale to On zamieszkuje we mnie
i w jednym momencie – staję się na pewien czas – żywą monstrancją, tabernakulum,
w którym mieszka Pan.

Modlitwa wiernych
Umocnieni słowem Bożym skierujmy do Pana Boga nasze myśli i serca w pokornej
modlitwie:

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, małej
wiary?»

1. Módlmy się, aby pasterze Kościoła i wszyscy jego członkowie wspierali swoją modlitwą
prześladowanych chrześcijan i zabiegali o pełną wolność wyznawania wiary. Ciebie
prosimy…

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim,
mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

2. Módlmy się, aby sprawujący władzę w naszym państwie mieli serca otwarte na Bożą
mądrość i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy…

Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go,
rozesłali posłańców po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych
i prosili, żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy
się Go dotknęli, zostali uzdrowieni.

3. Módlmy się, aby pielgrzymi zmierzający na Jasną Górę, przez trud codziennej wędrówki
umocnili swoją wiarę i miłość do Pana Boga i bliźniego. Ciebie prosimy…

Oto słowo Pańskie.

4. Módlmy się, aby młodzież, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania
budowała swoją przyszłość na Bożych przykazaniach. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się, aby zmarli z naszych rodzin mogli cieszyć się w niebie oglądaniem Pana
Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się, aby każde uczestnictwo we Mszy świętej umacniało nas do dawania
świadectwa o Panu Jezusie. Ciebie prosimy…

SUGESTIE DO HOMILII
Złamanie wrogości

Boże, najlepszy Ojcze, przyjmij nasze błagania, które z synowskim oddaniem
i miłością Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa Pana naszego.

„[Jezus] wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.” Kolejny raz spotkamy Pana Jezusa
na modlitwie. Ktoś zapyta – czy nie za dużo już tej modlitwy? W tamtych czasach
musieli naprawdę mieć bardzo dużo wolnego czasu, że potrafili aż tyle spędzać go na
modlitwie. Nie to co dzisiaj – dzisiaj ledwo starcza mi czasu na obowiązki rodzinne,
na pracę, na odpoczynek, a tu jeszcze modlitwa… a tu jeszcze Msza święta…
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!” Nie dziwię się Apostołom, że się przestraszyli.
Pewnie i ja też bym się przestraszył. Nie trudno jest mnie przestraszyć. Dlaczego? Bo
22
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Konferencja
Z Ewangelii według św. Łukasza 		

Łk 15, 1-3. 11-21

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch synów.
Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada».
Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko,
odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na
swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały
świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się
twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do
swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem».

w torek, 8 sierpnia 2017 r.

Podczas tegorocznej pielgrzymki skupiamy swoją uwagę na tym, aby nasze serce
było czyste, aby dzięki temu codzienne świadectwo naszego życia było bardziej czytelne
i autentyczne. Wzorem dla nas jest Boskie Serce Pana Jezusa – pragniemy uczynić nasze
serca na wzór tego Boskiego Serca. Przystępując do sakramentu pokuty i pojednania
uzyskujemy łaskę uświęcającą, która wypełnia nasze serce i czyni je jeszcze piękniejszym. Sakrament pokuty, aby go dobrze i owocnie przeżyć – musi być odpowiednio
przygotowany i przeprowadzony.
Podczas pierwszej konferencji zwróciłem uwagę na wielką rolę jaką spełnia nasze
sumienie. Mówiłem, na czym polega rachunek sumienia, czyli przypominanie sobie tego
wszystkiego, co zrywa naszą więź z Bogiem, a co określamy jako grzech. W drugiej
konferencji pokreśliłem rolę żalu, bez którego nie sposób przejść do kolejnego warunku
dobrej spowiedzi. Tak więc dzisiaj przyszedł czas, abyśmy wspólnie zatrzymali się przy
kolejnym warunku dobrej spowiedzi, jakim jest – mocne postanowienie poprawy.
Co to jest – mocne postanowienie poprawy? Jest to moja chęć do tego, aby nie wracać
do popełnionych wcześniej grzechów. Mocne postanowienie poprawy jest mocne, czyli
silne, kategoryczne, stanowcze, bezwzględne i zdecydowane. Postanawiam mocno, że
będę unikał okazji do popełnienia grzechu, ani nie będę tych okazji stwarzał. Postanawiam
poprawę, czyli zmieniam swoje życie, abym mógł godnie nosić imię Dziecka Bożego.
W IV wieku przed Chrystusem żył cesarz Aleksander III Wielki. Pewnego dnia przed
oblicze cesarza, doprowadzono pewnego żołnierza, który od dłuższego czasu zaniedbywał
się w swoich obowiązkach i nie chciał podejmować jakiejkolwiek poprawy.
– Jak się nazywasz? – zapytał na wstępie cesarz.
– Aleksander – brzmiała odpowiedź.

Mocne postanowienie poprawy
Pomimo tego, że mamy dopiero pierwszą połowę sierpnia, to na pewno wielu jest
takich, którzy myślą już o wrześniu. Wrzesień to bardzo dziwny miesiąc. Wielu czeka
na niego z utęsknieniem i są również tacy, który nie chcą, aby się rozpoczął. Czas jednak płynie bez względu na tych pierwszych i drugich. Wrzesień jest miesiącem, kiedy
wyznaczamy sobie jakiś cel, jest miesiącem, w którym planujemy ustawiamy sobie jakiś
harmonogram zajęć, porządek pracy. Ci wszyscy, którzy byli na urlopach, wakacyjnych
podróżach wracają do „normalności”, do „szarości dnia”.
Jednak, chyba najbardziej, wrzesień kojarzy się nam z powrotem do szkoły. Nie musimy
się specjalnie trudzić, aby przypomnieć sobie te chwile, kiedy pierwszego września razem
z nauczycielami i innymi uczniami szliśmy do szkoły na wspólną uroczystość inaugurującą
nowy rok szkolny. Pomimo tego, że upłynęło już dużo czasu, to w mojej pamięci utkwił
obraz, kiedy na pierwszym wspólnym spotkaniu po wakacjach, rozpoczynającym nowy
rok szkolny, wychowawca mówił, że początek roku szkolnego to czas na robienie sobie
postanowień, do wyznaczania sobie celu do osiągnięcia. Wiadomo – ja i moje koleżanki
i koledzy z klasy – byliśmy mali, ale każdy na swój własny sposób coś sobie postanawiał,
wyznaczał sobie jakiś cel, który chce przez ten nadchodzący rok nauki osiągnąć.
24

– Co?! – poderwał się monarcha – człowieku, nosisz moje imię; stań się kim jesteś
– albo zmień imię! Jestem Dzieckiem Boga, czyż to niezobowiązujące?
Podczas dzisiejszej drogi zwróćmy uwagę na swoje postanowienie poprawy: czy
jest ono na tyle mocne, że łaska, którą otrzymałem w rozgrzeszeniu może się we mnie
rozwijać przez długi czas, czy może bywa tak, że tracę ją po kilku godzinach, po kilku
dniach od spowiedzi, bo znowu popadłem w grzech?
Ludzie mówią, że wrzesień, który jest przed nami, to czas dobry do tego, aby robić
sobie postanowienia, aby kreślić jakieś cele. Prawdę powiedziawszy nie czekajmy na
wrzesień, nie marnujmy czasu.
Boże mój, dziękuję Ci, za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję
Ci za odnowione życie łaski Bożej, za przyjaźń, przez którą umacniasz mnie do walki
z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Jezus za te łaski i nie lekceważyć ich.
Chcę Ci, o Boże, okazać wdzięczność przez dobre życie i przez pracę nad sobą. Tobie
oddaję postanowienia moje. Matko Najświętsza i mój Aniele Stróżu, pomóżcie mi je
wypełnić.
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środa, 9 sierpnia 2017 r.

Środa,

9 sierpnia 2017 r.

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY

Święto

		

Wiodą ją z radością i w uniesieniu, *

		

wkraczają do królewskiego pałacu.

		

Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *

		

ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

Refren.

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pierwsze czytanie		

Oz 2, 16b. 17b. 21-22

Poślubię cię sobie na wieki

			

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,

			

który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza
To mówi Pan:
« Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak
za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju.
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość
i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana ».
Oto Słowo Boże.

Psalm Responsoryjny 		

Mt 25, 1-13

Przypowieść o dziesięciu pannach

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

Ps 45(44), 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a)

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
		

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *

		

zapomnij o swym ludzie, o domu Twego ojca.

		

Król pragnie twego piękna, *

		 on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren.
		

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *

		

odziana w złotogłów,

		

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

		 za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren.
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Ewangelia				

« Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych.
Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami
zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem
wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: “ Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie ”.
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.
A nierozsądne rzekły do roztropnych: “ Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną ”.
Odpowiedziały roztropne: “ Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do
sprzedających i kupcie sobie ”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: “ Panie, panie, otwórz nam ”.
Lecz on odpowiedział: “ Zaprawdę powiadam wam, nie znam was ”. Czuwajcie więc,
bo nie znacie dnia ani godziny ».
Oto słowo Pańskie.
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SUGESTIE DO HOMILII			
„Królestwo niebieskie podobne jest do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie oblubieńca.” Opisując Królestwo niebieskie Pan Jezus używa
bardzo ciekawego obrazu – mówi o dziesięciu pannach, które oczekują na oblubieńca.
Wszystko pięknie, tylko to czekanie. Kto w dzisiejszych czasach lubi na kogoś czekać?
Każdy lubi, aby było szybko, na już, zaraz. A Pan Jezus każe na siebie czekać. Czekanie
staje się – wyczekiwaniem, gdy kochasz. Czekanie staje się – stratą czasu, gdy nie
zależy ci na tym, na którego czekasz.
„Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto.” Nie
zostawiaj sprawy nawrócenia na ostatnią chwilę. Nie opóźniaj w czasie okazji do
zmiany swojego życia. Jeżeli chcesz się poprawić jutro – zrób to dzisiaj.
„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” Ile „końców świata” przeżyłeś już
w swoim życiu? Pewnie sporo. Nikt z nas nie zna dnia ani godziny końca świata. Nikt
z nas nie wie kiedy umrze. Bądź zatem stale gotowy, aby w chwili, gdy skończy się
twoja życiowa wędrówka Bóg zaprosił cię do Siebie.

środa, 9 sierpnia 2017 r.

Konferencja
Z Ewangelii według św. Łukasza 		

Łk 23, 35-43

Gdy ukrzyżowano Jezusa. lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco
mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem,
Wybrańcem Bożym».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli
Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król
żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki,
ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».

MODLITWA WIERNYCH
Za wstawiennictwem świętej Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy,
zanieśmy przed Boży tron nasze ufne błagania:

1. Wspieraj Papieża w gorliwym zabieganiu o sprawy Kościoła. Ciebie prosimy…
2. Spraw, aby narody Europy powróciły do chrześcijańskiej wiary i żyły wartościami
wyrastającymi z Ewangelii. Ciebie prosimy…
3. Chroń Europę przed wszelkimi wojnami, kataklizmami i terroryzmem. Ciebie prosimy…
4. Błogosław rodzicom w ich trudzie wychowania i kształtowania dojrzałych postaw
swoich dzieci. Ciebie prosimy…
5. Obdarz życiem wiecznym w Swoim Królestwie naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy…
6. Umacniaj w dobrych postanowieniach wszystkich walczących ze swoimi grzechami
i nałogami. Ciebie prosimy...
Bądź uwielbiony nasz miłosierny Boże za wszystko, czym nas nieustannie obdarzasz.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Szczera spowiedź 		
Każdy czas jest dobry na nawrócenie. Nie tylko Wielki Post jak wielu mogło by się
wydawać. Każdy czas jest dobry, żeby przeznaczyć go na osobiste nawrócenie i pokutę.
Chciejmy zawsze całkowite odwracać się od zła, zrywać z grzechem i unikać okazji do
grzechu. Przemiana serca kieruje nas w stronę Boga, pomaga w zmianie naszego życia
na lepsze. Zdajemy sobie sprawę, że często nasze serce jest ociężałe. Jesteśmy leniwi i tak
naprawdę czasami po prostu nam się nie chce. Bo to przecież kolejna akcja naprawcza
w moim życiu. Nie widzę sensu postanawiania czegoś, bo wiem, że i tak nie wytrwam…
W takich chwilach trzeba spojrzeć na krzyż i na wiszącego na nim Chrystusa. Może
wtedy będzie chociaż trochę wstyd, bo to przecież za moje grzechy umarł Pan. Patrząc
na krzyż i wiszącego na nim Zbawiciela widzę przecież coś wstrząsającego – Ktoś umarł
za mnie, Ktoś oddał Swoje życie, abym ja – mógł żyć wiecznie.
Bóg daje nam czas, by zacząć od nowa. By coś zmienić, by coś naprawić. Pielgrzymka
to dobry moment do wyrzeczeń, do rezygnacji z czegoś i do dzielenia się z innymi tym,
co mam. Przez te kilka dni wyzbywamy się swoich dotychczasowych złych przyzwyczajeń,
złych skłonności. Staramy się wyrwać z naszego serca różne złe uczucia, które żywimy
do innych ludzi.
W Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, przeczytać można historię Józefa – młodego
człowieka, który miał szczególny dar – umiał tłumaczyć sny. Józef był najmłodszym
z całego rodzeństwa. Z tego powodu cieszył się szczególną miłością ze strony swojego
ojca – Jakuba. Wyrazem tej miłości była ofiarowana mu przez ojca długa szata z rękawami
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wykonana z wyjątkowej tkaniny, która na owe czasy była bardzo kosztownym ubraniem.
Józef jest posłuszny swojemu ojcu, spełnia jego polecenia. I tak odpowiadając na jego
prośbę, Józef idzie do swoich braci, aby zanieść im dobre wiadomości o ojcu i niezbędne
pożywienie.
Jednak z tej ogromnej miłości ojca do syna zrodziła się w sercach pozostałych braci
zazdrość. Zazdrość, która obezwładnia człowieka. Zazdrość, która prowokuje do tego,
aby w swoim życiu kierować się tylko własnymi korzyściami pozostając jednocześnie
obojętnym na potrzeby innych. Zazdrość doprowadza do samotności, izolacji i desperacji.
Z biegiem czasu zazdrość braci Józefa przerodziła się w nienawiść, której końcem było
przestępstwo – plan zabójstwa, bardzo precyzyjnie opracowany, łącznie ze sposobem
zamaskowania całego występku.
Wydarzenia z życia Józefa pokazują, w jak krótkim czasie szczęśliwe życie może
ulec całkowitemu załamaniu. Niemniej jednak człowiek, który zachowuje głęboką
ufność w Boże ocalenie każde cierpienie może przeżyć, przetrwać, wytrzymać. Bóg
nad wszystkim czuwa. Jego Opatrzność kieruje światem i życiem każdego człowieka.
Nawet ze złego czynu jakiego dopuścili się na Józefie jego bracia, gdy sprzedali go jako
niewolnika – Bóg wyprowadzi dobro dla nie tylko dla najbliższych krewnych Józefa, ale
i dla wszystkich ludzi żyjących w tym czasie w Egipcie.
Swego rodzaju kluczem, rozwiązaniem całej tej sytuacji było szczere przyznanie się
braci Józefa do popełnionego występku. Ich wyznanie, ukazanie całej prawdy – zburzyło
dawne mury zazdrości i braku zrozumienia.

środa, 9 sierpnia 2017 r.

Na przykład:
nie chodzę do spowiedzi, bo księża za długo spowiadają – ja nie mam czasu, ja mam
tyle pracy, tyle obowiązków i innych zajęć na głowie, po prostu ja nie mam czasu,
tak naprawdę to nie umiem się spowiadać, nie pamiętam, co, jak i kiedy należy mówić,
krępuje mnie klęczenie przy konfesjonale, bo przecież ktoś, przechodząc obok, może
usłyszeć to, co mówię,
jeżeli tylko pojawi się u mnie chęć pójścia do spowiedzi, to wtedy dopada mnie straszna
trema, jakiś lęk, coś tak mocno ściska mnie w gardle, że nie mogę wypowiedzieć ani
jednego słowa.
Wśród różnych powodów, z powodu których ludzie nie chodzą spowiedzi najbardziej
smutnym, niepokojącym jest stwierdzenie, że „ja nie mam grzechów”. Ja nie muszę się
spowiadać – przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Nie biję żony, nikogo
nie krzywdzę, nie obmawiam, itd. Brak świadomości popełnionych grzechów to efekt
oziębłego, obojętnego sumienia. Wielu jest takich ludzi. Niech przykład naszego życia
będzie dla nich okazją do zweryfikowania i naprawienia własnego postępowania.
W każdym kolejnym dniu pielgrzymowania – wędrujemy za krzyżem – często spoglądajmy na niego, bo dzięki Jezusowi – jest on dla nas wielką nadzieją. Śmierć Jezusa
na krzyżu była początkiem drogi do Jego zmartwychwstania.

W poprzednich dniach przedstawiłem kolejno trzy warunki dobrej spowiedzi – rachunek
sumienia, żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy. Dzisiaj chciejmy wspólnie
zatrzymać się przy kolejnym jakim jest – szczera spowiedź. Pojednanie każdego człowieka
z Bogiem i Kościołem w sakramencie pokuty jest jednym z najgłębszych i najbardziej osobistych aktów. Przez spowiedź człowiek patrzy w prawdzie na popełnione grzechy, bierze
za nie odpowiedzialność. Na nowo otwiera się na Boga i śmiało wkracza w przyszłość.
Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Podczas
spowiedzi penitent świadomy swoich grzechów śmiertelnych wymienia je.
Może wielu z nas tak do końca nie zdaje sobie sprawy z faktu, że dobrze odbyta
spowiedź jest wielkim darem nie tylko dla mnie samego, dla mojego serca, dla mojej
duszy. Szczera spowiedź wprowadza w moje życie ład i porządek, który owocuje przez
poprawę mojego postępowania, zmianę na lepsze w tym, co do tej pory może mi się
nie udawało: w relacjach rodzinnych, w pracy, w szkole, w kontaktach z innymi.
Podczas pielgrzymki nie trudno znaleźć czas i okazję, aby się wyspowiadać. Jest to
piękna praktyka, która owocuje w naszej codzienności ciągłym czuwaniem nad naszą
relacją z Panem Bogiem.
Nie można jednak zapomnieć, że są i takie osoby, którym spowiedź, mówiąc krótko
– źle się kojarzy. Aby nie iść do spowiedzi wymyślają tysiąc rożnych powodów często
błahych, wydumanych i nieprawdziwych. Można wymieniać wiele takich tłumaczeń.
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cz war tek, 10 sierpnia 2017 r.

Czwartek,

10 sierpnia 2017 r.

ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
Święto

Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno
rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny 		

Ps 112 (111), 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a)

Refren: Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich.

pierwsze czytanie		

Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

		

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *

Czytanie z Księgi Mądrości

		

Bracia:
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich
pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł
ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą
sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali:
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
Oto słowo Boże.

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren.
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
		

i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *

		

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Refren.
Nie przelęknie się złej nowiny, *
		

jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *

		

i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Refren.
Rozdaje i obdarza ubogich, *

Albo:
pierwsze czytanie		

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *

Mdr 3, 1-9

2 Kor 9, 6-10

Kto hojnie sieje, ten hojnie zbierać będzie

		

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

		

wywyższona z chwałą *

		

będzie jego potęgą.

Refren.

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.
Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie
czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na
was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci
byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: «Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki».
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Śpiew przed Ewangelią			

J 12, 26

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną,

			

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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Ewangelia					

J 12, 24-26

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

X Słowa Ewangelii według świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów:
« Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto
kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je
na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec ».
Oto słowo Pańskie.

SUGESTIE DO HOMILII
„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity.” Często w naszym życiu sprawdza się prawda o tym,
że aby coś zyskać, to trzeba coś najpierw stracić. Tak, jeżeli wpierw nie wsiejesz ziarna,
to później nie zbierzesz plonów. Jeżeli coś teraz tracisz, to po to, aby po pewnym
czasie móc zyskać coś nowego.
„Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne.” Przecież nam nie wolno nienawidzić. Jak to? To Pan
Jezus zmienił zdanie? Nie. W tym przypadku nienawiść, to stanowcze podkreślenie
faktu, że życie na ziemi nie jest celem samym w sobie. Życie na ziemi jest drogą do
życia wiecznego.
„A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.” Każde dobro, nawet to, którego pozornie
nie widać, czynione bez rozgłosu – jeśli jest wykonywane w duchu chrześcijańskiej
miłości – jest służbą samemu Jezusowi. Jezus mówi: „Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

cz war tek, 10 sierpnia 2017 r.

Modlitwa wiernych
Przez wstawiennictwo świętego Wawrzyńca, diakona, który służył wspólnocie
Kościoła, powierzmy Panu Bogu nasze prośby.

1. Módlmy się za prześladowanych wyznawców Chrystusa, aby ich cierpienie i męstwo
w wierze było umocnieniem dla Kościoła i przemieniło serca ich prześladowców.
Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za diakonów, (za diakona N.), aby kształtowali w sobie ducha autentycznej
i pokornej służby Ludowi Bożemu. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za ruchy ewangelizacyjne w Kościele, aby stanowiły dobry fundament
wiary dla tych, którzy poszukują Pana Boga. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się we wszystkich intencjach, w których sprawowana jest ta Msza święta, aby
dzięki wstawiennictwu świętego Wawrzyńca Pan Bóg je wysłuchał. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za zmarłych, za zmarłych pielgrzymów, aby Pan Bóg wprowadził ich do
krainy wiecznego szczęścia. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wzorem świętego Wawrzyńca stawali się ludźmi
otwartych oczu i życzliwych serc. Ciebie prosimy...
Boże, który w Chrystusie wyzwoliłeś nas od grzechu i śmierci, wysłuchaj nas
i obdarz wolnością ducha. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Konferencja
Z Ewangelii według św. Łukasza 		

Łk 19, 1-10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie
zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego
wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy
bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź
prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem
i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł
w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».
Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż
i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to,
co zginęło».
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Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 		
Przyjaźń. Myślę, że każdemu z nas jest ona znana. Żyjąc między ludźmi dobrze wiemy
z kim jest nam po prostu dobrze. Jesteśmy ludźmi pod wieloma względami różniącymi
się od siebie. Każdy z nas ma przecież swoje wady i zalety, swoje zainteresowania, swoje
marzenia… Zdajemy sobie sprawę z tego, że, nie wiedzieć czemu, akurat z tym jednym
człowiekiem potrafię rozmawiać o wszystkim a z drugim tylko na wybrane tematy.
Patrząc z perspektywy lat na swoje życie nie trudno jest nam przypomnieć sobie takie
osoby, przed którymi nie mamy żadnych tajemnic, które znają nas jak „własną kieszeń”.
Taka jest przyjaźń.
Przyjaźń to zaufanie, akceptacja, zrozumienie. Przyjaźnić się z kimś to znaczy znać
potrzeby drugiego człowieka, dostrzegać kiedy ma zły dzień, aby umiejętnie mu pomóc,
bo jak mówi przysłowie: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Pismo Święte
przyrównuje ludzką przyjaźń do skarbu: „Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty, ani równej wagi
za wielką jego wartość” (Syr 6, 14-15).
Święta Urszula Ledóchowska pisząc o przyjaźni tak stwierdziła: „Ile słodyczy zawiera
słowo: przyjaźń, przyjaciel! W nim mieści się cały ogrom miłości stałej, głębokiej i zarazem
spokojnej”. Prawdziwa przyjaźń jest bezinteresowna. Nie szuka własnych korzyści, lecz
korzyści przyjaciela. Polega bardziej na dawaniu czegoś z siebie niż na braniu od innych.
Jakiś czas temu przeczytałem piękną historię mówiącą o prawdziwej przyjaźni dwóch
żołnierzy. Właśnie trwała wojna. Na polu bitwy do oficera zwraca się szeregowy z prośbą,
aby mógł odszukać zaginionego przyjaciela. Oficer odmawia, bo nie chce ryzykować
jego życia dla człowieka, który prawdopodobnie już nie żyje. Żołnierz mimo to udaje
się na poszukiwanie i za godzinę wraca śmiertelnie zraniony, z martwym przyjacielem
na rękach. Oficer traci panowanie nad sobą: – Mówiłem ci, że on już nie żyje. Teraz
straciłem was obu, po co to wszystko? Umierający żołnierz odpowiedział cicho: – Panie
kapitanie, warto było. Gdy go odnalazłem, jeszcze żył i powiedział mi: „Wiedziałem,
że przyjdziesz”.

cz war tek, 10 sierpnia 2017 r.

stale rozwijać i umacniać przez codzienną modlitwę i godne przystępowanie do sakramentów świętych.
Przez ostatnie dni przypomnieliśmy sobie cztery z pięciu warunków dobrej spowiedzi, były to: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy
i szczera spowiedź. Dzisiaj zatrzymamy się przy ostatnim – piątym warunku – jakim jest
zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.
Każdy grzech rani i osłabia samego człowieka, a także jego relację z Panem Bogiem
i drugim człowiekiem. Rozgrzeszenie otrzymane w sakramencie pokuty i pojednania
usuwa grzech, ale nie usuwa tego nieporządku, jaki ów odpuszczony grzech wprowadził.
Człowiek oczyszczony z grzechu chcąc odzyskać pełne zdrowie duchowe powinien zrobić
coś więcej, aby naprawić wyrządzone zło.
Wiele grzechów przynosi szkodę drugiemu człowiekowi. Należy uczynić zatem
wszystko, co jest możliwe, aby tę szkodę naprawić, trzeba „zadośćuczynić”. Na przykład
oddać ukradzione rzeczy, przywrócić dobre imię temu, kto został przez nas oczerniony,
wynagrodzić krzywdę.
Zadośćuczynieniem jest również pokuta, którą nakłada spowiednik. Owa pokuta –
uwzględnia osobistą sytuację penitenta i ma na celu jego duchowe dobro. Zadawana
pokuta odpowiada ciężarowi i naturze popełnionych grzechów. Może być nią modlitwa,
jakaś ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźniemu, dobrowolne wyrzeczenie, a zwłaszcza
cierpliwa akceptacja krzyża, który musimy dźwigać. Popełniony grzech pozostawia po
sobie swoisty nieporządek. Zadośćuczynienie ma na celu wprowadzić w nasze życie ład,
przywrócić pokój serca, naprawić złe relacje z ludźmi. „Panie, oto połowę mego majątku
daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.”
Już jutro ostatni dzień naszej pielgrzymki. Już jutro spotkamy się na Jasne Górze u
Niepokalanej Matki Boga. Prośmy Ją, aby zawsze towarzyszyła nam na drogach naszego
życia, aby swym wstawiennictwem wypraszała potrzebne łaski do czynienia swojego
życia lepszym.

Prawdziwy przyjaciel – to taki ktoś, kto nigdy nie zawiedzie, który pomoże, wesprze,
nie opuści w trudnościach, nie zdradzi, nigdy nie powie o nas źle. Prawdziwy przyjaciel
jest szczery, zawsze wysłucha, zrozumie. Ktoś powie, że moim najlepszym przyjacielem
jest moja żona, mój mąż. Przyjacielem jest dla mnie mój sąsiad, kolega z pracy… Wiele
jest osób, które uważamy za naszych przyjaciół.
Dziś, wędrując kolejny dzień na Jasną Górę, możemy powiedzieć, że na tej drodze
zgromadziła nas największa przyjaźń – „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15, 13-15).
To Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem. On nigdy nie zdradza, nie opuszcza.
Kiedy przychodzimy, aby się z Nim spotkać, porozmawiać, wyżalić się – On jest zawsze
gotowy, zawsze obecny i nigdy się nie spóźnia. Jest zawsze chętny, aby nam pomóc,
dodaje otuchy i pociesza w trudnych chwilach. Tę naszą przyjaźń z Jezusem możemy
36
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piątek, 11 sierpnia 2017 r.

Piątek,

11 sierpnia 2017r.

Refren.
Boże, Twoja droga jest święta: *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?

ŚW. KLARY, DZIEWICY
Wspomnienie obowiązkowe

Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
ludom objawiłeś swą potęgę.
Refren.

Pierwsze czytanie		

Pwt 4, 32-40

Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.

Wielkość Bożego wybrania

Wiodłeś Twój lud jak trzodę, *

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
Mojżesz powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi
człowieka, czy zaszedł taki wypadek, od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten,
lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty
słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród
innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym
ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, twój Bóg,
w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem,
a poza Nim nie ma innego.
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć
swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych
przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją
potęgą. Na twoich oczach wydziedziczył ze względu na ciebie obce narody, większe
i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziem, jak to jest dzisiaj.
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na
ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie
pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi,
którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg.”
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny		

Ps 77, 12-13. 14-15. 16 i 21 (R.: por. 12)

Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.
Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominani Twoje dawne cuda.
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
i czyny Twoje rozważam.
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ręką Mojżesza i Aarona.
Refren.

Śpiew przed Ewangelią			

2 Tes 2, 14

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

		

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia 					

Mt 16, 24-28

Podatek na świątynię

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,
i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy
z tych, co tu stoją, nie zaznają, śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego
w królestwie swoim”.
Oto słowo Pańskie.
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SUGESTIE DO HOMILII
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje.” Każdy z nas, wierzących, chce iść za Jezusem, bo wiemy
dobrze, że tylko On wskazuje dobrą drogę, tylko z Nim nigdy nie zbłądzimy. Jednak
pójście za Jezusem to kroczenie po Jego śladach, które wiodą na Kalwarię. Krzyż jest
nieodłącznym atrybutem Mistrza z Nazaretu. Kto szuka Chrystusa bez krzyża, znajdzie
krzyż bez Chrystusa.
„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je.” Nikt z nas nie lubi czegoś tracić, bo strata kojarzy się z brakiem, ze
smutkiem. Jednak strata, o której wspomina Pan Jezus jest chyba najlepszą stratą
jaką kiedykolwiek mógłbyś doświadczyć. Stracić życie z powodu Jezusa, poświęcić je
dla Niego, aby potem, w wieczności, móc je odnaleźć już jako – lepsze, szczęśliwsze,
nieśmiertelne.
„Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,
i wtedy odda każdemu według jego postępowania.” Wszystko ma znaczenie, mniejsze
czy większe, ale ma. Każdy czyn, każda myśl, każde słowo – mają znaczenie. Na sądzie
Bożym wszystko będzie policzone.

piątek, 11 sierpnia 2017 r.

Konferencja
Z Ewangelii według św. Łukasza 		

Łk 2, 41-51

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście,
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest
w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam
to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».
Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co
im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Modlitwa wiernych

Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Święta Klara w wielkiej prostocie i ufności podążała za Chrystusem. Przez Jej
wstawiennictwo zawierzajmy Panu Bogu nasze prośby.

Dobre zwyczaje i przykład Maryi 		

1. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby stale wzrastali w poznaniu Chrystusa
i naśladowali Go w miłości miłosiernej. Ciebie prosimy…
2. 2. Módlmy się za wszystkich uczestników tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, aby Pan Bóg wysłuchał modlitwy, które do Niego zanoszą
przez orędownictwo Matki Bożej. Ciebie prosimy…
3. 3. Módlmy się za wszystkich organizatorów tegorocznej pielgrzymki oraz tych,
którzy pątnikom udzielali gościny, aby Boża pomoc i błogosławieństwo były dla
nich nagrodą. Ciebie prosimy…
4. 4. Módlmy się za wątpiących w wierze, aby dzięki dobremu przykładowi chrześcijan
zmobilizowali się do korzystania z sakramentów. Ciebie prosimy…
5. 5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, zmarłych
pielgrzymów, aby sam Bóg był ich wiecznym szczęściem. Ciebie prosimy…
6. 6. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy w swoim codziennym życiu pielęgnowali wartości płynące z Ewangelii. Ciebie prosimy…
Miłosierny Boże, Ty okazujesz swoją łaskawość przez Twojego Syna. Pospiesz
nam z pomocą i wysłuchaj naszych modlitw, byśmy nieustannie mogli trwać przy
tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
40

Dzisiaj nadszedł upragniony dzień – dzień spotkania z Matką. Przez te kilka chwil
pomyślmy wspólnie o Maryi, o jej życiu, o tym co robiła i czym się zajmowała. W końcu
spróbujmy odpowiedzieć siebie na pytanie – jak wyglądała jej osobista droga do świętości?
Na początku trzeba jednak zaznaczyć, że nie będzie to takie proste. Chociaż wielu
z nas wydawać by się mogło, że dla Maryi pojęcia takie jak „świętość”, „wiara” były
czymś oczywistym i łatwym do osiągnięcia, do zrozumienia. Ktoś powie, że przecież
Maryja była w o wiele lepszej sytuacji od nas. Ona była poczęta bez grzechu, pełna
łaski. No tak, to prawda, ale pomimo tego dalej pozostała człowiekiem. I tak jak każdy
z nas musiała codziennie podejmować różne decyzje te łatwe i te trudne. Każdego dnia
musiała odpowiadać Bogu wiarą na to, co ją spotykało.
Zatem jaki przykład daje nam Maryja? Ewangelista Łukasz zapisał dla nas historie,
które pokazują nam Maryję jako kobietę zupełnie prostą, normalną i zwyczajną. Zdrowo
i po ludzku myślącą. Zwróćmy dzisiaj uwagę na fragment opisujący odnalezienie dwunastoletniego Jezusa w świątyni w Jerozolimie.
Ewangelista tak pisze: „Rodzice [Jezusa] chodzili co roku do Jerozolimy na Święto
Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym”. Jak każdy naród,
także Żydzi, mieli swoje zwyczaje. Tak jak inni praktykowali swoją wiarę. I dzisiaj zwróćmy
na to uwagę. Oto staje przed nami Maryja, która tak jak pozostali Żydzi praktykowała
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swoją wiarę. Na pewno niewielu z nas myślało o Maryi w taki sposób. Bo przez cały czas
Maryja jawi się nam jako ta, która została wybrana spośród wszystkich kobiet świata,
jako ta, która otrzymała specjalne zadanie, misję do spełnienia – ma być Matką Syna
Bożego. I pomyśli sobie ktoś, że dla Niej wszystko było łatwiejsze, prostsze. Można
powiedzieć, że Pana Boga za rękaw złapała, ona wszystko wie i wszystko jej się układa.
Tak więc po co jej było jeszcze potrzebne praktykowanie wiary jak od kilkunastu lat
mieszkała pod jednym dachem z Wcielonym Słowem Boga?
W swojej pokorze Maryja jednak praktykuje swoją wiarę. Dlaczego? Bo od samego
początku, od spotkania z Archaniołem, opiera się tylko na wierze. Nie dostała przecież od
nikogo żadnego dokumentu, żadnego czeku na nagrodę, albo pisemnego potwierdzenia.
Ona opiera się tylko na słowach, którym dała wiarę, w które uwierzyła.
Tak więc zgodnie ze swoim zwyczajem, razem z Józefem, przychodziła do Jerozolimy
na święto Paschy i tam przyprowadzała również swojego Syna. Mamy zatem odpowiedź
na pytanie o drogę do świętości Matki Bożej. Pierwsza myśl płynąca z tego fragmentu
brzmi, że Maryja miała dobre przyzwyczajenia, dobre zwyczaje, praktykowała swoją wiarę
i rozwijała ją. I to właśnie dzięki między innymi tym dobrym zwyczajom osiągnęła niebo.

Materiały dla GRUP wychodzących wcześniej

Czwartek,

3 sierpnia 2017 r.

Pierwsze czytanie			

Wj 40, 16-21. 34-38

Mojżesz wznosi Namiot Spotkania
Czytanie z Księgi Wyjścia

I pojawia się pytanie – jakie są moje praktyki religijne? Czy moja wiara ogranicza
się tylko do przychodzenia do kościoła? W jaki sposób rozwijam swoją wiarę? Praktyki
religijne. Dzięki nim rozwijamy swoją wiarę.

Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: założył
podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad
przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi.
Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki
i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił
zasłonę zakrywającą, i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Idąc dalej można też zapytać nie tyle o praktyki religijne istniejące w moim życiu, ale
też o to, do czego jestem przyzwyczajony? Czy jestem przyzwyczajony do rzeczy dobrych
czy do złych? Jakie zwyczaje panują w moim życiu? Można powiedzieć, że mam bardzo
prosty zwyczaj – codziennie rano piję kawę. Można mieć taki zwyczaj. Ale mogę mieć
też inny zwyczaj – codziennie wieczorem muszę napić się piwa. Albo codziennie muszę
wypalić paczkę papierosów. To też jest zwyczaj. Do tego też można się przyzwyczaić.

Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie
mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana
wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali
w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się
obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień
na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

Jakich przyzwyczajeń jest we mnie więcej? Tych dobrych czy tych złych? Dzisiaj
zastanawiając się nad życiem Matki Bożej, która zgodnie ze swoim dobrym zwyczajem
wyrusza do Jerozolimy na święto, która praktykuje swoją wiarę. Trzeba się zapytać
jakie są moje zwyczaje religijne? Czy praktykuje swoją wiarę w gronie swojej rodziny
i bliskich? Jakie mam przyzwyczajenia? Dokąd mnie one prowadzą?

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny			

Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2)

Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. *
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!
Refren.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, *
nieustannie Cię wielbiąc.
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Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.
Refren.
Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.
Wolę stać u progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Refren.

Śpiew przed Ewangelią			

Por. Dz 16, 14b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			

Otwórz, Panie, nasze serca,

			

abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia					

cz war tek, 3 sierpnia 2017 r.

SUGESTIE DO HOMILII
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby
wszelkiego rodzaju.” Piękno obrazu połowu ryb uświadamia nam podstawową prawdę
o tym, że Królestwo Boże jest dla każdego, bez wyjątku. Pan Bóg nikogo nie wyklucza,
chociaż ludzie, często porównując swoje życie z innymi – próbują „wmówić”, że jest
zupełnie inaczej.
„Gdy [sieć] się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia,
a złe odrzucili.” Podział, którego dokonali poławiacze jest naturalną konsekwencją,
normalną praktyką. Nikogo, ta praktyka, nie dziwi. Odrzuca się zło a wybiera dobro.
Nie wiedzieć czemu dla nas tak często to, co powinno być normalnie – takie nie jest.
Zamiast odrzucić zło – wybieramy je – nie chcąc przy tym dobra.
„[…] ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.” Wielka
jest rola ojca w życiu rodziny. nie możemy o tym zapomnieć. Ojciec jest tym, który
buduje, kształtuje, formuje, daje przykład. Serdeczną myślą i modlitwą ogarnijmy
naszych ojców i módlmy się za tych, którzy są nimi od niedługiego czasu.

Modlitwa wiernych
Miłosiernemu Bogu, który jest światłem na naszych drogach i radością naszego
życia, polecajmy potrzeby Kościoła i świata:

Mt 13, 47-53

Przypowieść o sieci

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre
zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie,
wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?»
Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa
niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy
nowe i stare».

1. Módlmy się za kapłanów i osoby życia konsekrowanego – niech będą w pełni oddani
Chrystusowi i zawsze wierni swojemu powołaniu. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za wszystkich uczestników tegorocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na
Jasną Górę, aby Pan wysłuchał modlitwy, które do Niego zanoszą przez orędownictwo
Matki Bożej. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się pogubionych i poszukujących Pana Boga – niech nigdy nie gaśnie w ich
sercach gotowość spotkania i odkrycia prawdy zawartej w Ewangelii. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za chorych i cierpiących – niech w Panu Bogu odnajdą siły do dźwigania
swojego krzyża. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się naszych bliskich zmarłych – niech dzięki Bożemu miłosierdziu odnajdą
radość wieczną w Królestwie niebieskim. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych – niech Boża miłość, której na co dzień doświadczamy,
inspiruje nas do ofiarnej miłości bliźniego. Ciebie prosimy…
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
wsłuchuje się w głos swojego ludu. Jemu cześć i chwała na wieki wieków.

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.
Oto słowo Pańskie.
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Konferencja
Z Ewangelii według św. Jana 		

J 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się
będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi
dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce
wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie
będziecie pytać».
Dać świadectwo 		
Wielokrotnie w naszym życiu musimy stawić czoła różnym trudnym sytuacjom. Nie
ma co ukrywać, że zazwyczaj bywa tak, że coś nie idzie po naszej myśli, nie układa
się tak jak byśmy tego chcieli. I moglibyśmy w tym miejscu wiele takich sytuacji czy
spraw wymienić, przypomnieć. Jednak pomyślmy sobie przez chwilę, co by było, gdyby
wszystko układało się tak jak sobie to zaplanowaliśmy, bez żadnych kolizji, wypadków,
bez żadnych zmian. Czy wtedy nasze życie byłoby dobre, miłe i przyjemne? Może i tak,
ale na pewno znajdzie się ktoś kto powie, że takie życie mogło by go znudzić, zmęczyć.
Myślę, że dobre i nawet potrzebne są te zmienności, te sytuacje z zaskoczenia, bo
chyba tylko dzięki nim możemy się sprawdzić, możemy zobaczyć, o co tak naprawdę nam
chodzi w życiu i co jest w nim najważniejsze. Często też dzięki właśnie takim sytuacjom,
takim zdarzeniom możemy dać świadectwo – świadectwo naszej wiary i naszej miłości.
Wymienię jeden przykład – przykład jednej rodziny. Często mówią, że kocham swoją
żonę, swojego męża, kocham swoją córkę i syna. Jest nam dobrze, rozumiemy się, żyjemy
w zgodzie. Skąd ta pewność? Jakiś czas temu nasza córka uczestniczyła w wypadku
samochodowym, miała wtedy niecałe 4 lata. Zwykły dzień, jak dzisiaj. Wydawać by się
mogło, że wszystko jest pod kontrolą – to tylko zwykły powrót z przedszkola do domu
z dziadkiem, samochodem. A tu w jednej chwili – wypadek. Inny kierowca zagapił się, nie
zauważył czerwonego światła. Zderzenie. Najbardziej poszkodowana – to nasza córka.
W wyniku stłuczonej szyby doznała licznych obrażeń głowy, szczególnie okolic lewego
oka. Szybka pomoc lekarzy i operacja w Krakowskim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu.
Czekanie. Zaraz po zabiegu małą pacjentkę przewieziono na salę. Czuwanie przy łóżku
chorej. Czuwa tata, mama została w domu razem z kilkutygodniowym synem. Mijają
kolejne godziny, kolejny dzień. Do czuwającego przy córeczce ojca w pewnym momencie
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cz war tek, 3 sierpnia 2017 r.

podchodzi pewna kobieta i mówi: „Przypatruję się panu już jakiś czas i jestem pełna
podziwu dla pana. Rzadko kiedy można spotkać takiego ojca jak pan.”
Łatwo jest nam kochać, kiedy wszystko układa się po naszej myśli. Jednak sprawdzić
swoją miłość można najbardziej tylko wtedy, gdy dzieją się rzeczy, których się nie
spodziewamy. Z naszą wiarą jest podobnie. Łatwo jest wierzyć, kiedy mam ma przykład
taką łatwość w chodzeniu do spowiedzi, kiedy nie mam problemów ze skupieniem
na modlitwie, kiedy nie ma w moim życiu takich sytuacji, które niejako stawiają mnie
pod murem i każą w jednym momencie udzielić odpowiedzi. Trzeba dziękować Bogu,
za tę wielką łaskę – możliwość wyznawania i praktykowania swojej wiary bez żadnych
przykrych konsekwencji, bez obawy o własne życie i utratę wolności.
W liturgii Kościoła, 3 czerwca, wspominaliśmy św. Karola Lwangę i jego Towarzyszy.
Co o nich wiemy, dlaczego Kościół ogłosił ich świętymi? W roku 1969 papież Paweł
VI zapowiadając reformę kalendarza liturgicznego (od 1970 r.) postanowił włączyć do
niego świętych z tzw. nowego świata, czyli spoza Europy, aby w ten sposób ukazać
powszechność Kościoła katolickiego. W ten sposób w odnowionym kalendarzu kościelnym
znaleźli się nasi dzisiejsi święci patronowie pochodzący z Afryki, z Ugandy.
Życie Karola Lwangi i jego towarzyszy przypada na czasy, kiedy ich ojczyzna Uganda,
odkryta w XIX wieku przez angielskich podróżników, stała się przedmiotem kolonialnych
zainteresowań Anglii. W roku 1879 przybyli tu katoliccy misjonarze – ojcowie biali.
Spotkali się oni z przychylnością mieszkańców. Szybko też pozyskali uznanie na dworze
królewskim, nawracając wielu na wiarę katolicką. Liczba wyznawców Chrystusa wzrosła
do kilkunastu tysięcy. Jednakże król Ugandy Mutesa I nie chcąc rezygnować z swoich
licznych żon i przeszedł na islam. Zaczęło się wówczas prześladowanie, misjonarze
musieli opuścić Ugandę. Po śmierci Mutesy I w roku 1884 rządy krajem objął jego syn
Mwanga I, który wypowiedział otwartą walkę wszystkim chrześcijanom przebywającym
na terenie Ugandy. W tym czasie na katolicyzm nawróciła się grupa paziów królewskich
na czele z Karolem Lwangą ich przełożonym, co, delikatnie mówiąc, zdenerwowało króla
Mwangę. Dwudziestopięcioletni wówczas Karol Lwanga po przyjęciu chrztu 15.09.1885
roku stał się gorliwym apostołem w swoim środowisku. Będąc w więzieniu zdołał
nawrócić i ochrzcić kilku współwięźniów. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat.
Przez wiele dni na uwięzionych wywierano wszelkiego rodzaju presje i naciski.
Jednak nie to złamało ich wiary i miłości do Boga. Dnia 3.06.1886 roku, w uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego, w miejscowości Rubaga – owinięte w trzcinową matę ciało
Karola palono wolno na ogniu, zaczynając od stóp. W tym dniu razem z nim w podobny
sposób poniosło śmierć 21 jego towarzyszy.
W 34 lata po tym wydarzeniu – 6.06.1920 roku beatyfikował ich papież Benedykt
XV. Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko z uśmiechem poniósł śmierć,
ale zachęcał innych do wytrwania. Łącznie w latach 1885-1887 poniosło w Ugandzie
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śmierć męczeńską ok. 150 katolików. Sprawdziło się szybko starożytne powiedzenie,
że krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Po ustaniu prześladowania
w Ugandzie w roku 1890 było już 2 197 katolików i blisko 10 000 grupa katechumenów,
przygotowujących się do przyjęcia chrztu. W roku 1906 ich liczba wzrosłą do ok. 100 000
katolików i 150 000 katechumenów. Obecnie Uganda liczy prawie 5 milionów katolików.
Być może zastanawiasz się nad tym – jak ty byś postąpił w takiej czy podobnej
sytuacji? Czy miałbyś na tyle siły i odwagi, aby jednoznacznie opowiedzieć się po
stronie najwyższej wartości jaką jest w naszym życiu jest Bóg? Jednak nie szukaj teraz
odpowiedzi. Teraz wystarczy Ci tylko jedno zdanie. Wystarczą Ci te słowa Zbawiciela:
„Przestań się lękać, (…) bo Ja jestem z tobą”. Tak, ta boska pomoc jest nieodzowną
w chwilach, kiedy trzeba dać świadectwo, trzeba potwierdzić czynem własne słowa.

Piątek,

4 sierpnia 2017 r.

ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA
Wspomnienie obowiązkowe

Pierwsze czytanie		

Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37

Święta Izraela
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami:
„Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać będziecie w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest
Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana,
przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was
zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie
składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie
będziecie w tym dniu wykonywali żadnej pracy”.
Potem Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do synów Izraela i powiedz im: Kiedy
wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie do kapłana snop
jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby
był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim obrzędu kołysania w następnym dniu
po szabacie.
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy na
obrzęd kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie
pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z pokarmów.
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was
zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane.
Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni
dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy.
Przez siedem dni będziecie składać Panu ofiary spalane. Ósmego dnia będzie dla was
zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę spalaną. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie
będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.
To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania,
aby składać Panu ofiarę spalaną: ofiarę całopalną, z pokarmów, ofiarę krwawą i ofiarę
płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień przeznaczone”.
Oto słowo Boże.
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Psalm responsoryjny 		

Ps 81, 3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.: por 2a)

Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy.
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czasie nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
Refren.

piątek, 4 sierpnia 2017 r.

Ewangelia					

Mt 13, 54-58

Jezus jest synem cieśli

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że
byli zdumieni i pytali:
«Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie
jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy
nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok
lekceważony».

Bo tak ustanowiono w Izraelu *
według przykazania Boga Jakuba.

I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Oto słowo Pańskie.

Refren.
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.
Refren.

Śpiew przed Ewangelią			

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			

Słowo Pana trwa na wieki

			

to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
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SUGESTIE DO HOMILII
„Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze.” Na
pewno wielu z nas chciało by być w tamtej chwili w synagodze w Nazarecie. Być
tam, usiąść i posłuchać Jezusa. Na pewno pięknie mówił. Tak. Ale nie wolno nam
zapomnieć o tym, ze i dzisiaj Jezus mówi do nas. Słowa Ewangelii mają nieprzemijającą
moc i aktualność. Weź do ręki i czytaj.
„I powątpiewali o Nim.” Nie dziwię się mieszkańcom Nazaretu. Pewnie i ja tak samo
bym postąpił. Dużo mam w sobie cech tamtych mieszkańców Nazaretu. Co to ma być?
Naraz przyszedł i się wymądrza. Przecież wiemy dobrze kim On jest. Nic specjalnego.
Mądrość Boża przewyższa stokroć ludzką. Czasami to, co wydaje się być nam znane
– kryje przed nami wielką tajemnicę.
„I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.” Kluczem do zrozumienia
działalności Pana Jezusa jest wiara. Jeśli masz wiarę… Niech się stanie według wiary
twojej… Idź, twoja wiara cię ocaliła… Jeżeli nie masz wiary, to Bóg nie może nic
zdziałać. Droga do Boga, droga do nieba – jest stale otwarta, problem w tym, że ty
nie chcesz na nią wejść.
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Modlitwa wiernych
Z przebitego boku Chrystusa wypłynęły dla nas zdroje łask. Za pośrednictwem
naszego Zbawiciela zanośmy modlitwy do dobrego Boga:

1. Módlmy się za biskupów, aby byli otwarci na działanie Ducha Świętego i stawali się
jasnymi drogowskazami ukazującymi drogę do Pana Boga. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za kapłanów, których spotkaliśmy na drodze naszego duchowego życia,
naszych proboszczów, katechetów, kapłanów udzielających nam sakramentów, aby
trwali w światłości i pięknie, które Pan Bóg w nich złożył. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za tych, którzy udzielają gościny pielgrzymom zdążającym na Janą Górę,
aby za ich życzliwą troskę, dobre serce i otwartość Pan Bóg ich wynagrodził. Ciebie
prosimy…
4. Módlmy się za poszukujących Pana Boga, aby otwarci na światło Bożej łaski i prawdy
potrafili dostrzec w otaczającym nas świecie Bożą obecność. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, alby Pan Bóg okazał im miłosierdzie i dał
chwałę nieba. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za siebie i za tych, za których się modlimy w czas tej Mszy świętej, aby
Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Ciebie prosimy…
Panie Boże, Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzasz nas obfitością
łask. Uwielbiamy Cię za to i składamy dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana
naszego.

Konferencja
Słowa Ewangelii według św. Jana 		

J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem,
aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem
was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
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Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Moje poplątane życie 		
Dzisiaj, to już kolejny pierwszy piątek mojego życia. Kolejna spowiedź, żal za grzechy,
zadośćuczynienie – i podnoszę się z upadku. Wstaję. Kolejny pierwszy piątek – ile już
ich było, a ile jeszcze przede mną? A tu czas wciąż płynie. Dzień za dniem przechodzi
jak w kolejce… i lata biegną, i uciekają.
Dzisiaj wiem, co przeżyłem, czego doświadczyłem. Bo w mim życiu znaleźć można
dosłownie wszystko: od smutku po radość, od nadziei po beznadzieję. Małe zwycięstwa,
wielkie przegrane, brak sił i chęć do życia. Dosłownie wszystko. W chwilach, kiedy
wydawać by się mogło, że już nic nie ma sensu – warto przypominać sobie te dobre
momenty, miłe wspomnienia. Są one jak takie promienie, przebłyski światła, kiedy
jest ciężko i wydaje się, że już nic nie widać. Bo nasze życie – to taka bądź, co bądź –
niełatwa sprawa, to trudne zadanie. Zadanie, które należy przyjąć jako dar i umiejętnie
je wykonać, doprowadzić do szczęśliwego końca.
Jednak bywają takie chwile, kiedy bezradnie rozkładamy ręce. Nie ma się co oszukiwać
– nie wszystko, co nas w życiu spotyka jest do pojęcia, nie wszystko zrozumiemy, zdołamy
sobie wytłumaczyć. Wiele jest paradoksów, wiele skrajności. Bo jak można pogodzić to,
że w tej samej chwili w jakimś miejscu rodzi się nowy człowiek, a gdzieś obok dobiega
końca czyjeś życie? Jak wytłumaczyć, że niemalże o krok od wielkich bogactw istnieje
często ogromna bieda?
I można się nad tym życiem zastanawiać, zadawać pytania o jego sens. Wielu powie
– jakie to nasze życie jest poplątane, jakie ono jest trudne! Pytam się: dlaczego tak jest?
Pewna kobieta wypełnia czas haftowaniem. Obok niej siedzi synek na niskim stołeczku.
Chłopczyk patrzy na pracę mamy, ale widzi ją od dołu, od spodu, więc mówi: Mamo, co
ty robisz? Jaki brzydki ten haft. Co wtedy robi matka? Pokazuje synkowi prawą stronę
swojej pracy. Wszystkie kolory są właściwe, a nici układają się w harmonijny wzór.
Nasze życie jest jak haft. Codziennie wyszywamy jakąś jego część, dobierając odpowiednich kolorów. Z dnia na dzień możemy obserwować jak się zmienia. Jednak przez
całe życie widzimy tylko dolną jego część. Jak to dziecko – dostrzegamy go od spodu.
Widzimy coś, co trudno jest określić, trudno ująć w jednym zdaniu. Takie jest właśnie
nasze życie: często niepoukładane, gdzie dobro miesza się ze złem. Często też patrzymy
na swoje życie i smucimy się, że znowu nam się coś nie udało, znowu popełniliśmy
jakiś grzech. Tak postrzegamy własne życie. Tak też postrzegamy życie innych ludzi.
Wszyscy razem siedzimy na niskim stołeczku. Czy zatem nasze życie to jedno wielkie
pasmo niepowodzeń i porażek? Nie. Bo my nie jesteśmy jacyś przypadkowi i pozbawieni
znaczenia. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy
miłowany, każdy niezbędny.
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Życie. Do czego jest ono podobne? Niektórzy porównują je do drogi, mówią, że
idziemy życiową drogą. Zdążamy do konkretnego celu. Wiadomo – idąc, można się
potknąć, można upaść, zranić, skaleczyć się. Bo bywa różnie – i to jest normalne, jesteśmy
tylko ludźmi. Jesteśmy słabi. Poszukujemy zatem dobrych podpowiedzi, takiej recepty
na szczęśliwe życie. Pytamy innych – jak należy postępować, aby być szczęśliwym, żeby
żyło się po prostu dobrze? Co może dać szczęście człowiekowi?
Ktoś powie, że pieniądze, bogactwo, majętność. Pieniądze są potrzebne, ułatwiają
życie. Jednak pieniądze szczęścia nie dają, wielu rzeczy za pieniądze się nie kupi. Być
szczęśliwym – to być zdrowym. Tak, być zdrowym, to wielkie szczęście. Doświadczamy
tego najbardziej wtedy, gdy tylko coś nas zaboli, gdy zachorujemy. Jednak zdrowie to
nie wszystko, bo cóż mi przyjdzie ze zdrowia, kiedy nie mam pracy i marnuje czas na
błahe, niepotrzebne rzeczy? Dla wielu pełnią szczęścia jest zrobienie kariery w swoim
fachu. Wciąż idę, wspinam się po szczeblach kariery aż na sam szczyt. Wtedy będę
szczęśliwy! Sukces zawodowy jest czymś dobrym, ale czy nie wzbudzi on w człowieku
rządzy władzy, chęci stawiania zawsze na swoim, nieliczenia się z innymi. Łatwo można
wpaść w pułapkę egoizmu i nadmiernej krytyki innych, aby tylko siebie postawić w jak
najlepszym świetle.
I można tak dalej wyliczać, wymieniać, spekulować i zastanawiać się. Wciąż szukamy
prawdziwego szczęścia. Gdzie ono jest? Czy może jest wszędzie, ale tak po trochu,
w małych ilościach? A gdzie jest pełnia szczęścia? To proste – szczęście jest w Miłości.
Miłość prawdziwą daje tylko Bóg. Bóg jest Miłością. Mówi Jezus: „Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
moimi”.
Gdy człowiek kocha, tak naprawdę – to na pewno nie zawrócą mu w głowie
żadne pieniądze. Nie stanie się sknerą ani dusigroszem. Gdy kocham, tak szczerze, to
wykorzystam swoje siły, zdrowie, by pomagać innym, by nie być obojętnym na ludzką
biedę tą materialną i tą duchową. Ten kto kocha wykonuje swoje obowiązki nie po to,
jak mówią, „aby się pokazać”, ale aby dać przykład, że nie zależy mu tylko na dobru
osobistym, ale też i innych, z którymi współpracuje.
Dzisiaj, to już kolejny pierwszy piątek mojego życia. Kolejny raz wpatruję się w krzyż.
Uczę się w jaki sposób mam postępować, co mam robić, aby być szczęśliwym. Dziwne,
ale prawdziwe. To Miłość doprowadziła Bożego Syna na krzyż, na śmierć. Ta Miłość
do każdego i każdej z nas – kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz, gdziekolwiek żyjesz.
Nie patrz na swój wiek, wykształcenie, zawód. Nie mów, że nie dasz rady! Wystarczy
tylko jedno. Tylko kochaj – tak jak Twój Mistrz: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”.

Sobota,

5 sierpnia 2017 r.

Pierwsze czytanie

Kpł 25, 1. 8-17

Rok jubileuszowy
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj:
«Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że
czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego
dnia siódmego miesiąca zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej
waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwieścicie wyzwolenie w kraju dla
wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz, każdy z was powróci do
swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla
was rokiem jubileuszowym, nie będziecie siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie
będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla
was rzecz święta. Wolno wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu.
W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie
sprzedawać coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy
jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, będziesz
kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej
lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym
mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo
Ja jestem Pan, Bóg wasz!».
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny 		

Ps 67 (66), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 4)

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren.
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SUGESTIE DO HOMILII

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Refren.

Śpiew przed Ewangelią			

sobota, 5 sierpnia 2017 r.

Mt 5, 10

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
			

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,

			

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

„Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia.” Postawa
Heroda zawsze kojarzyć mi się będzie z zachowaniem typowym dla osoby zagłuszającej swoje sumienie. Tak. Herod więzi Jana, bo ten go upominał. Sumienie można
zagłuszyć, można obniżyć jego rangę. W konsekwencji, to działanie, zaprowadzi mnie
do mylnie pojętego – dobrego samopoczucia.
„Zasmucił się król.” Smutek w tej sytuacji był oznaką resztek człowieczeństwa króla.
Smutek z podjętej decyzji sugeruje namiastkę dobrych chęci w sercu Heroda. Jednak
w tamtej chwili coś zupełnie innego okazało się być ważniejszym od dobra tlącego
się w sercu. To był wstyd. Co o mnie powiedzą? Już mnie nie będą szanować. Stracę
autorytet, uznanie… Siła wstydu zwyciężyła resztki człowieczeństwa w sercu Heroda.
„Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je.” Ostatnia posługa
wobec Jana ukazuje miłość jaką darzyli go jego uczniowie. Prawdziwa miłość nigdy
się nie kończy. Nawet moment śmierci nie jest dla miłości kresem lub porażką. Miłość
nigdy nie ustaje, bo Bóg jest Miłością.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Modlitwa wiernych
Ewangelia					

Mt 14, 1-12

Śmierć Jana Chrzciciela

X Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych
dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze
działają w nim».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem
była Herodiada, żona brata jego Filipa, Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości
i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek
poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: «Daj mi tu
na misie głowę Jana Chrzciciela». Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę
i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu.
Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli
o tym Jezusowi.

Panu Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra, przedstawmy z ufnością
nasze prośby i błagania:

1. Módlmy się o większą wrażliwość serc i dar rozpoznawania znaków Bożych dla wierzących w Chrystusa. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się o potrzebne łaski   dla wszystkich organizatorów tegorocznej Pieszej
Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się o pokój i przezwyciężenie podziałów wśród narodów i wyznawców różnych
religii. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się o ulgę w cierpieniu dla osób doświadczonych nieuleczalnymi chorobami.
Cebie prosimy…
5. Módlmy się o szczęście wieczne dla naszych bliskich zmarłych i dla tych, którzy za
życia pielgrzymowali na Jasną Górę. Ciebie prosimy…
6. Módlmy się o pragnienie świętości dla nas uczestniczących w tej Eucharystii. Ciebie
prosimy…
Panie, tylko u Ciebie jest pełnia łaski i odkupienia, dlatego przedstawiamy Ci
nasze prośby, ufając, że ich wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Oto słowo Pańskie.
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Konferencja
Z Ewangelii według świętego Łukasza 		

Łk 1, 26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy
poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona
jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany
Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad
domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również
krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta,
która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.
Gotowa na wszystko 		
Dziś pierwsza sobota miesiąca. W kalendarzu liturgicznym mamy wiele świąt
i uroczystości związanych wprost lub po części z Matką Bożą. Jedna z nich to uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, która jest według mnie – jedną z najpiękniejszych ze wszystkich obecnych w Liturgii Kościoła. I zawsze odkąd tylko pamiętam budziła ona i nadal
budzi we mnie najmilsze odczucia. Jednak po cichu muszę się przyznać, że za każdym
razem, gdy czytam ten fragment Ewangelii, to odzywa się gdzieś we mnie taka mała
zazdrość, że Maryja mogła rozmawiać z Aniołem a mnie się to jeszcze nie udało… Jednak
z wiekiem, kiedy przybywało mi lat, aż do dzisiaj – ten opis zwiastowania Najświętszej
Maryi Pannie – wciąż na nowo odkrywam – i oprócz tej sympatii jaką darzę ten fragment – przychodzą mi na myśl także inne odczucia, którymi chciałbym się dzisiaj z wami
podzielić. Trzy odczucia, trzy myśli.

Zachariasza – nie żąda dowodów. I niemal natychmiast – podejmuje swoją najważniejszą,
życiową decyzję. Maryja to kobieta bardzo konkretna, dobrze zorientowana i twardo
stąpająca po ziemi. Z taką kobietą watro trzymać.
Druga myśl. Maryja jest bardzo odważna. Dlaczego? Bo potrzeba naprawdę wielkiej
odwagi, aby móc tak swobodnie rozmawiać z duchem – bo przecież anioł to duch – czysty
duch. Maryja jest odważna a przy tym nic nie traci ze swej naturalności – jest zakłopotana
całą tą sytuacją. Anioł mówi do Niej: „Nie bój się”. Ale to „Nie bój się” – nie oznacza
wcale – „Maryjo – zostań, nie uciekaj, nie bój się”. To „Nie bój się” – znaczyło: „Maryjo,
to, na co czekało tyle pokoleń – teraz się spełnia. Nie bój się. Zostałaś wybrana. Na
Tobie spełni się Boża obietnica”. Odwaga Maryi definitywnie wyraziła się w jej słowach:
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”. Jednak gdzieś
w tyle głowy ciśnie się myśl, że to wszystko tak dziwnie łatwo jej przyszło – ta zgoda
na wolę Bożą. Przecież na pewno Maryja miała jakieś swoje plany na przyszłość, jakieś
marzenia. Była zakochana. A tu naraz takie zamieszanie. No tak, czasami Pan Bóg musi
zamieszać w naszym życiu, abyśmy się nie przypalili.
Trzecia, ostatnia myśl. Maryja zgadza się na wypełnienie woli Bożej. Mówi: „Tak,
jestem gotowa”. „Jestem gotowa” – ale na co? Jestem gotowa, aby być matką Syna
Bożego. To tyle? Nie. Jestem gotowa na wszystko – jestem gotowa nawet na śmierć. Jak
to na śmierć? W tamtej chwili Maryja była poślubiona Józefowi. Poczęcie Syna Bożego
dokonało się przed jej zamieszaniem u męża. Zdrada. A za zdradę grozi śmierć. Według
prawa żydowskiego Maria mogła być ukamienowana. Karą za cudzołóstwo, za które
mogła być oskarżona była śmierć. Jestem gotowa na wszystko – nawet na śmierć, bo
wierzę, że Bóg nad wszystkim czuwa. Wielka jest wiara Maryi. Wielkie jest jej zaufanie
Bogu. Oddaje mu wszystko co ma – wszystko, bez ograniczeń, bez zostawiania czegoś
tylko dla siebie. Ona jest gotowa na wszystko.
Maryjo, Matko znająca Bożą drogę, módl się za nami.
Maryjo, Matko pełna odwagi, módl się za nami.
Maryjo, Matko gotowa na wszystko, módl się za nami.
			

Pierwsza. Sądząc po ilości czasu jaką Gabriel spędził na rozmowie z Maryją, a rozmawiali ze sobą stosunkowo krótko, muszę stwierdzić, że Maryja to bardzo konkretna
kobieta. Co to znaczy? Maryja, będąc Żydówką – dobrze wiedziała, że kiedyś przyjdzie
taki dzień, w którym któraś z kobiet z Izraela – będzie wybrana na matkę obiecanego
przez Boga – Mesjasza, który „zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21 b). Każda
kobieta pragnęła urodzić Mesjasza. Maryja, wiedząc o tym wszystkim, zadaje bardzo
konkretne pytania, uważnie wsłuchuje się w odpowiedzi Anioła. W przeciwieństwie do
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DROGA KRZ Y ŻOWA

DROGA KRZYŻOWA
MAM PRZECIWKO TOBIE, WIĘC NAWRÓĆ SIĘ!  1

WPROWADZENIE
Tuż przed swoją męką Chrystus powiedział, że przez wywyższenie Syna Człowieczego
odbywa się sąd nad światem. Stając przed ukrzyżowanym Chrystusem stajemy przed Nim,
jak przed sędzią. A sędzia musi, nawet jeśli tego nie chce, wymierzyć sprawiedliwość:
to jego obowiązek. Jednakże ten Sędzia jest równocześnie Królem. A pomiędzy sędzią
a królem jest istotna różnica. Bo król, jeśli tylko chce, może okazać łaskę. Stańmy zatem
dzisiaj przed ukrzyżowanym Chrystusem, naszym Sędzią i Królem, i pozwólmy się osądzić.
Zdecydowanie łatwiej przeżywać nam drogę krzyżową współcierpiąc z Chrystusem,
wzruszając się widokiem Jego cierpienia i ran, ubolewając nad tym, co Mu zrobili ludzie;
co Mu zrobili ci inni, ci których tu dzisiaj nie ma – niewierzący, niepraktykujący, grzesznicy.
Trudniej jednak nam – sprawiedliwym, wiernym, modlącym się, stanąć przed Nim jak
przed Sędzią – trudniej, poddać się osądowi krzyża. Trudniej nam usłyszeć i przyjąć
do siebie słowo oskarżenia wyrażone przez św. Piotra: „Zabiliście dawcę życia”. Kiedy
w końcu do nas dotrze, że wobec krzyża Chrystusa nie ma podziału na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych, na „tu obecnych” i „tych pozostałych””?! Wobec krzyża każdy jest
winny, bo wszyscy zgrzeszyli! To ja zabiłem Boga!
Chrystus mówi: „kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego:
słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić”. Takie słowo, które sądzi, swoisty
rachunek sumienia, Chrystus skierował w Apokalipsie św. Jana do siedmiu Kościołów Azji
Mniejszej. Ale to słowo jest skierowane także do nas. Niech ta droga krzyżowa będzie
dla nas rachunkiem sumienia, w którym osądzi nas samo słowo Boże. Niech osądzi nas
słowo Apokalipsy; niech dotrze do nas refren tych listów: „mam coś przeciwko tobie,
więc nawróć się”. Pamiętajmy jednak, kto jest Sędzią. Będzie nas sądził Król, który do
Jana powiedział: „Przestań się lękać! Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani”. To sąd, w którym mimo oczywistych dowodów, zapadł
wyrok kuriozalny: uniewinnienie.

Stacja 1 – Sąd u Piłata
To mówi Amen: świadek wierny i prawdomówny (Ap 3, 14)
W Liście do Kościoła w Laodycei przedstawiasz się, Panie, niezwykłym imieniem
– Amen. W tym słowie kryje się wierność, stałość, jednoznaczność, prawda. W Tobie
1
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wszystko jest jednoznaczne, prawdziwe, pewne. Tu nie ma rozdźwięku między czynami
i słowami, tu nie ma zakładania rozmaitych masek, przybierania postaw i zachowań
zależnych od sytuacji. Ty nie masz zmiany nastrojów, nie obrażasz się na nas, nie
odwracasz plecami, jak robimy coś, co nie jest po Twojej myśli. Jesteś wierny. Zawsze,
niezmiennie. Jesteś Amen.
A we mnie jest Piłat, symbol kompromisu, bronienia własnego interesu, wybrania
najlepszej dla mnie opcji, stawania po stronie tego, co w danej chwili wydaje się atrakcyjniejsze. Ile we mnie jest niejednoznaczności? Jedno oblicze w pracy, inne w domu
wobec najbliższych, jeszcze inne wśród przyjaciół i sąsiadów. Które oblicze, która
osobowość jest prawdziwa? Co jest prawdą o mnie? Słowa, myśli czy czyny?
„Co to jest prawda”? – pyta Piłat. Co jest prawdą o mnie? – pytam dzisiaj ja. Piłat
wskazuje na Ciebie, Panie, i mówi: „Oto człowiek” – prawdziwy, jednoznaczny, wierny,
pokorny, szczęśliwy – Oto Król. Czy we mnie da się odnaleźć człowieka prawdziwego?
W tej pierwszej stacji pytasz nas tylko o jedno: „Gdzie jesteś człowieku? Gdzie jest
prawda o tobie? Czy jesteś Amen”?

Stacja 2 – Krzyż na ramionach Jezusa
Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty […] przestań się lękać tego, co
będziesz cierpiał (Ap 2, 9.10).
Wielu rzeczy w życiu się boimy. Ale chyba najbardziej boimy się cierpienia: choroby,
ubóstwa, samotności, odrzucenia, nieakceptacji, zdrady, śmierci. Ale czy ten lęk nas
zamyka czy otwiera? Czy doświadczenie cierpienia sprawia, że zamykasz się w świecie
własnego „ja”, w którym wszystko się tobie należy? Skoro ja cierpię, to mi się należy
pomoc, troska, zainteresowanie, opieka. To mam prawo do pocieszenia, pomocy materialnej. Czy jak cierpisz, to całe życie, wszystkie rozmowy, każde spotkanie z człowiekiem,
obraca się wokół twojego cierpienia? Ale to nie cierpienie uszlachetnia, ale miłość – jak
pisał ks. Tischner. To miłość dźwiga, wznosi ku górze, daje życie w pełni.
W tej drugiej stacji patrzymy na Ciebie, Panie, kiedy bierzesz krzyż na swoje ramiona
i widzimy postawę zupełnie inną, niż nasze zamknięcie cierpieniem. Ty nawet wtedy,
kiedy tak niesamowicie cierpisz, – i to jeszcze zupełnie niezasłużenie – nie myślisz
o sobie, ale o innych. „Nikt mi życia nie zabiera, sam je oddaję”. Cierpienie otwiera Cię
na człowieka, pozwala Ci zobaczyć obok siebie drugiego, który także cierpi: widzisz
Szymona, Weronikę, płaczące niewiasty, swoją Matkę i Jana. To miłość usuwa lęk krzyża
– to miłość pcha Cię do przodu, wznosi ku górze.
Naucz mnie, Panie, tak przeżywać cierpienie, aby mnie otwierało na drugiego, a nie
zamykało. Wlej taką miłość w moje serce, abym przestał się lękać cierpienia, a żebym
po prostu kochał. To wystarczy, to naprawdę wystarczy.

Rozważania drogi krzyżowej pierwotnie zostały przygotowane na Nowohucką Drogę Krzyżową
w 2014 r.
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Stacja 3 – I upadek Chrystusa
Mam przeciw tobie, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd
spadłeś, i nawróć się, i poprzednie czyny podejmij (Ap 2, 5).
Ten pierwszy upadek przypomina mi o moim upadku. A ten upadek to odstąpienie
od pierwotnej miłości. To ta miłość, która wygasa, to gorliwość, której coraz mniej,
to modlitwa odkładana na coraz późniejsze godziny, coraz rzadsza, coraz krótsza. To
spowiedź już nie regularna, niecomiesięczna, ale tylko świąteczna. To zgoda na niewinne
kłamstewka, na świeże ploteczki i oceny innych, na krytykowanie Kościoła. To oddalenie
się od siebie w małżeństwie, to wypominanie sobie trudnych sytuacji, to ciche dni,
coraz rzadsze rozmowy i coraz częstsze kłótnie, i uparte oczekiwanie na przeprosiny
bez gotowości wyciągnięcia pierwszemu ręki. To zgoda na antykoncepcję, może nie
zawsze, raz na jakiś czas, ale jednak. To jest właśnie odejście od pierwotnej miłości.
To niewinne, małe, codziennie odejście. To upadek, którego prawie nie widać, to takie
jakby tylko potknięcie, niezauważalne dla wszystkich stojących obok.
Ta stacja pokazuje, że nie ma niewinnych, małych, niezauważalnych upadków. Mój
upadek jest Twoim upadkiem, Panie, – upadkiem zranionej, zdradzonej miłości. Ale
ta stacja uczy jak się podnieść – to w niej słychać wezwanie: nawróć się – tzn. zmień
myślenie, zawróć, wróć do pierwotnej miłości. Bo z miłością jest, jak z ogniskiem: kiedy
przygasa, to trzeba tylko delikatnego podmuchu, aby z rozgrzanego żaru znów buchnął
płomień ognia. Poślij nam Ducha, który wskrzesi na nowo ogień pierwotnej miłości,
który zaczął w nas przygasać.

Stacja 4 – Jezus spotyka swoją Matkę
Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć,
bo ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego
imienia (Ap 3, 8)
Ta czwarta stacja to dowód na to, że nasza droga krzyżowa, to nie tylko droga zmagania z grzechem, ale także droga miłości, piękna i dobra. Że także na dobro – na dobro
ze strony człowieka – znalazło się miejsce. Bo ta droga krzyżowa to droga człowieka,
w całej prawdzie o jego życiu. Bo to nieprawda, że w nas jest tylko zło, grzech. To
nieprawda, że jesteśmy beznadziejni, że nic dobrego z nas nie będzie, że do niczego
się nie nadajemy. To nieprawda, że nic dobrego w twoim życiu się już nie wydarzy, że
nie możesz być lepszy. Ktokolwiek by ci to mówił, jakkolwiek często byś to słyszał: od
rodziców, od współmałżonka, od szefa w pracy, to jest to nieprawda! Droga krzyżowa,
śmierć Chrystusa na krzyżu, to szósty dzień – nowe stworzenie świata. A więc jeszcze raz
w naszym sercu muszą rozbrzmieć słowa Boga, który cię stwarza: tow me’od – „jesteś
nadzwyczaj dobry, jesteś nadzwyczaj piękny”. To jest prawda o człowieku! Jesteś dobry,
jesteś piękny, jesteś wyjątkowy, bo Bóg to w tobie uczynił.
Ta stacja jest po to, abyśmy popatrzyli na Maryję i zobaczyli w niej całe dobro
i piękno, które także jest w nas. To stacja, w której uwierzymy, że i przed nami stoją
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otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, jeśli sami ich nie zamkniemy – że drzwi
raju są na powrót otwarte. Bo w tej stacji widać nowego Adama – Chrystusa, nową
Ewę – Maryję, nowe stworzenie – bo naprawdę jesteś dobry i piękny. Tylko w to uwierz.

Stacja 5 – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. […] Skoro jesteś letni i ani
gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust (Ap 3, 15-16)
Szymon z Cyreny to miłość przymuszona, miłość z przyzwyczajenia, to miłość
w obojętności, miłość bez zaangażowania i radykalizmu. Po prostu zawsze tak było,
nie wypadało inaczej, już się do tego przyzwyczaiłem, wypchnęli mnie. To taka miłość,
którą Apokalipsa nazywa letniością. Przecież jestem chrześcijaninem, przecież chodzę
do kościoła, przecież klękam do modlitwy, przecież żyję znacznie lepiej niż inni. Więc
czego ode mnie chcecie?
Tylko jednego: „weź krzyż” – bądź zimny albo gorący, a więc radykalny, zaangażowany,
twórczy. Niech twoje życie będzie wyraziste, niebanalne, niech ma smak i charakter.
Nie zadawalaj się tym, co jest dzisiaj. Nie mów sobie: to mi wystarczy. Wystarczy mi
moja miłość, wystarczy mi moje zaangażowanie, wystarczy mi moja relacja z Bogiem.
Bogu to nie wystarczy!
Ten werset z listu do Laodycei mrozi krew w żyłach, bo to chyba najmocniejsze słowa,
jakie kiedykolwiek, Panie, skierowałeś do człowieka: „Znam cię – jesteś letni. A skoro
jesteś letni to chcę cię zwymiotować z moich ust”. Szymona to zdanie przemieniło –
jego letniość, kiedy przymuszony wziął krzyż, została rozgrzana do czerwoności – stał
się gorący. Zaczął żyć życiem, któremu nie wystarcza, które chce żyć każdego dnia
bardziej, które chce bardziej wierzyć, bardziej kochać. Uczyń mi, Panie, to, co uczyniłeś
Szymonowi – rozpal moją letniość. Chcę być zimny albo gorący, nie zaś letni.

Stacja 6 – Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze mną w bieli, bo godne
są tego (Ap 3, 4)
Św. Weronika jest pytaniem o mój chrzest – o moją białą szatę. Jak ona dzisiaj
wygląda? Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o nic innego, jak tylko o życie swoim własnym
chrztem. Żeby chrzest był żywy, żeby woda chrzcielna pulsowała we mnie nieustannie,
żeby z każdym dniem docierała coraz głębiej tam, gdzie jej jeszcze nie było. Czym dla
ciebie jest chrzest? Wydarzeniem z przeszłości? Czymś, co było 10, 20, 50, 70 lat temu,
kiedy byłeś dzieciakiem?
Chrzest to najważniejsze wydarzenia w naszym życiu. Nic ważniejszego się nie
stanie. Nic bardziej radykalnego, ostatecznego się nie wydarzy. To w chrzcie jest cały
potencjał naszego życia, który trzeba dzisiaj urzeczywistnić. To w chrzcie dokonała
się jedyna prawdziwa śmierć i powstanie wraz z Chrystusem z martwych. To chrzest
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jest spotkaniem z Bogiem, który mnie stwarza. Chrzest absolutnie wszystko w życiu
zmienia. Bo w chrześcijaństwie nie chodzi o małe zmiany, o lekką kosmetykę duchową,
ale o zmianę całkowitą – podporządkowania życia Chrystusowi. Ja staję się sługą – On
moim Panem. To On dyktuje warunki, to On mówi, co dobre, co złe. To On prowadzi
moje życie – ja się mu poddaję.
Weroniko, jesteś pytaniem o mój chrzest, o moją białą szatę? Czy jest na niej jeszcze
odciśnięty wizerunek Chrystusa, do którego jestem upodobniony? Czy może już dawno
temu wrzuciłem ją do szafy i nie bardzo wiem, gdzie ona jest? Weroniko, ty jesteś
wyrzutem sumienia i pytaniem: „Gdzie jest mój chrzest? Gdzie jest mój chrzest?”.

Stacja 7 – II upadek Pana Jezusa
Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba,
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy i nagi (Ap 3, 17)
Drugi upadek to kolejna mocna diagnoza. Upadłem bo wydaje mi się, że jestem
mocny, bogaty, że wszystko dobrze widzę i że mi nic nie potrzeba. Większość naszych
upadków jest spowodowanych tym, że nie pamiętamy o tym, że jesteśmy słabi.
A diagnoza Chrystusa jest bardzo mocna. Nam, przekonanym o swojej mocy,
sprawiedliwości i pobożności, ma do powiedzenia tylko jedno: „Jesteś biedny! Jesteś
ślepy! Jesteś nagi!”. Mówiąc te słowa, Jezus równocześnie daje lekarstwo na tę chorobę:
„Kup u mnie złota w ogniu oczyszczonego”. „Kup u mnie” znaczy: „zaangażuj się, zrób
coś, co pokaże Mi, że chcesz ode Mnie brać, że chcesz coś zmienić w swoim życiu. Ja
nie naruszę twojej wolności. Dam ci wszystko za darmo. Otwórz się na Mnie!”.
„Złoto w ogniu oczyszczone” to u św. Piotra obraz wiary. Choć wydaje się nam, że
niczego nam nie brakuje, to tak naprawdę jest w nas wielka duchowa pustka. Brakuje
nam wiary, autentycznego doświadczenia spotkania z Bogiem, wejścia z Nim w osobistą
relację. Tego nie da się kupić za pieniądze, nie da się doświadczyć wtedy, kiedy zakłada
się maskę quasi-doskonałości. Boga spotyka się tylko w prawdzie o nas samych. Przyznaj
się do prawdy o sobie, pozwól Chrystusowi ją odsłonić i nie bój się jej, a wtedy Syn
Boży wejdzie w twoje życie, objawi ci się i podaruje prawdziwe złoto – wiarę, która
potrafi przenosić góry, wypędzać złe duchy, uzdrawiać chorych, wskrzeszać zmarłych.
Czy masz wiarę w to, że Bóg żyje i potrafi również w twoim życiu uczynić to wszystko,
co jest opisane na kartach Pisma Świętego? Drugi upadek to wezwanie do pamiętania
o tym, że jestem słaby, ale równocześnie pytanie o moją wiarę? Czy ja naprawdę wierzę,
że Bóg może wszystko?

Stacja 8 – Spotkanie z płaczącymi niewiastami
Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty
(Ap 2, 21)
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Często nazywamy tę stację „pocieszeniem płaczących niewiast”. Trudno jednak
dopatrzyć się tu pocieszenia ze strony Jezusa. Ja tu widzę raczej przestrogę, wezwanie
do nawrócenia, zobaczenie swojego grzechu: „nie płaczcie nade mną, ale nad sobą
i swoimi synami”.
Jest coś zadziwiającego w nas, że tak łatwo umiemy sobie wiele rzeczy wytłumaczyć,
że tak łatwo włącza się w nas proces racjonalizacji i wyparcia naszego grzechu. Co to
jest, że od razu próbujemy sobie grzech wytłumaczyć, a przynajmniej jakoś załagodzić,
uczynnić go jakimś lżejszym, mniej poważnym – grzechy robią się grzeszkami, wina staje
się przypadkiem, a płacz nad sobą zamieniamy w rzewne łzy nad Chrystusem.
Słowa, które skierowałeś do niewiast przypominają tę apokaliptyczną klepsydrę:
„dałem jej czas, by się nawróciła, ale ona tego nie czyni”. Nam też dałeś czas, czas na
nawrócenie. Ile jeszcze piasku zostało w tej klepsydrze? Ile jeszcze okrążeń mogą zrobić
wskazówki na tarczy zegarka, zanim wybije koniec czasu nawrócenia? Przywykliśmy
myśleć, że jest jeszcze czas. Przecież ciągle nam mówią w kościele, że Bóg zawsze ma czas
dla człowieka, że nigdy nie jest za późno, że on czeka do końca. Owszem, to prawda, ale
zbawienie to kairos – moment łaski, który trzeba chwycić natychmiast. Na nawrócenie
jest tylko jeden dobry czas: „teraz”, bo może się okazać, że jak nie teraz, to nigdy.

Stacja 9 – III upadek Pana Jezusa
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie
przyjdę do ciebie (Ap 3, 3)
Ta stacja równocześnie budzi lęk i nadzieję. Lęk, ponieważ zapowiadasz, że jak nie będę
czuwał to przyjdziesz jak złodziej, a więc z zaskoczenia, niespodziewanie. A jak mówi List
do Hebrajczyków: „straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego”. Z drugiej jednak
strony rodzi ona nadzieję, ponieważ przyjdziesz jak złodziej, a złodziej ma coś ukraść,
ma kogoś okraść. Ale w wielu miejscach Pisma zapewniasz nas, że to nie my będziemy
okradani, ale nasz największy wróg – Zły. To Jemu będziesz chciał ukraść jego zdobycz,
jego wojenny łup, którym jest każdy człowiek. Ten świat – jak mówi św. Jan – należy do
Złego, on jest Panem świata, ale jeszcze niedługo, bo w dniu krzyża okradłeś niczym
złodziej zaskoczonego Szatana, wyrywając z jego rąk każdego człowieka. W Wielką
Sobotę zstępujesz do otchłani, aby stamtąd wyciągnąć Adama. W sztuce bardzo często
brama otchłani jest przedstawiana jako gardziel wielkiej ryby, której potężna szczęka
jest otwarta i zablokowana ramionami krzyża, abyś mógł stamtąd wyciągnąć Adama,
a w nim każdego człowieka.
Stacja trzeciego upadku jest pytaniem o czuwanie i o nadzieję. O czuwanie, którego
wymiernym wyrazem jest stan łaski uświęcającej? Czy faktycznie jestem codziennie
w stanie łaski? Czy po grzechu ciężkim od razu idę do spowiedzi? Czy stan łaski to
norma mojego życia chrześcijańskiego?
I pytanie o nadzieję: czy ja naprawdę wierzę w to, że przez swoją śmierć wyciągnąłeś
mnie z najgłębszej otchłani mojego życia, że wyrwałeś moje życie z ręki Pana tego
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świata? Daj mi, Boże, umrzeć w stanie łaski uświęcającej. Tylko o to proszę, tylko na
tym mi zależy.

Stacja 10 – Jezus z szat obnażony
Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty,
abyś się przyodział i by nie ujawniła się twa haniebna nagość (Ap 3, 18)
Patrzę na Ciebie, Panie, odartego z szat, oplutego, oszpeconego, poniżonego do tego
stopnia, że nie sposób na Ciebie patrzeć, że wszyscy odwracają od Ciebie swoją głowę,
jak prorokował o tym Izajasz. A równocześnie widzę na tym obrazie jakąś niesamowitą
godność, pokorę, dostojność królewską – piękny to widok. Święty Paweł pisał, że Twój
pomysł na zbawienie świata, to ubogacić nas swoim ubóstwem. Jakże to inny pomysł od
naszego. My jesteśmy przekonani o naszym bogactwie, my ciągle o nim opowiadamy,
ciągle się nim chwalimy, ciągle udajemy kogoś lepszego, niż jest naprawdę. A ty mówisz,
że to ubóstwo jest sposobem na zbawienie świata, że to ubóstwo ubogaca.
Pozwól mi, Panie, zobaczyć, że jestem ubogi, że jestem słaby, że sam z siebie
naprawdę nic nie mogę, ale że wszystko w moim życiu to łaska, to doświadczenie Twojej
potężnej mocy. Daj mi doświadczenie ubogacenia Twoim ubóstwem, doświadczenie
mocy w słabości. Żebym był mocny nie swoją pychą, nie swoim bogactwem, nie swoimi
słowami, ale Tobą, Twoją mocą, Twoim bogactwem.
Ale to również pytanie o to, na ile dostrzegam obok siebie innych ubogich: ubogich
materialnie, ubogich moralnie czy duchowo. Na ile umiem się podzielić swoim ubóstwem:
pieniędzmi, czasem, zainteresowaniem, rozmową, talentami? Kiedy daję z nadmiaru
to sprawiedliwość, kiedy daję ze swojego ubóstwa, to zaczyna się miłosierdzie. Czy ja
faktycznie wierzę, że moje ubóstwo może kogoś ubogacić? Czy ja faktycznie wierzę,
że dając z niedostatku zaczynam prawdziwie kochać? Że dopiero wtedy upodabniam
się do Ciebie? Chcę zakupić u Ciebie złota w ogniu oczyszczonego i białe szaty, abym
się Tobą i Twoim ubóstwem ubogacił.

Stacja 11 – Przylgnięcie Chrystusa do krzyża
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia (Ap 2, 10)
Panie, mało mamy biblijnych przypadków całkowitej wierności. Jasne, Maryja, zawsze
była wierna. Jan także został pod krzyżem. Abraham – ojciec wiary, choć i on miał
trudne momenty na tej drodze. Mojżesz również zwątpił, dlatego nie wszedł do Ziemi
Obiecanej. Dawid i Salomon odeszli do Ciebie. Trudno być wiernym aż do końca, aż
do śmierci. Ty byłeś. Ty nie uciekłeś, nie zrezygnowałeś, nie powiedziałeś, że to nie ma
sensu, że nie warto walczyć. Byłeś wierny aż do śmierci. Byłeś tak wierny, że jak pisze
francuski poeta Paul Claudel: „przylgnąłeś do krzyża, że nie sposób już zbliżyć się bardziej
i żaden z twoich członków nie zdoła się od niego odchylić. Byłeś tak przywiązany do
krzyża”. Najpełniej w świecie spełniłeś słowa przysięgi małżeńskiej: „będę cię kochał
aż do śmierci”. Udowodniłeś, że się da, że to jest dla człowieka możliwe.
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Stacja przybycia do krzyża, przywiązania do krzyża, jest rachunkiem sumienia z naszej
wierności. Jest pytaniem o moją wierność kapłaństwu, moją wierność małżonkowi,
wierność podjętym obowiązkom. Czy ja naprawdę jako kapłan tak przylgnąłem do
ciebie, że nie sposób mnie od Ciebie oddzielić? Tak? To dlaczego na modlitwę poświęcam
najmniej czasu? Czy ty naprawdę przylgnąłeś do swojego małżonka w swojej miłości?
To dlaczego dzisiaj patrzyłeś na inną kobietę pożądliwie? Dlaczego dzisiaj się pokłóciłaś
z mężem i obraziłaś na niego tak, że się nie odzywasz? To ile razy dziennie myślisz bardziej
o potrzebach małżonka, niż o swoich? Czy ty w ogóle kochasz swojego małżonka także
w tym, co w nim jest najgorsze, najtrudniejsze, czego najbardziej w nim nie lubisz? Bo
miłość to wierność aż do śmierci. On nas umiłował, nas, którzyśmy Go zabili.

Stacja 12 – Śmierć Pana Jezusa
Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły (Ap 3, 1)
Twoja śmierć oznacza moje życie. Każda spowiedź to stanięcie przed Tobą
ukrzyżowanym i błaganie: daj mi żyć, bo jestem umarły! Stacja dwunasta to pytanie
o moją spowiedź. To pytanie o mój grzech i o to, czy w ogóle zdaję sobie sprawę, że
grzech zabija, że grzech ma zawsze zabójczą moc. On zabija Boga, ale – jak wielokrotnie
mówi Pismo – on zabija także mnie. Jeśli się nie nawrócicie to poumieracie. I bynajmniej
tu nie chodzi tylko o życie wieczne. Tu chodzi o moje dzisiaj, tu chodzi o takie życie,
które jest jakby umarłe. „Mówisz, że żyjesz, a jesteś umarły”. Tak się czujesz, kiedy
znów upadłeś w kwestii czystości. Jesteś umarły, kiedy po raz kolejny w małżeństwie
nie wytrzymałeś i pokłóciłeś się żoną, pokłóciłaś się ze mężem, kiedy nerwy Ci puściły
i nawrzeszczałeś na dziecko. A może masz takie grzechy, przy których już nie wierzysz, że
coś się może zmienić, że możesz się z tego poprawić, że Bóg może Ci to wybaczyć, więc
już sobie spowiedź odpuściłeś. Może masz taki grzech, którego tak panicznie się boisz,
wstydzisz, że od lat go nie wyznałeś na spowiedzi i każda kolejna spowiedź, Komunia
jest świętokradcza. A może od lat po prostu do spowiedzi nie idziesz bo się wstydzisz?
A może po prostu uważasz, że nie grzeszysz tak bardzo, że masz tylko grzechy takie
malutkie, codzienne, więc nie ma co spowiednikowi głowy zawracać i chodzisz raz na
rok, dwa razy w roku? Mówisz, że żyjesz, a jesteś umarły.
Patrzę na Ciebie, ukrzyżowany Jezu, i w Twojej śmierci widzę moje życie. Z Twojego
przebitego boku wypływają zdroje miłosierdzia, które zapraszają mnie do kratek
konfesjonału, regularnie, po każdym grzechu ciężkim, raz w miesiącu, a może częściej.
Tak często jak tego potrzebuję, żeby żyć. Ale nie idę po to, aby oczyścić troszkę sumienie, ale idę po to, żeby żyć. I wiem, że moje życie oznacza Twoją śmierć. Znam cenę
okazanego mi miłosierdzia.
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Stacja 13 – Ciało Jezusa złożone w ramiona Matki
Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną (Ap 3, 20)
To jest niesamowite, jak wolny jesteś w swojej miłości. Nawet ostatnie słowa wypowiedziane na krzyżu były oddaniem najbliższej Ci, Matki, swojemu przyjacielowi, Janowi.
Nawet wtedy nie chciałeś Maryi zostawić dla siebie, nawet wtedy nie zniewalałeś jej
swoją miłością, ale byłeś wolny. Ta stacja, w której Maryja trzyma, Twoje najdroższe
Ciało, na swoich kolanach, jest lekcją miłości, która daje wolność – prawdziwej miłości,
bo miłość jest tylko tam, gdzie jest wolność.
Kiedy mowa eucharystyczna wzburzyła tłumy, które przyszły Cię słuchać, pozwoliłeś
wszystkim odejść. Za nikim nie biegłeś, nikogo nie błagałeś, aby wrócił, nie zmniejszałeś
wymagań, żeby się jeszcze zastanowili. Wszyscy odeszli. Dałeś im wolność.
Kiedy marnotrawny syn pragnął odejść, dałeś mu swój majątek, a nawet więcej – bo
tekst mówi, że dałeś mu swoje życie. Dałeś mu wszystko, ale nie pobiegłeś za nim,
pozwoliłeś mu odejść. Dałeś mu wolność.
Kiedy Judasz się zdradził, to owszem, walczyłeś o niego do końca, pokazywałeś mu
jak bardzo go kochasz, ale pozwoliłeś mu wyjść w ciemność nocy. Dałeś mu wolność.
I dzisiaj, stoisz u drzwi i kołaczesz, ale wejdziesz tylko wtedy, kiedy Ci otworzę.
Dajesz mi wolność.
Bo tylko tam, gdzie wolność jest prawdziwa miłość. Naucz mnie, Panie, w tej trzynastej
stacji, kochać dając wolność. Spraw, żebym nie zniewalał, nie trzymał w swoich rękach,
nie zabierał życia tym, których kocham: mężowi, żonie, dzieciom, parafianom. Nauczyć
mnie kochać i być w miłości wolnym.

Stacja 14 – Pusty grób
Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię
nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje (Ap 2, 17)
Grób jest pusty, ale moje serce ma być pełne Twojej obecności. Aniołowie mówią
uczniom przybyłym do grobu: „dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma
Go tu – zmartwychwstał”. Nie szukaj Boga w grobie! Szukaj Go w swoim sercu – w Jego
eucharystycznej obecności, którą chce Ciebie i Twoje życie ogarnąć.

DROGA KRZ Y ŻOWA

Panie, ta stacja uczy mnie, że kto Cię spożywa, żyje Tobą, tak jak Ty żyjesz Ojcem,
który Cię posłał. Zwycięzcy dam mammy ukrytej – Chleba eucharystycznego. Nakarm
mnie Tym chlebem. Zmartwychwstały Chryste, rozpalaj codziennie moje serce swoją
świętą obecnością. Nie dopuść, aby kiedykolwiek w moim życiu był taki dzień, że moje
serce będzie niegotowe do tego, abyś w nim zamieszkał. Spraw, abym każdego dnia
był głodny Twojej świętej obecności w moim życiu, abym pragnął karmić się Twoim
Słowem i najdroższym Ciałem i Krwią.

Zakończenie
Przeszliśmy, Chryste, z Tobą drogę krzyżową, czternaście odsłon procesu sądowego
nad nami. Każda z nich potwierdziła oskarżenie, dała dowody nie do obalenia. Wyrok
może być tylko jeden. Sprawiedliwość się go domaga, krzyczy wręcz: „Jesteś winny.
Zabiłeś Dawcę życia!”. Chrystus umarł, bo Go zabiłem – i ja, i ty, każdy. A zabijając
Dawcę Życia, zabijamy także i siebie. Taka jest prawda. Tego jednoznacznie dowiódł
przeprowadzony sąd.
Ale w tym procesie przychodzi moment niewytłumaczalny, przychodzi moment,
którego nie sposób się było spodziewać, nie sposób go zrozumieć. Bo Zmartwychwstały
Pan z wysokości swojego krzyża ogłasza, że jesteś ułaskawiony, że nie zginiesz z powodu swojej zbrodni. Ten sąd mówi, że jest Ktoś, kto był gotów wziąć cały mój grzech
na swoje barki, kto był gotów wziąć całą konsekwencję moich czynów i grzechów na
siebie; kto był gotów za mnie umrzeć, choć byłem Jego zabójcą.
Życie chrześcijańskie to próba odpowiedzi na taką miłość. To wyjście do świata
i ogłaszanie, gdzie tylko się da, kerygmatu, czyli prawdy o tym, że Bóg jest silniejszy od
śmierci, że Bóg jest silniejszy od mojego grzechu, że miłość Boga objawiła się w śmierci
i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Ta droga krzyżowa, ten swoisty rachunek sumienia zaczerpnięty z pierwszych
rozdziałów Apokalipsy św. Jana, to nic innego jak właśnie kerygmat – wołanie Boga o to,
abym się nawrócił. Dzisiaj, teraz, już – bo inaczej umieram. Ten sąd to czyste miłosierdzie:
miłość, na którą nie da się zasłużyć, zarobić, zapracować. To wybór: życie albo śmierć.
Panie, chcę żyć, ale też wiem, że moje życie oznacza Twoją śmierć. Amen.

Ta ostatnia stacja drogi krzyżowej jest pytaniem o moją miłość do Eucharystii, pytaniem
o głód eucharystycznej obecności, o czyste serce, gotowe do zjednoczenia z Panem. To
jest Panie, niesamowite, że chcesz być naszą codziennością, że wydałeś się całkowicie
w nasze ręce, aby zamieszkać w naszych sercach, w naszym życiu. My nieraz szukamy
Cię gdzieś daleko, tam, gdzie Ciebie nie ma – w rozmaitych miejscach, symbolizowanych
przez grób. Ale Ciebie tam nie ma. Jesteś w nas, w naszej codzienności, w tym, co nieraz
wydaje się nam najtrudniejsze, w naszym cierpieniu. Jesteś tam, gdzie ja jestem, tam,
gdzie jest moje serce. Tu Cię mogę znaleźć.
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„BIAŁY MARSZ” – KRAKÓW – 17 MAJA 1981
„... Pójdziemy ulicami miasta, którymi kroczył Jan Paweł II, pójdziemy protestując przeciwko bólowi i przemocy. Pragniemy, aby wymowa otaczającej nas ciszy
była wyraźna. Chcemy dostrzec i zwalczyć zło zalewające świat, zanim zniszczy
jego najcenniejsze wartości (...). Zjednoczymy się na Rynku Krakowskim z całym
społeczeństwem pragnącym zwycięstwa cywilizacji miłości, pokoju i dobra...” – to
słowa z Rezolucji Białego Marszu studentów Krakowa zorganizowanego na wieść
o zamachu na życie Ojca Świętego.
W maju trwały wśród studentów przygotowania do Juwenaliów '81. Zapowiadały
się one jako impreza wesoła, pomysłowa i co bardzo ważne, również bezalkoholowa.
Powstał Studencki Społeczny Komitet Juwenaliowy (SSKJ) złożony z przedstawicieli
wszystkich organizacji studenckich i Duszpasterstwa Akademickiego; planowano
zorganizować „Marsz Ludzi Wolnych" z Błoń do Rynku Głównego. Każdemu
uczestnikowi gwarantowano prawo głoszenia swoich racji, ale przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasady „Nie krzywdzę innych”.
Tragedia na placu Św. Piotra drastycznie przerwała ten okres przygotowań.
Zamach na życie Ojca Świętego Jana Pawła II wstrząsnął całym światem, poruszył
sumienia ludzi różnych wyznań, światopoglądów na Wschodzie i Zachodzie, Północy
i Południu. Szczególnie tragedię tę odczuli Polacy i krakowianie, wśród których Jan
Paweł II tyle lat przebywał. Ten ból potęgowała jeszcze bardziej ciężka choroba Ks.
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Już w godzinę po zamachu odwołano Juwenalia.
„... Kula zamachowca mierzona w Pierwszego Obywatela Świata trafiła w nas
wszystkich. Ze smutkiem, powagą i oburzeniem zadajemy sobie pytanie, dlaczego
ofiarą padł człowiek, który jest symbolem miłosierdzia, człowieczeństwa i miłości...
Na wieść o zbrodniczym zamachu, postanawiamy odwołać Juwenalia'81, gdyż nie
stać nas na beztroską i wesołą zabawę w obliczu tego wydarzenia...” – czytamy
w dek laracji podpisanej przez SSKJ, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
(SZSP) i Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS).
W skierowanym do Ojca Świętego telegramie czytamy m.in.:
„..Życzymy Ci, Ojcze Święty, szybkiego powrotu do zdrowia. W niedzielę pójdziemy w Białym Marszu – Marszu Pokoju, kończąc go w południe modlitwą na
Anioł Pański...”.
Wieczorem tego samego dnia odbyło się na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH)
w budynku B4 spotkanie przedstawicieli organizacji studenckich, na którym w toku
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długiej dyskusji wybrano BIAŁY MARSZ i Mszę Św. jako najwłaściwszą formę protestu. Zawiązał się Komitet Organizacyjny. Przedstawiciele studentów w nocy ze
środy na czwartek udali się do Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka
Macharskiego z prośbą o przewodniczenie uroczystościom w Rynku Głównym.
Metropolita gorąco poparł inicjatywę studentów. Pomoc zapewnił przewodniczący
MKZ NSZZ „Solidarność”Mieczysław Gil. Komitet Organizacyjny rozpoczął pracę
w oddanych mu do dyspozycji Studenckim Centrum Kultury SZSP „Jaszczurach"
i przyległych do nich pomieszczeniach Rady Okręgowej SZSP.
Następnego dnia przedstawicieli organizatorów (Janusza Czyżewskiego, Andrzeja
Bac i przedstawiciela MKZ Andrzeja Borzęckiego) przyjmuje Prezydent m. Krakowa
Józef Gajewicz. Obiecał wszelką pomoc i słowa dotrzymał; dyrektorzy Wydziału
Handlu, Zdrowia i Komunikacji otrzymali odpowiednie polecenia i zabrali się do pracy.
Krakowskie radio w swoich programach przedstawia mieszkańcom inicjatywę
studentów. A Hania Marcak i Janusz Czyżewski prezentują ideę Białego Marszu
w telewizyjnej „Kronice Krakowskiej”.
„... Wyruszy Biały Marsz. Dlaczego biały? – ta biel jest naszym krzykiem, naszym
protestem przeciwko zalewającej świat ciemności (...) a białe stroje, białe flagi
i kwiaty to symbole, których wymowie nie trzeba już oprawy. Nie szafujmy słowami
na proporcach i transparentach, nie bierzmy ze sobą napisów ani haseł. Naszym
protestem niech będzie milczenie, spokój i rozwaga...” – w takim właśnie nastroju
pragnęliśmy manifestować nasze uczucia.
I nareszcie niedziela 17 maja – niedziela, która miała być finałow ym dniem tradycyjnych Juwenaliów. Wszędzie widać białe stroje, chusty i flagi. Na skrzyżowaniach
białe mundury milicjantów służby drogowej. Białe mundury – jeszcze z czasów
I Pielgrzymki Papieża do Polski – to piękna inicjatywa majora Bieleckiego.
Krakowskie Błonia. Tutaj Jan Paweł II błogosławił tysiące ludzi przed odlotem
do Rzymu, ogromny tłum czynił narodowe wyznanie wiary.
Mówił Ojciec Święty: „... Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie
być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być
wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów! (...)
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (...), tej miłości,
która nigdy nie ustaje (...) Musicie być mocni (...) mocą tej wiary, nadziei i miłości
świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki
dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem
i światem zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu
Świętym: dialog Zbawienia...”.
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Teraz tą wielką, zieloną przestrzeń pokrywa biel. Spokój, skupienie, powaga...
Punktualnie o godz. 10.00 rusza niecodzienny pochód. Przeważają młodzi... Na czele
dziewczyny i chłopak – studenci ; niosą wysoko uniesione flagi : białą i biało-żółtą.
Za nimi poczty sztandarowe krakowskich uczelni... W tyle pozostaje hotel Cracovia;
orszak przemierza Aleje Trzech Wieszczy, mija Muzeum Narodowe, Bibliotekę
Jagiellońską, AGH..., wszędzie szpalery ludzi. Wypełnione głowami okna, na dachach
sylwetki ludzi; terkot kamer telewizyjnych, trzask aparatów fotograficznych. Nad
wszystkim góruje Chopin ze swoją wielką muz yką. Kiedy hejnał ogłasza jedenastą,
biały pochód wchodzi na Rynek, a koniec jest jeszcze na Błoniach.... Nadchodzi
również mały pochód młodzieży „hippisowskiej" z wszystkimi atrybutami, strojami
i symbolami i jednym małym, ale charakterystycznym dodatkiem: każdy z nich
ma obwiązane włosy zwiniętą białą chustką. Jest ich około czterystu, na Błoniach
utworzyli mały obóz. O rzymskiej tragedii dowiedzieli się na „stopie”. Już w czwartek
zebrało się ich na stawkach nad Wisłą około trzystu bez żadnego zawiadomienia
czy sygnału. Są tu ludzie z wielu komun, z całej Polski.
Wielka płyta Rynku powoli wypełnia się ludźmi, również wszystkie wylotowe
ulice. Według ocen Służby Drogowej w uroczystości bierze udział około pół miliona
osób. Obsługę prasową zabezpiecza ok. stu czterdziestu dziennikarzy, w tym kilkudziesięciu zachodnich min. ekipy telewizyjne z USA, Francji, Włoch, RFN...
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U wejścia do Bazyliki Mariackiej specjalnie zbudowany ołtarz. Tło ołtarza białe, na
nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Na lewo brązowy, duży krzyż, użyczony
przez Ojców Paulinów ze Skałki. Mnóstwo pięknych kwiatów – to dar krakowskich
kwiaciarek. Na galeryjce kruchty wizerunek Jana Pawła II. Ołtarz prosty, wyko
naliśmy go w nocy poprzedzającej uroczystość. Deszcz trochę pokrzyżował plany.
Przy ołtarzu Akademicki Chór „Organum" pod dyr. Bogusława Grzybka.
Godz. 11.45 – Preludium Chopina; Na Anioł Pański biją dzwony... – w nagrzanym
powietrzu unoszą się słowa znanych utworów interpretowanych przez Annę Polony
i Jerzego Radziwiłłowicza. Przybywa Ks. Kardynał, który wspólnie z duszpasterzami
akademickimi Krakowa będzie koncelebrował Mszę Św. w intencji Ojca Świętego
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Południe obwieszcza hejnał, który miesza się z donośnym głosem „Zygmunta”.
Modlitwę Anioł Pański rozpoczętą przez Ks. Kardynała podchwytuje tysiące osób.
Niepowtarzalny, niemożliwy do ujęcia w słowa nastrój pierwszego tego typu
zgromadzenia na Rynku Krakowskim po II wojnie światowej.
Rozpoczyna się Msza Święta. Wszystko rejestrują kamery Telewizji Polskiej,
Polskiej Kroniki Filmowej, telewizji zagranicznych ABC, CNN, NBC, BBC, a także
mikrofony i obiektywy licznych fotoreporterów. Świeci słońce, wiele osób mdleje,
po otrzymaniu pomocy w punktach medycznych wracają na swoje miejsca...
I wreszcie wspaniałe i wielkie słowa homilii Ks. Kardynała:
„Bracia i Siostry! To jest na pewno dla nas za ciężkie. To jest dla nas za
wielkie. To nas przerasta. Przerasta nas to wydarzenie i to, co ono znaczy. My –
między Rzymem i tym szpitalem, w którym jest Ten, którego miłują nasze serca,
a Warszawą, gdzie nam gaśnie Prymas. A nie byłoby tego Papieża, a nie byłoby
takiej Polski, gdyby nie On, Prymas. To jest, Bracia i Siostry, zwyczajnie – za wielkie.
I za trudne. Za maliśmy.
Ale też na przekór temu, co mówię, chcę powiedzieć: Wielki jesteś Krakowie!
Wielka jesteś Polsko! Wielka, z wszystkimi swoimi słabościami, z całą swoją niedolą
i poszukiwaniami. Wielki jesteś Krakowie, wielka jesteś umiłowana Ojczyzno! Matko
tych wszystkich sumień obudzonych, rozbudzonych. Matko tych wszystkich myśli
trzeźwych, które odnalazły prawdę, Matko Ojczyzno, Narodzie, jakiś Ty jest wielki!
Co powiedzieć, Krakowie, co powiedzieć, co by dorosło do tej miary odnalezionej
wielkości?
Ja powiem słowo najprostsze, polskie, nasze, własne, ja powiem tylko tyle: Bóg
zapłać!
Bóg zapłać za tę wielkość, bez której by nas tu nie było. Powiem: Bóg zapłać,
młodzi. Młodzieży, Bóg zapłać, wspaniała nasza młodzieży! (...) Bóg zapłać wreszcie
w tym, co wypowiada wszystko: za krew hutników. W tym wszystkim jest soli-
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darność tego Narodu, przechodząca wzdłuż i wszerz, i w poprzek, we wszystkich
wymiarach (...).

Zjednoczony z Chrystusem Kapłanem i Ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze
za Kościół i świat, a Tobie, Maryjo, powtarzam: „Totus Tuus ego sum”.

Bóg wam zapłać za to, coście uczynili po to, żeby wiedział świat, żeby wiedział
świat, że Polska jest wierna człowiekowi, że chrześcijanin polski jest wierny Chrystusowi, Bóg wam za to zapłać!”

Znowu łzy, oklaski... I jeszcze list studentów Krakowa do Jana Pawła II odczytany
w imieniu organizatorów przez Katarzynę Woźniak i Andrzeja Bac:

Skupienie pełne wzruszenia towarzyszy słowom naszego umiłowanego Ks. Kardynała. Eucharystia zbliża się do końca... Ale oto na moment wszysc y zamierają
w milczeniu... a następnie burzą oklasków i wzruszeniem witają głos... Jana Pawła
II nadany pół godziny wcześniej przez radio watykańskie i odtworzony z taśmy
zebranym na placu Św. Piotra, a teraz nam na Rynku Głównym. Najpierw własne
słowa Jana Pawła II, a potem Jerzy Radziwiłłowicz czyta polskie tłumaczenie:

„... Chcemy z całych naszych serc, serc młodych Polaków, naszymi postawami
odpowiedzieć na to tragiczne wydarzenie. Ofiara krwi jaką złożyłeś na kamieniach
placu Św. Piotra jest dla nas świadectwem Twojego człowieczeństwa, cierpienie
jakiego doznałeś, jest dla nas stygmatem pochodzącym od Boga.
... Czujemy naukę Twych słów i ciężar wielkiej odpowiedzialności jaką na nas swym
zaufaniem i wiarą nałożyłeś. Z Twoją pokorą, Ojcze Święty i najdroższy Przyjacielu,
podejmujemy to zadanie, ufni w Twą nieustanną duchową opiekę.
... Przyjacielu nasz najdroższy – tragedia, jaka dotknęła Ciebie i nas, zespoliła
jeszcze bardziej nasze życie i pracę. Umocniła nasze postawy w dążeniu do pełnienia
dobra i czynienia pokoju. Przyrzekamy Ci to, Ojcze Święty! Bądź o nas spokojny!
Będziemy godnie wypełniać swe obowiązki wobec Kościoła i Ojczyzny!
Bądź zdrów, Ojcze Święty i przybywaj do miasta, które jest miastem naszym
i Twoim!”

Umiłowani Bracia i Siostry!
Wiem, że w tych dniach, a zwłaszcza w tej godzinie modlit wy „Regina Coeli"
jesteście zjednoczeni ze mną. Ze wzruszeniem dziękuję Wam za modlitwy i wszystkich
Was błogosławię. Czuję się szczególnie związany z dwiema osobami zranionymi wraz
ze mną. Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem.
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Uroczystość kończą modlitwy za zdrowie Papieża..., przejmujące „Boże, coś
Polskę”, „Rota”, „Czarna Madonna”... Służba porządkowa, kierowana przez Kazia
Karpałę, nie ma wiele pracy. Wszędzie atmosfera modlitwy, spokoju... Wśród
obecnych organizatorzy rozdają materiały przygotowane przez Zespół – kierowany
przez Piotra Jasiona i Hanię Marcak z Biura Organizacyjnego Białego Marszu, m.in.
„biuletyn informac yjny”, teksty homilii i listu do Jana Pawła II.
I jeszcze przypomnienie tych, którzy włożyli tyle wysiłku w przygotowanie Białego
Marszu, wiele osób świeckich, księż y, studentów z Komitetu Organizacyjnego, by
wymienić tylko Iwonę Cichecką, Hanię Marcak, Wandę Marcak, Małgorzatę Zaitz,
Teresę Wnuk, Magdę Lepiarczyk, Jacka Stefańskiego, Pawła Zechentera, Andrzeja
Bac, Piotra Jasiona, Józefa Jureckiego, Witka Adamusa, Bogusława Jusińskiego, Jasia
Kira, Tadeusza Drwala, Leszka Gubernata, Ryśka Schweigera, Krzysztofa Skwarnickiego, Adama Cekańskiego, Stasia Stefaniaka, Tomasza Krzyżanowskiego, Staszka
Dudka, Bogdana Klicha, Kazia Karpałę, Piotra Drążkiewicza, Marka Siwca, Tomka
Kowalskiego, Karola Wantucha, przedstawicieli NSZZ Solidarność: Mieczysława
Gila, Andrzeja Borzęckiego, księży: ks. Stanisława Małysiaka, ks. Jana Wodniaka,
O. Tomasza Pawłowskiego, ks. Franciszka Płonkę, ks. Jerzego Sermaka, ks. Marka
Głownię i wielu innych.

Na twarzach wracających jednak uśmiech, radość, jasność. Kule przeszły blisko,
ale obok serca...
Trzydzieści kilka lat od tamtego wydarzenia minęło bardzo szybko. Lat bogatych
w wydarzenia w naszym kraju i mieście. Były to lata wielkich nadziei społeczeństwa,
jaką dała Solidarność, pielgrzymki Ojca Świętego do rodzinnego kraju, trudne lata
stanu wojennego, kilka lat budowania niepodległego bytu kraju. Sprawy duże
i małe, radości i smutki. Ojciec Święty 2 kwietnia 2005 roku odszedł do Domu Pana.
I znowu studenci Krakowa zorganizowali inny marsz: Biały Marsz Wdzięczności
z Krakowskiego Rynku na Błonia. W niedzielę 1 maja 2011 r. Jan Paweł II został
ogłoszony błogosławionym i znowu przeżywaliśmy ogromne chwile wzruszenia.
Biały Marsz pozostawił trwały ślad w świadomości społec zeństwa nie tylko
Krakowa. Pokazał, że dobro nie zginęło, że zło można pokonać właśnie dobrem,
tak jak to czynił Jan Paweł II. Idea Białego Marszu zrodziła wiele cennych inicjatyw,
m.in. „Ruch ku Cywilizacji Miłości” oraz Pieszą Pielgrzymkę Krakowską. Od roku
1981 zaczęliśmy organizować Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę w intencji Ojca
Świętego i Ojczyzny.
Choć często w dzisiejszym świecie triumfuje zło – liczne akty terroru, gwałtu,
dominacji politycznej i ideologicznej – to jednak ostatecznie zwycięży dobro...
...Tak jak na placu Św. Piotra 13 maja 1981 roku o godz. 17.19 bo choć, jak już
napisano, kule przeszły blisko, ale jednak obok serca...
Andrzej Bac
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I N F O R M A C J E O R G A N I Z A C Y J N E
DO ODCZYTANIA W PIERWSZYM DNIU PIELGRZYMKI W KAŻDEJ GRUPIE
Serdecznie pozdrawiamy pielgrzymów na początku kolejnej XXXVII Pieszej Pielgrzymki
Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę w Częstochowie.
Pielgrzymka narodziła się w 1981 roku z idei Białego Marszu, jaki odbył
się w Krakowie 17 maja 1981 roku, będącego reakcją studentów i społeczeństwa
Krakowa na wiadomość o zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Pielgrzymka
tradycyjnie odbywa się w dniach 6-11 sierpnia, a jej hasłem w bieżącym roku są słowa
„Idźcie i głoście”.
Wyruszamy, jak co roku w intencji Ojczyzny i Ojca Świętego, Papieża Franciszka, oraz
jako podziękowanie za wszystko co otrzymaliśmy od Świętego Jana Pawła II, podczas
trwania Jego Pontyfikatu. Tegoroczna pielgrzymka będzie naszym podziękowaniem Panu
Bogu za Kanonizację Jana Pawła II i jako podziękowanie za Światowe Dni Młodzieży.
Serdecznie dziękujemy za Wasz udział w pielgrzymce i wierzymy, że nie zabraknie
Was również za rok.
Rozpoczynając nasze pielgrzymowanie pragniemy zwrócić uwagę na kilka spraw
organizacyjnych, ważnych dla prawdziwego przeżycia pielgrzymki i spokojnego oraz
bezpiecznego przejścia na Jasną Górę.
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynnym i pokutnym. Pragniemy,
aby zasługiwała na miano „rekolekcji w drodze”. Dlatego każdy pielgrzym powinien
uczestniczyć we Mszy Św., Komunii Św., rozważaniach, modlitwach, konferencjach itp.
Obowiązuje nas skromny i godny strój. Idący na końcu grupy księża w stułach pełnią
funkcję spowiedników.
Każdy pielgrzym musi być zapisany na pielgrzymkę, posiadać legitymację i przypięty
znaczek pielgrzymkowy oraz zobowiązany jest przestrzegać zaleceń księży przewodników
i służb pielgrzymkowych. Otrzymaliśmy również bloczek na oznaczenie bagażu. Tylko
na podstawie legitymacji i bloczku przypiętego do bagażu można będzie oddawać
i odbierać swój bagaż z samochodu bagażowego. Każda grupa posiada do dyspozycji
samochód przewożący bagaże na miejsca noclegowe.
Cała Pielgrzymka Krakowska, której głównym przewodnikiem jest od bieżącego
roku nasz Metropolita ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski a bezpośrednim opiekunem
ks. bp. Jan Szkodoń podzielona jest na 8 wspólnot, ma swoich koordynatorów, a każda
wspólnota ma swojego przewodnika głównego i podzielona jest na grupy prowadzone
przez księży przewodników, współpracujących ze służbami grupowymi. Serdecznie
prosimy o bezwzględne przestrzeganie ich poleceń i próśb, gdyż mają one na celu
nasze bezpieczne pielgrzymowanie.
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Będąc dla siebie bliscy, zwracamy się do siebie „SIOSTRO”,
„BRACIE”
Każdy z nas, kto zapisał się na Pielgrzymkę zobowiązany jest do aktywnego udziału
w niej i zachęcanie innych pielgrzymów do udziału w stałych elementach każdego dnia:
Msza Św. – codziennie rano (tylko w ostatnim dniu Msza Św. będzie o godzinie 19.00
na Jasnej Górze)
konferencje w grupach i konferencje plenarne w ciągu dnia
godz. 20.00 – „Pogodny Wieczór” przy Kościele
godz. 21.00 – Apel Jasnogórski
godz. 21.15-22.00 „Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele” (zachęcamy
serdecznie do indywidualnej modlitwy w ciszy w Kościele przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem)
od godz. 22.00 trwa cisza nocna!

Służby w każdej grupie:
służba porządkowa w grupie liczy od 3-5 osób będących w stanie oprócz normalnego pielgrzymowania podjąć trud pracy porządkowej dla innych w grupie (porządkowy
główny grupy nosi identyfikator, wszyscy porządkowi kamizelki pomarańczowe,
„lizaki” i czapeczki), podczas marszu idziemy prawą stroną drogi za znakiem danej
grupy, kabel od nagłośnienia niesiemy w lewej ręce, a cała grupa idzie po prawej
stronie przewodu od nagłośnienia, bardzo prosimy nie wyprzedzać znaku,
służba kwatermistrzowska – 1-2 osoby, które nie idą, lecz jadą samochodem
bagażowym i przygotowują dla nas pod kierunkiem kwatermistrzów głównych
pielgrzymki noclegi. Przewidywane są one w stodołach lub we własnych namiotach
i w domach:
na kilka kilometrów przed noclegiem kwatermistrzowie grup podadzą nam
wstępne informacje odnośnie naszego noclegu,
po przyjściu na nocleg kwatermistrz doprowadzi nas do naszego samochodu
bagażowego i poprzez sprzęt nagłaśniający będzie rozprowadzał wszystkich na
noclegi,
prosimy o zachowanie w tym czasie spokoju i cierpliwe czekanie na swoją kolej:
najpierw będą kwaterowane osoby starsze i będą wskazywane miejsca na rozbicie
namiotów,
prosimy nie przychodzić wcześniej na nocleg i nie zajmować miejsc, dla każdego
na pewno znajdzie się nocleg,
miejsce noclegowe każdej grupy będzie specjalnie oznaczone tablicami,
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po noclegu prosimy o zostawienie po sobie wzorowego porządku i podziękowanie
gospodarzom za przyjęcie
grupa muzyczna – w każdej grupie mamy kilka osób, które będą nam pomagały
w śpiewie, modlitwach,
osoby do niesienia znaków pielgrzymkowych (codziennie znak jest wraz z grupą,
również na noc) – znak grupy przedstawia obok numeru naszej grupy również patrona
naszej grupy, znak jest poświęcony, dlatego szanujmy go, a na postojach umieszczajmy
go w miejscach widocznych
osoby do niesienia sprzętu nagłaśniającego, sprzęt ten jest cały czas z grupą,
szanujmy go i uważajmy na niego, co dwa dni zmieniamy baterie lub ładujemy
akumulatory, prosimy by w miarę często zmieniać osoby niosące sprzęt nagłaśniający
służba medyczna – lekarz oraz 2 osoby służby zdrowia – pielęgniarki, każda grupa ma
swoją służbę zdrowia, idzie z nami Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Łazarza „Lazarus”,
„Maltańska Służba Medyczna”, wielu lekarzy i pielęgniarek, w czasie upału nosimy
czapki na głowie i pijemy wodę mineralną
służba czystości w grupie (1-3 osób zmieniających się codziennie) – każda grupa
codziennie wyznacza osoby, które będą na każdym postoju i noclegu odbierały
z samochodu „służby czystości” specjalnie przygotowane worki na śmieci, a następnie
zanosiły je na ten sam samochód, bardzo prosimy o zachowanie czystości i porządku
na postojach i noclegach, wszystkie odpadki, butelki wrzucajmy do worków na śmieci

baza jest zwykle umieszczona w pobliżu Kościoła, będzie na wszystkich postojach,
na bazie również pytamy o wszystkie rzeczy znalezione i zagubione
Służba kwatermistrzowska
– organizacja noclegów
Zaopatrzenie pielgrzymki
– towarzyszą nam samochody, które będą prowadzić sprzedaż chleba, bułek, wody
mineralnej itp.
Służba czystości
– to służba odpowiadająca za czystość i porządek po nas
Toalety sanitarne
– towarzyszą nam na każdym postoju i noclegu,
Służba techniczna
– odpowiadająca za sprzęt nagłaśniający
Służba medyczna
– samochody tych służb towarzyszą cały czas pielgrzymce – do nich prosimy się
zgłaszać ze wszelkimi dolegliwościami i chorobami
Bardzo serdecznie prosimy pielgrzymów o przestrzeganie wszystkich poleceń służb.
Mają one nam pomóc we właściwym i bezpiecznym przeżyciu pielgrzymki.

Segregacja śmieci
Pielgrzymka od lat dba o czystość terenów przez które przechodzimy. Podczas
tegorocznej pielgrzymki, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wprowadzamy
segregację śmieci tzw. selektywna zbiórkę odpadów. Na postojach i noclegach będą
rozstawiane podwójne stojaki na śmieci. Do worków żółtych wrzucamy papiery, szkło,
metal, plastiki a do worków czarnych pozostałe odpady i śmieci organiczne.
Za całość każdej Wspólnoty odpowiada ks. przewodnik główny Wspólnoty, wyznaczony przez ks. kardynała, oraz służby główne. Mają oni nam pomóc w sposób właściwy
i bezpieczny przeżyć całą pielgrzymkę.

Szczęść Boże!
Koordynatorzy Pielgrzymki Krakowskiej
Ks. Jan Przybocki
Mgr inż. Andrzej Bac

Służby główne to:
Główni porządkowi pielgrzymki
– kierują całością przejścia pielgrzymki, organizacją postojów,
Baza pielgrzymki:
na bazie dokonujemy zapisów (osoby, które jeszcze się nie zapisały),
na bazie i w czasie drogi na postojach można nabyć chleb i napoje, można uzyskać
wszystkie niezbędne nam informacje,
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	KONTAKTY – XXXVII PIESZA Pielgrzymka Krakowska 2017
WSPÓLNOTA I – PRĄDNICKA – Ks. Tomasz Skotniczny
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117a, 31-416 Kraków
tel. kom:
660 759 948
e-mail:
skotiafro@interia.pl
WSPÓLNOTA II – ŚRÓDMIEJSKA – Ks. Dariusz Talik
Kolegiata Św. Anny, ul. św. Anny 11, 31-008 Kraków
tel. Wspólnoty: 512 24 30 80
tel. kom:
600 805 189
tel. parafii:
12 422 53 18
e-mail:
info@ppk2.pl
WSPÓLNOTA III – PODGÓRSKO-WIELICKA – Ks. Jacek Pierwoła
Parafia MB Dobrej Rady, al. Dygasińskiego 44a, 30-820 Kraków
tel. Wspólnoty: 792 796 548
tel. kom.:
505 014 367
tel. stacjonarny: 12 650 27 07
e-mail:
jacek_pe@interia.pl
WSPÓLNOTA IV – NOWOHUCKA – Ks. Krzysztof Polewka
Parafia Św. Judy Tadeusza, Kraków Czyżyny, ul. Wężyka 6, 31-580 Kraków
tel. kom:
606 404 592
tel. stacjonarny: 12 647 94 88
e-mail:
kpolew@interia.pl
WSPÓLNOTA V – MYŚLENICE, GDÓW, NIEPOŁOMICE, MSZANA DOLNA – Ks. Łukasz Michalczewski
Parafia Macierzyństwa N.M.P. Dziekanowice 7, 32-410 Dobczyce
tel. kom.:
604 171 061
tel. parafii:
12 271 13 14
e-mail:
lukasmichalczewski@gmail.com
WSPÓLNOTA VI – SKAWIŃSKO-CZERNICHOWSKA – Ks. Bogdan Sarniak
Parafia Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, ul. Kościelna 3, 32-050 Skawina
tel. kom.:
605 536 971
tel. stacjonarny: 12 276 32 30, w 26
e-mail:
b.sarniak@interia.pl
WSPÓLNOTA VII – CHRZANÓW, LIBIĄŻ, SPYTKOWICE-ZATOR, TRZEBINIA – Ks. Grzegorz Pieróg
Parafia MB Różańcowej, ul. Kusocińskiego 4, 32-503 Chrzanów
tel. kom.:
604 911 186
tel. parafii:
500 726 279
e-mail:
gpierog@wp.pl
WSPÓLNOTA VIII – SUSKA – Ks. Adam Banasik
Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej, 34‑323 Ślemień, Las
tel. kom.:
601 485 405
e-mail:
taistraa@op.pl

Koordynacja pielgrzymki:
Ks. Jan Przybocki
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Bibice-Rynek 3, 32-087 Zielonki
tel. 12 285 85 00, 601 522 277, e-mail: x.janprzybocki@gmail.com
mgr inż. Andrzej Bac
tel. kom.: 602 482 705, e-mail: bac@pro.onet.pl

SŁUŻBY GŁÓWNE
KOORDYNACJA:
		

Ks. Jan PRZYBOCKI – 12 285 85 00, 601 522 277, x.janprzybocki@gmail.com
Mgr inż. Andrzej BAC – 602 482 705, bac@pro.onet.pl

WSPÓLNOTA

BAZA

PORZĄDKOWY
GŁÓWNY

Kwatermistrz
główny

SŁUŻBA ZDROWIA

I. „prądnicka”

ANNA KRAJEWSKA
601 96 40 25
krajewskaanna@onet.eu

ANDRZEJ BAC
602 482 705
bac@pro.onet.pl

ŁUKASZ MORAWSKI
790 719 193

MAGDALENA LISAK
661 392 540

MIROSŁAW SUŁEK
502 135 522

TOMASZ KONTUREK
692 394 622

MAŁGORZATA
SPACZYŃSKA
603 597 999

660 759 948

PAWEŁ CZERNEK
600 624 800
II.
„śródmiejska”
512 243 080

ŁUKASZ HYŻY
502 128 497
lukasz.lhy@gmail.com
EWA WĘRZYN – szef bazy
790 294 007
ewa.wegrzyn@op.pl
BOGDAN ORZĄDAŁA –
służba specjalna;
512 608 051
monikaibogdan@interia.pl

III. „podgórskowielicka”
792 796 548

FILIP BANAŚ
607 744 909
filip.banas@onet.pl

BARTOSZ KŁAPUT
600 612 198
bklaput@op.pl

STANISŁAW MOLENDA
504 483 305

DARIUSZ GIZA
602 296 306

IV.
„nowohucka”

Bernadetta Zasada
502 111 795
notification+kjdm3m5vmjid
@facebookmail.com

Sławomir Wójtowicz
600 933 333
doradca@wojtax.pl

DAWID SZCZEPAŃSKI
796 196 547

JULIA WIECZÓR
604 228 316

V. „Gdów,
Myślenice,
Niepołomice,
Mszana Dolna”

ANNA PÓŁTORAK
664 801 511
a.poltorak102@op.pl

WOJCIECH BADURA
503 102 598
vip222@interia.pl

RAFAŁ TRYCHTA
606 859 370

JOANNA LOCH
723 121 111

VI. „skawińskoczernichowska”

KAROL PAPIEŻ
602 855 597

SZYMON SEWERYN
602 725 005

DAWID MROWIEC
513 321 178

SYLWESTER NOWAK
668 331 921
PIOTR ĆWIK
501 070 524

MONIKA KOWALCZYK
507 512 018
VII. „Chrzanów,
Libiąż, Spytkowice-Zator,
Trzebinia”

GRZEGORZ KLIMAS
695 995 322

KATARZYNA MARKIEWICZ
668 977 779
markiewiczkatarzyna
@interia.pl

ANDRZEJ OLEK
600 667 823
andpea@interia.pl

JOANNA BIALOZYT
516 808 934

Iwona Smola
666 454 444

WIESŁAW ŁOPATKA
692 119 885

MAREK PONIKIEWSKI
500 081 026

JACEK GĄSKA
728 159 502

TADEUSZ KWAŚNY
OSP Kurów
693 818 406

500 726 279
VIII. „suska”

MIROSŁAWA ŁOPATKA
692 119 885

notatki

Częstochowa – rozładunek bagaży – 11.08.2017

notatki

notatki

Mapa tras przejścia wspólnot Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej

Chrzanów, Libiąż,
Spytkowice-Zator, Trzebinia
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