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S

łowa, które przytoczę w tym momencie są
jednymi z najważniejszych, jakie usłyszałem w bezpośredniej rozmowie. I nie tylko
dlatego, że spotkałem się z nimi, dzieląc się swoją decyzją o wstąpieniu do pallotynów. Była to
porada, swego rodzaju program na „życie pallotyńskie”. Wspomniana osoba (ksiądz pallotyn)
powiedziała mi: „Skończą się Twoje pasje, skończą Ci się znajomi, przyjaciele… nawet rodzina.
Ale pamiętaj, Jezus eucharystyczny nie skończy
Ci się nigdy”. Dwa zdania, a jak wiele znaczą dla
codziennego funkcjonowania w pallotyńskim
świecie. Jeśli do powyższej refleksji dodamy
fakt, że w ostatnim czasie kolejnych trzech
członków naszej pallotyńskiej wspólnoty przyjęło święcenia w stopniu prezbiteratu, zaś po roku
Ducha Świętego Konferencja Episkopatu Polski
ogłosiła, iż w kolejnych latach w sposób szczególny Kościół skupi się na temacie Eucharystii…
można śmiało powiedzieć, że temat numeru
narodził się samoistnie. Zapraszamy zatem do
głębszego spojrzenia na rzeczywistość, która
stanowi jądro oraz źródło życia seminaryjnego,
kapłańskiego, braterskiego, a mówiąc prościej…
chrześcijańskiego. Pierwszeństwo dajemy tu
oczywiście naszym neoprezbiterom oraz ich
świadectwu życia skierowanego „ku posłudze
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kapłańskiej”. Następnie przejdziemy do refleksji naszych alumnów. O życiu seminaryjnej grupy „Nazaret”, skupionej wokół adoracji Najświętszego Sakramentu dowiemy się od al. Rafała Kucharskiego SAC. Redaktor Jan Jabłuszewski SAC podzielił się z nami świadectwem przeżywania liturgii z perspektywy osoby dbającej
o jej piękno. Kolejne artykuły stanowią już konkretne przemyślenia naszych alumnów o pallotyńskim (choć nie tylko) przeżywaniu
„sakramentu sakramentów”. Za pomoc w stworzeniu numeru dziękujemy w sposób szczególny
ks. Sławomirowi Radulskiemu SAC, ojcu Izajaszowi Drzeniekowi OFM oraz al. Piotrowi Stankowskiemu ze zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa.
Eucharystia musi być w centrum naszego
seminaryjnego życia. Pamiętaliśmy o tym nie
tylko w trakcie Triduum Paschalnego czy święceń naszych współbraci. Bez Mszy Świętej nie
byłoby tak owocnej sesji ZAK dla alumnów
I i II kursu. Rekolekcje głoszone przez alumnów
kursów III - V stałyby się jedynie czczą gadaniną, zaś wspólnotowy wyjazd na Ukrainę - wycieczką dla studentów. I, troszkę naśladując
naszego ojca założyciela, piszę to nie dlatego, że
mam nadzieję, ale dlatego, że jestem tego pewien.
Wszystkim życzę owocnej lektury i… Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen !

Co jest charyzmatem
Stowarzyszenia? ZAK!

G

dy część alumnów brała czynny udział
w organizacji rekolekcji, alumni kursów
1 i 2 brali udział w Sesji Formacyjnej
ZAK. Przez trzy dni poznawaliśmy Zjednoczenie
dzięki jego członkom: z ks. Krzysztofem Wernickim SAC, który będąc Prefektem Alumnów jest
zarazem odpowiedzialny za formację w ZAK,
z s. Moniką Cecot SAC oraz z p. Michałem Grzecą, członkiem Generalnej Rady Koordynacyjnej
Zjednoczenia. Był to intensywny czas poznawania dzieła Zjednoczenia oraz wspólnej integracji.

Idź i głoś!

W

dniach 25 - 27 marca, alumni kursu V
wraz ze wspomagającymi ich młodszymi współbraćmi z kursów III - IV
poprowadzili rekolekcje dla szkół na terenie
parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence.
Miejscami spotkań rekolekcyjnych były szkoły
samorządowe w Łazach i Lesznowoli. Pierwsze
dwa dni były przeznaczone dla klas VII i VIII
Szkoły Podstawowej, oraz III gimnazjum. Trzeciego dnia spotykaliśmy się z uczniami młodszymi z klas III – VI Szkoły Podstawowej. Oprócz
nauk rekolekcyjnych było miejsce na wspólnotowy rachunek sumienia, Sakrament pokuty i pojednania, nabożeństwo drogi krzyżowej oraz
wspólne uczestnictwo we Mszy świętej. Pozostały czas alumni spędzali w swoim, wspólnotowym
gronie na modlitwie, wspólnych rozmowach
i rekreacji. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za
ten czas. Wierzymy, że przyniesie on błogosławione owoce w życiu tych młodych ludzi, których spotkaliśmy w czasie rekolekcji.
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Triduum Sacrum

T

rzy dni… najważniejsze w całym roku
liturgicznym. W przypadku takich wydarzeń miejsce opisu powinna zatem zająć
prosta, radosna wdzięczność. Przede wszystkim
w kierunku każdej osoby zaangażowanej
w przygotowanie wspaniałej i uroczystej liturgii.
W kierunku chóru Cantus Firmus, który zadbał
o piękną oprawę. Dziękujemy Bogu, przełożonym i wszystkim współbraciom i parafianom za
świadectwo wspólnej modlitwy i przeżywania
największych misteriów naszej wiary. Z czym ja,
jako autor powyższego wpisu, wychodzę z tegorocznych obchodów Triduum Paschalnego? Na
pewno ze zdaniem z kazania wygłoszonego
w Wielki Czwartek. „Piłat umył ręce, chcąc przez
to powiedzieć, iż nie chce mieć nic wspólnego
z Jezusem. Jezus umył uczniom nogi, by powiedzieć im, iż chce mieć z nimi wszystko wspólne”.
Tej świadomości zjednoczenia z Jezusem życzę
wszystkim.

Łączy nas jedna intencja
T

akie było motto sesji formacyjnej organizowanej na terenie naszego seminarium
25.04. 2019 r. Organizatorem oraz głównym
prowadzącym spotkanie był ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego,
a także wykładowca filozofii przyrody i teorii
poznania w naszym seminarium. Mszy świętej
inaugurującej sesję przewodniczył biskup pomocniczy diecezji
kaliskiej Łukasz Buzun
OSPPE. W trakcie sesji nie brakowało czasu na
wspólną integrację, modlitwę różańcową prowadzoną przez grupę Guadelupe, a także przemówień dotyczących m.in. kwestii intencji, roli modlitwy wspólnotowej oraz Maryi będącej obrazem i typem Kościoła. Jedna intencja łączy… ale
też buduje świadectwem obecności wielu czcicieli Niepokalanej.
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Majówka na Ukrainie

D

nia 4 maja br. Jarosław Drahan SAC
został wyświęcony na prezbitera w katedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie przez
bpa kijowsko-żytomierskiego Witalija Krywickiego. Przy tej okazji wspólnota seminaryjna
odbyła tygodniową podróż po Ukrainie, odwiedzając pallotyńskie domy i poznając tutejszą
rzeczywistość.
W niedzielę 28 kwietnia wyjechaliśmy
z Ołtarzewa i przybyliśmy do domu we Lwowie Brzuchowicach, gdzie przywitał nas ks. Eugeniusz Cymbaluk SAC. Następnego dnia zwiedziliśmy najważniejsze miejsca we Lwowie, m.in.
Cmentarz Orląt i pałac arcybiskupi. Pogoda była
(podobnie jak w następnych dniach) deszczowa, lecz nie przeszkodziło nam to w poznaniu
piękna tego miasta. Wieczorem jeszcze udaliśmy
się do seminarium archidiecezji lwowskiej,
gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z tutejszymi
klerykami.
Kolejnego dnia (wtorek 30 kwietnia) wyruszyliśmy w dalszą podróż, tym razem do Biłohirii, gdzie ks. Pavlo Goray SAC prowadzi dom
dziecka oraz odbudowuje kościół. Po drodze
dołączył do nas ks. Artur Stępień SAC, przełożony Delegatury Matki Bożej Fatimskiej na Ukrainie. Wspólnie zwiedziliśmy zamek, na którym
urodził się król Jan III Sobieski oraz Ławrę Poczajowską.
W środę, po zwiedzeniu domu i kościoła
w Biłohirii oraz spotkaniu z tutejszymi dziećmi,
udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Fa-

timskiej w Dowbyszu, po drodze przejeżdżając
przez Żytomierz, gdzie zobaczyliśmy muzeum
kosmonautyki, a następnie odwiedziliśmy naszych współbraci w domu na Malowance, gdzie
również budowany jest kościół. W Dowbyszu
powitał nas ks. Walery Dubyna SAC, a także ks.
Leonid Jaroszyński SAC, z którymi spędziliśmy
wieczór.
W czwartek pojechaliśmy do położonego
niedaleko Kijowa seminarium tej diecezji, gdzie
zatrzymaliśmy się na dwie noce. Cały piątek
spędziliśmy na zwiedzaniu Kijowa; wieczorem
odwiedziliśmy tutejszą siedzibę delegatury ukraińskiej, gdzie wzięliśmy udział we Mszy św.
i adoracji w intencji mającego przyjąć święcenia
dk. Jarosława Drahana SAC.
Sobota była ważnym dniem dla nas wszystkich, a w szczególności dla Jarosława. Po uroczystej liturgii o godz. 11.00 i czasie wolnym
udaliśmy się do miejscowości Sarny na Wołyniu,
gdzie znajduje się pierwszy dom pallotyński na
Ukrainie. Spędziliśmy tam noc, by już następnego dnia, w niedzielę, ruszyć w drogę powrotną
do naszego seminarium w Ołtarzewie.
Był to dla nas wszystkich czas bardzo intensywny, ale i wielce inspirujący. Poznaliśmy
tutejsze realia, piękno budowli sakralnych, nierzadko bolesną kwestię podziałów między wyznaniami chrześcijańskimi, potrzebę powołań
kapłańskich oraz gościnność mieszkujących tu
współbraci i osób zaangażowanych w życie Kościoła. Wracamy z nowymi siłami i perspektywami, by dalej podążać ku kapłaństwu w charyzmacie św. Wincentego Pallottiego.
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Ś

więcenia prezbiteratu w roku 2019 miały
dość wyjątkowy charakter. Można nawet
powiedzieć, że odbyły się dwukrotnie.
4. maja do godności prezbitera został wyniesiony Jarosław Drahan SAC. Tydzień później na
kapłanów zostali wyświęceni: Dominik Gaładyk
SAC (Prowincja Chrystusa Króla) oraz Szymon
Pakuła SAC (Prowincja Zwiastowania Pańskiego). Liturgii sprawowanej 11 maja 2019 r. o godzinie 11:30 w kościele seminaryjnoparafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył
J.E. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Na początku Liturgii
ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor naszego pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego,
powitał wszystkich zgromadzonych w kościele.
Natomiast kandydatów do święceń w stopniu
prezbiteratu przedstawił Eminencji ks. Krzysztof
Wernicki SAC, prefekt alumnów.

Przed zakończeniem Liturgii ks. Adrian
Galbas SAC skierował podziękowania
do Księdza metropolity, duszpasterzy parafii
neoprezbiterów, formatorów ołtarzewskiej
wspólnoty, a także rodzin nowych kapłanów,
krewnych i przyjaciół. Do neoprezbiterów
ks. Galbas powiedział:

„O waszych święceniach dzisiaj nie zająkną się światowe media. Jeśli będą mówić o polskich księżach to raczej w kontekście filmu,
który będzie miał za chwile premierę. Tym bardziej sobą i każdą chwilą kapłańskiego życia,
głoście Ewangelię w mocy Ducha Świętego.
I łapczywie nie odbierajcie tutaj za to nagrody:
w pieniądzach, prestiżu, czy ludzkim aplauzie.
Niech nagrodę da wam Ten, Który jest Słowem”.
Posługę muzyczną pełniła Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC,
a także chór Ab Imo Pectore pod dyrekcją
p. Mariusza Latka.
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Być na swoim
miejscu

tekst

Ks. Szymon Pakuła SAC

N

azywam się Szymon. Pochodzę z Kamieńska, niewielkiego miasteczka znajdującego się w województwie łódzkim.
Mam 31 lat.
Powołanie
Jednym ze sposobów, którym Pan Bóg
posługuje się, aby wskazać nam drogę powołania, są nasze najgłębsze pragnienia. Dlatego jest
czymś bardzo ważnym, by je odkrywać i na modlitwie z Panem Bogiem o nich rozmawiać.
W moim przypadku pragnienie zostania
księdzem towarzyszy mi od czasów szkoły podstawowej. Oczywiście ono dojrzewało we mnie,
trzeba było je rozeznawać, ale czymś charaktery-

stycznym jest jego stałość. Mimo zmiennych
kolei życia: mimo pewnych planów na przyszłość, mimo dobrej, stabilnej pracy z perspektywą rozwoju, mimo wzlotów i upadków, sukcesów i niepowodzeń, mimo etapów uciekania od
Pana Boga i powracania do Niego, mogę powiedzieć, że często wybijało się na pierwszy plan to
jedno, zasadnicze pragnienie: kapłaństwo. Ono
powracało, a z upływem czasu nawet się nasilało. Z jednej strony wiedziałem, że w życiu jest
przede mną wiele ciekawych możliwości. Z drugiej jednak, nic nie było w stanie dać mi poczucia spełnienia, nic nie było w stanie wypełnić
mojego serca; żadne nowe doświadczenie, żadna
nowa rzecz, żadne osiągnięcie, żadne relacje
ludzkie. Przeczuwałem, że tylko odpowiedź na to
pragnienie, które od wielu lat w sobie noszę,
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może stać się dla mnie źródłem pokoju serca,
szczęścia i spełnienia. Bardzo dobrze te moje
przeżycia oddają słowa św. Augustyna, który
napisał: Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. W 100% utożsamiam się
z tymi słowami! Bo z własnego doświadczenia
wiem, że tak po prostu jest. Jestem na swoim
miejscu gdy jestem przy Panu i odpowiadam na
to, co On mi proponuje. A Pan wskazuje zawsze
najlepszą drogę!
Seminarium
posłudze: dla większej chwały Bożej i zbawienia
Patrząc na seminarium z perspektywy jego
dusz! Drogi Czytelniku! Jeżeli obecnie jesteś na
ukończenia, mogę
etapie rozeznawapowiedzieć, że od
Z jednej strony wiedziałem, nia swojego życiosamego początku
że w życiu jest przede mną wego powołania
towarzyszyło mi w i e l e
c i e k a w y c h m o ż l i w o ś c i . i odkrywasz w serpoczucie Bożego Z
drugiej jednak, nic nie było cu, że także Ciebie
prowadzenia.
w stanie dać mi poczucia spełnienia, nic Chrystus zaprasza
Formacja semina- nie było w stanie wypełnić mojego serca do wyłącznej służryjna ma swoją (…)
by Bożej w Jego
dynamikę, w któKościele, to nie bój
rej jest miejsce na dojrzewanie i wolność. Myślę,
się, zaufaj Mu, zaryzykuj! On Cię poprowadzi!
że w formacji najwięcej zależy od samego formoJeżeli natomiast rozeznałeś już swoją żywanego, a więc ode mnie – od mojego osobisteciową drogę to pomódl się proszę za tych, którzy
go zaangażowania i nastawienia. W seminarium
odkrywają powołanie do kapłaństwa, a także za
wszystko dzieje się w odpowiednim czasie:
mnie, będącego na początku kapłańskiej drogi.
pierwsza profesja, praktyki kleryckie, posługa
lektoratu, posługa akolitatu, święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu… Odpowiedni rytm
miało także to wszystko, co działo się w moim
życiu duchowym. Wdzięczny jestem w tym miejscu wszystkim formatorom, zwłaszcza ojcom
duchownym, przez których posługę mogłem
wielokrotnie doświadczać prowadzenia Bożego.
Cenne jest również dla mnie to, że dzięki
formacji w seminarium mogłem najpierw bardziej poznać samego siebie oraz przez te lata
dane mi było jeszcze bardziej poznawać Chrystusa i pogłębiać z Nim osobistą relację, która
jest fundamentem życia chrześcijańskiego.
Podsumowując sześć lat spędzonych
w Ołtarzewskim Wieczerniku, mogę stwierdzić,
że był to dla mnie bardzo dobry czas – który jak
ufam – będzie owocował w mojej kapłańskiej
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Żyję dzięki
Eucharystii

tekst

Ks. Jarosław Dragan SAC

Z

awsze, kiedy myślę na temat Eucharystii,
przychodzi moment, kiedy muszę zgodzić
się
na
przestrzeń tajemnicy i misterium.
Że nie wszystko
rozumiem i, tym
bardziej,
nie
wszystko odczuwam. Bóg, Niepojęty w swej
Wielkości, przychodzi do mnie w pośpiechu
codzienności. Nieskończoną Miłość mogę dotknąć w białym chlebie, a Źródło Życia
w krople wina.
Bardzo bliska mi święta, Matka Teresa
z Kalkuty, kiedyś powiedziała, że istotą Eucharystii jest wszystko ogarniająca miłość. Jest to
Miłość, która ogarnia mnie słabego i zranionego, i pociąga ku górze, gdzie jest Pan i Bóg mój.
Kiedy ktoś mówi, że został pociągnięty miłością
Pana Boga i dlatego poświęcił swoje życie dla
Niego – wielu osób przyjmuje to, jako banał
(przecież ksiądz/siostra/brat muszą tak mówić),
jak słowa płytkie i nic niewnoszące. Możliwie,

że te słowa są banalne, ale za nimi stoi historia,
stoi człowiek, stoi życie.
Dobrze pamiętam, że kiedy szukałem swojego miejsca w życiu, to znalazłem się na wielkim
rozdrożu.
Akurat dobiegały
końca moje studia
farmaceutyczne
i moje dawne marzenie o zostaniu
księdzem
coraz
bardziej
dawało
o sobie znać. Zastanawiałem się, co robić dalej: miałem propozycję kontynuacji moich studiów na innej uczelni, iść pracować do apteki czy pójść do seminarium? Bardzo się bałem dokonać wyboru, bałem

Siedziałem w ławce, nic nie mówiłem Jezusowi, po prostu siedziałem i patrzyłem. A On patrzył
na mnie. Wtedy zrozumiałem, wtedy dopiero dotarło do mnie, że właśnie tak chcę przeżyć swoje życie –
siedząc u stóp Jezusa.
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się, że popełnię błąd i później będę żałować
przez całe życie. Wybrałem pracę w aptece. Kiedy chodziłem do pracy, czułem się tak, jakbym
kogoś zdradził. I rzeczywiście zdradziłem - zdradziłem moje marzenie, moje marzenie, by poświęcić swoje życie Bogu. Wszystko się zmieniło,
kiedy jednej niedzieli poszedłem na adorację.
Siedziałem w ławce, nic nie mówiłem Jezusowi,
po prostu siedziałem i patrzyłem. A On patrzył
na mnie. Wtedy zrozumiałem, wtedy dopiero
dotarło do mnie, że właśnie tak chcę przeżyć
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swoje życie – siedząc u stóp Jezusa.
W Ewangelii św. Jana jest moment, kiedy
Jezus mówi do swoich uczniów: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem” (J 14,6). Zrozumiałem te
słowa, dopiero kiedy znalazłem się na tym życiowym rozdrożu, kiedy nie poszedłem za głosem mego marzenia, kiedy czułem, że właśnie
brak mi życia. Tego Bożego życia doświadczyłem dopiero, w momencie adoracji - mówiąc
inaczej - bycia blisko Boga. Wtedy zrozumiałem,
że życie niepoświęcone miłości jest nic niewarte.
Czy tak nie jest? Przecież młodzi ludzie dają
siebie w darze, podczas ślubu jeden drugiemu
na całe życie, właśnie z miłości.
Papież Jan Paweł II w ostatniej swojej
encyklice napisał: „Kościół żyje dzięki Eucharystii (Ecclesia de eucharistia vivit)”. Jeśli ty i ja
jesteśmy częścią Kościoła, tego Mistycznego
Ciała Chrystusa, to wtedy my dopiero zaczynamy żyć, kiedy przyjmujemy Eucharystię. I jeśli
mnie zapytają, czym jest dla mnie Eucharystia,
to wtedy ja powiem, że to jest moje życie, moja
miłość.

Zaspokajanie
niegasnącego
pragnienia

tekst

Ks. Dominik Gaładyk SAC
ragnienia są wpisane w życie każdego
z nas. Na różnych etapach mogą być one
bardzo różne. Jedni dążą do tego, aby
zdobyć lepszą pracę i więcej zarabiać pieniędzy.
Inni marzą o pięknym domu z ogrodem,
a kolejni chcieliby znaleźć kogoś, z kim mogliby
dzielić swój codzienny los. Te pragnienia nie
muszą być obecne u każdego człowieka. Jednak
jest chociażby jedno takie pragnienie, które
łączy ludzi wszystkich epok i kultur – jest to
pragnienie relacji z Prawdziwym i Żywym
Bogiem. Dla każdego, kto prawdziwie poszukuje
w swoim życiu Boga, pragnienie to będzie od
wewnątrz palące i zmuszające do poszukiwań
i chęci zaspokojenia go. Czy rzeczywiście jest to
możliwe?
Mam na imię Dominik. Jestem pallotyńskim neoprezbiterem A.D. 2019. Urodziłem się
w uroczystość ku czci Wszystkich Świętych roku
1993. Pochodzę z Oleksianki (gmina Latowicz,
powiat miński, województwo mazowieckie).
Jestem szóstym dzieckiem Joanny z d. Domańskiej oraz Zbigniewa Gaładyka. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończyłem w Latowiczu,
następnie uczęszczałem do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Augusta

P

Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, w którym to zdałem egzamin maturalny w 2012 r.
Odkąd pamiętam, zawsze fascynowało
mnie w kościele to, co działo się przy ołtarzu.
Dlatego też po pierwszej Komunii świętej, którą
przyjąłem w 2002 roku, zostałem kandydatem
na ministranta. Rok później zostałem włączony
w szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza parafii
Świętej Trójcy w Latowiczu. Później zostałem
lektorem w tej wspólnocie.
W pewne lipcowe przedpołudnie 2012 roku, pojechałem do Warszawy. Pierwszy raz odwiedziłem pallotyński dom i kościół przy ul.
Skaryszewskiej 12. Zawiozłem potrzebne dokumenty, porozmawiałem z ks. Zenonem Hanasem
SAC i zostałem przyjęty jako kandydat do wspólnoty księży i braci pallotynów. Po Postulacie,
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Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby pokazać nam swoją bezwarunkową, niczym nie
ograniczoną miłość, która najbardziej objawiła
się na Krzyżu. Zanim oddał za nas życie, pozostawił nam Siebie na wieki w sakramencie Eucharystii. Pod postacią codziennego chleba
i wina pozostał z nami. Powiedział także, abyśmy spożywali Jego Ciało i pili Jego Krew. Dlaczego? Ponieważ jest to sposób, aby mieć w soNowicjacie i 6 latach formacji seminaryjnej,
bie prawdziwe życie, które jest potężniejsze od
został mi udzielony sakrament święceń w stopśmierci, które trwa na wieki w Bogu.
niu prezbiteratu. Można powiedzieć, że jedno
Jakże więc się to dzieje, skoro tyle razy
z pragnień zostało spełnione. Ale nie jest tak do
przystępujemy do Ołtarza Pańskiego, wiele razy
końca, bo kto choć raz spotkał Żywego Boga,
przyjmujemy Komunię Świętą, a ciągle czujemy
tego serce nie
pewien
głód?
(
…
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będzie spokojne
Ponieważ miłość,
do czasu, kiedy
w nas wtedy pomnażana, zostanie która jest w nas
będzie z nim stale
dopełniona w niebie, kiedy będziemy w t e d y p o m przebywać…
nażana, zostanie
Artykuł ten oglądali Pana Twarzą w twarz. On już dopełniona
w
z a t y t u ł o w a ł e m : teraz pozwala nam się odnaleźć. On już niebie,
kiedy
Zaspokajanie nie- dziś czeka, by podsycać pragnienie Jego b ę d z i e m y
gasnącego
praoglądali
Pana
bliskości. A ja?
gnienia. W tych
Twarzą w twarz.
kilku zdaniach chcę odnieść się do Eucharystii,
On już teraz pozwala nam się odnaleźć. On już
która będąc „Sakramentem Miłości” jest naszym
dziś czeka, by podsycać pragnienie Jego
„Pokarmem na drodze do wieczności”.
bliskości. A ja? Co ja robię? Czy chcę, aby Król
W roku akademickim 2017/2018 przygotoNiebios wszedł w moje życie i prowadził mnie
wywałem wraz z moimi współbraćmi Misterium
do Niegasnącej Radości Nieba?
Męki Pańskiej. Zostało ono zatytułowane
Odnaleziony Chleb, ponieważ zrozumiałem,
że potrzeba pokazać Chrystusa dającego się
odnaleźć. Chciałem pokazać tego Jezusa, który
spełnia ludzkie pragnienia, a jednocześnie
je coraz bardziej rozbudza – przede wszystkim
to podstawowe pragnienie – pragnienie Boga
Żywego.
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Jeszcze daleka
droga
tekst

al. now. Paweł Strojewski
redaktor naczelny

G

dy, bezpośrednio po zakończeniu ceremonii święceń prezbiteratu, rozmawiałem z wieloma pallotynami, dość często
słyszałem słowa „No, to jeszcze chwila i przyjdzie pora i na wasz kurs”. Szczerze mówiąc, chociaż wydaje się, że dobrze jest co roku widzieć,
ku jakiemu celowi zmierza formacja seminaryjna, to jednak nieustannie towarzyszy jej przeczucie, że to wciąż bardzo daleka droga.
„Zawsze, kiedy myślę na temat Eucharystii,
przychodzi moment, kiedy muszę zgodzić się na
przestrzeń tajemnicy i misterium. Że nie wszystko rozumiem i, tym bardziej, nie wszystko odczuwam. Bóg, Niepojęty w swej Wielkości, przychodzi do mnie w pośpiechu codzienności.” To
słowa ze świadectwa Jarosława Drahana SAC.
Kapłana. Wybranego spośród ludu i dla ludu
w sprawach odnoszących się do Boga. A ja? Ironicznie można by stwierdzić, że dobrze, że zdaje
sobie sprawę, że uczestniczę we mszy świętej.
Co dopiero mówić o jej sprawowaniu?
Bez wątpienia powołanie kapłańskie jest
tajemnicą. Rzecz jasna nie możemy jednak
uwolnić się tym stwierdzeniem od jej zgłębiania.
Przestrzeń tajemnicy w życiu chrześcijańskim

jest nie tylko żywo obecna, ale także pożądana.
Tego rodzaju tajemnica, jaką jest powołanie
kapłańskie, otwiera duży horyzont indywidualnych przeżyć oraz intymności w relacji z Panem.
Jako redaktor naczelny „Naszego Prądu”, myślałem, że artykuły neoprezbiterów są tylko standardem, który jak co roku trzeba stworzyć.
Z mniejszą lub większą ochotą. Jak miło było się
zdziwić. Przemyślenia naszych współbraci posiadają bowiem swego rodzaju „wspólny mianownik”, spajający wszystkie trzy artykuły. Było nim
jedno proste słowo – pragnienie. Z jednej strony
wielkie pragnienie Boga, by uczynić człowieka
szczęśliwym. Z drugiej – pragnienie człowieka,
który odczytuje wolę Stwórcy i dobrowolnie pozwala się uszczęśliwić. Pora jednak oddać głos
samym neoprezbiterom, wskazując choć częściowo na opisany w ich świadectwach „świat pragnień”. Rzecz jasna nie mogę pozostawić ich bez
kilku słów komentarza oraz życzeń.
„Jednak jest chociażby jedno takie pragnienie, które łączy ludzi wszystkich epok i kultur –
jest to pragnienie relacji z Prawdziwym i Żywym
Bogiem. Dla każdego, kto prawdziwie poszukuje
w swoim życiu Boga, pragnienie to będzie od
wewnątrz palące i zmuszające do poszukiwań
i chęci zaspokojenia go. Czy rzeczywiście jest to
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spocznie w Bogu. W 100% utożsamiam się
z tymi słowami! Bo z własnego doświadczenia
wiem, że tak po prostu jest. Jestem na swoim
miejscu gdy jestem przy Panu i odpowiadam na
to, co On mi proponuje. A Pan wskazuje zawsze
najlepszą drogę!” (ks. Szymon Pakuła SAC). Ta
refleksja była dla mnie wspaniałym odwołaniem
do prawdy zawartej w Ewangelii. Gdy apostołowie pytają Jezusa o to, co otrzymają w zamian za
porzucenie domów, braci, sióstr… Jezus nie waha się być hojnym. Jako kleryk ucieszyłem się,
możliwe? (…)W roku akademickim 2017/2018
że ta hojność jest czymś obecnym i widocznym,
przygotowywałem wraz z moimi współbraćmi
czymś doświadczalnym. Jestem na swoim miejMisterium
Męki
scu, a Pan wskazuje
Pańskiej.
Zostało
Jako redaktor naczelny „Naszego zawsze najlepszą
ono zatytułowane
Prądu”, myślałem, że artykuły drogę. W odniesieOdnaleziony Chleb, neoprezbiterów są tylko standardem, niu do tytułu artyponieważ zrozumia- który jak co roku trzeba stworzyć. kułu
spytałbym
łem, że potrzeba Z mniejszą lub większą ochotą. Jak „Czego
pragnąć
pokazać Chrystusa miło było się zdziwić.
więcej?”
dającego się odna„Dobrze
pamięleźć. Chciałem pokazać tego Jezusa, który spełtam, że kiedy szukałem swojego miejsca w życiu,
nia ludzkie pragnienia, a jednocześnie je coraz
to znalazłem się na wielkim rozdrożu. Akurat
bardziej rozbudza – przede wszystkim to poddobiegały końca moje studia farmaceutyczne
stawowe pragnienie – pragnienie Boga Żywei moje dawne marzenie o byciu księdzem coraz
go.” (ks. Dominik Gaładyk SAC). Czytając pobardziej dawało o sobie znać. Zastanawiałem się,
wyższe fragm. artykułu „Zaspokojenie niegasnąco robić dalej: miałem propozycję kontynuacji
cego pragnienia”, zauważyłem duże podobieńmoich studiów na innej uczelni, iść pracować do
stwo z duchowością naszego świętego Wincenteapteki czy pójść do seminarium? Bardzo się bago Pallottiego, dla którego przecież pragnienia
łem dokonać wyboru, bałem się, że popełnię
oraz infinityzm były jednymi z najważniejszych
błąd i później będę żałować przez całe życie.
elementów drogi ku zjednoczeniu z Chrystusem.
Wybrałem pracę w aptece. Kiedy chodziłem do
Bóg pragnie objawiać się ludziom, wlewając w
pracy, czułem się tak, jakbym kogoś zdradził.
ich serca przeogromne „Capax Dei”. Kapłaństwo
I rzeczywiście zdradziłem – zdradziłem moje
zostało tu zatem zdefiniowane zarówno jako
marzenie, moje marzenie, by poświęcić swoje
sposób realizacji Bożego pragnienia, jak również
życie Bogu. Wszystko się zmieniło, kiedy jednej
oczekiwań człowieka – stworzonego do szczęniedzieli poszedłem na adorację. Siedziałem
ścia, które w sposób pełny zrealizuje się w ojw ławce, nic nie mówiłem Jezusowi, po prostu
czyźnie niebieskiej.
siedziałem i patrzyłem. A On patrzył na mnie.
„Z jednej strony wiedziałem, że w życiu jest
Wtedy zrozumiałem, wtedy dopiero dotarło do
przede mną wiele ciekawych możliwości. Z drumnie, że właśnie tak chcę przeżyć swoje życie –
giej jednak, nic nie było w stanie dać mi poczusiedząc u stóp Jezusa.” (ks. Jarosław Drahan
cia spełnienia, nic nie było w stanie wypełnić
SAC). Opis z pewnością przywołujący na myśl
mojego serca. (…) Bardzo dobrze te moje przesłynny dialog świętego Jana Marii Vianneya
życia oddają słowa św. Augustyna, który napisał:
z prostym mieszkańcem Ars, przebywającym na
Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie
adoracji. Czytając to wyznanie, przypomniałem
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sobie jednego z pallotyńskich misjonarzy, który
dzielił się refleksją o swojej pracy duszpasterskiej mniej więcej w tych słowach: „Widzisz,
idziesz do ludzi, mówisz im o Bogu… i nic. Potem idziesz na pół godziny adoracji, wychodzisz, mówisz ludziom to samo i masz cały kościół ludzi”. Nie musimy wnikać w to, co dzieje
się na adoracji między człowiekiem a Panem
Bogiem. Możemy i powinniśmy za to cieszyć się
owocami tej rzeczywistości i ją naśladować.
Rzeczywistość, w której nasze pragnienia spotykają się z tymi, które możemy odczytać z serca
Zbawiciela.
Cieszę się, że mogłem poznać punkt widzenia moich starszych współbraci. Cieszę się

również tym, iż przez rok należeliśmy do jednej,
ołtarzewskiej wspólnoty seminaryjnej. Czego
życzę naszym neoprezbiterom? Myślę, że dwóch
rzeczy. Po pierwsze tego, o czym, ksiądz prowincjał Adrian Galbas SAC pisał w książce
„Sacerdos”. By nie bali się iść. Iść tam, gdzie
zostaną posłani przez przełożonych. By ich pragnienia były paliwem, umożliwiającym coraz
prężniejszy bieg ku szczytom doskonałości. Po
drugie, jako prezent oraz przestrogę chcę przytoczyć poniżej streszczenie myśli, którą w ostatnim czasie przeczytałem w rozważaniach eucharystycznych księdza Tadeusza Dajczera zatytułowanych „Zachwycić się tą miłością”. Zachwyćmy
się nią i pozwólmy Panu działać!

„W postawie celnika przyznaję, że ciągle jesteś dla mnie za mały. Bo wszystko mnie przyciąga, angażuje. Tak mnie wciąga w orbitę swego działania, jakby poza tym światem już niczego w ogóle nie było. Ty
zostajesz tylko jakby w tle mojego życia. Z konieczności musisz być wtedy dla mnie za mały. Bo horyzont mojego widzenia zakrywa rzeka doznań, których szukam, którym się oddaję, w których się pogrążam. Czy to nie jest jakąś formą dramatu, że jesteś tylko tłem dla moich poczynań? Nie na pierwszym
planie, ale gdzieś daleko.
Być może nawet coś zrobię dla Ciebie, ale faktycznie tak bardzo się Tobą nie interesuję. Jesteś zawsze
tym drugim, trzecim, a może dziesiątym w mojej hierarchii wartości. Przecież mam tylu znajomych,
tyle osób z rodziny, tyle spraw naglących. W obliczu tak bardzo potrzebuję Ciebie. Ciebie, realnie obecnego w Eucharystii. Bo ciągle jesteś tłem.
Ale najgorsze polega na tym, że chyba wcale nie chciałbym tego tła wyrzucać, bo tło jest potrzebne,
nawet źle bym się bez niego czuł. Ty jako tło jesteś wystarczająco mały dla mnie, żeby mi nie przeszkadzać w moich zaangażowaniach, w tym za czym gonię. Aż trudno wyartykułować mi to, że dobrze mi
z tym, że jesteś taki mały. Powiedziałbym, że nawet „w sam raz mały”. Podoba mi się takie „normalne”
życie. Bo gdyby przestało być „normalne”, trzeba by coś w nim zmienić. Nie miałbym tego spokoju,
tego komfortu, jaki daje mi kompromis. Jednak mimo tego przebija się do mnie łaska. I coraz bardziej
widzę, że potrzebuje Ciebie. Właśnie dlatego przychodzisz w Eucharystii, żeby ratować mnie od tego,
wobec czego pozostaję bezradny. Jeżeli bowiem Ty jesteś dla mnie tłem… to jaki ja jestem wielki. Praca
to już nie praca, to poświęcenie. Relacje z innymi opromienia nowy, inny blask. Widzisz sam, jak bardzo Cię potrzebuję, bo traktując Ciebie jako tło, niszczę siebie, innych i świat.
Jaka to jest przewrotność – praca apostolska dla Ciebie może dawać tyle satysfakcji. Przecież ludzi
nawracam, mówię o Tobie. Ale gdybyś zniknął z pozycji tła, całe apostolstwo nie miałoby już żadnego
sensu. Ty więc musisz być w tle, bo mi daje to spokój, że się tak poświęcam, że żyję dla wielkich rzeczy… z Tobą w tle.
Ale i zobaczyć to jest już łaską. Bo wtedy moje wołanie do Ciebie nasila się i to, co do tej pory było jedynie tłem, zaczyna dochodzić do głosu. Potrzebuję Ciebie, Boże. Potrzebuję Twego eucharystycznego
miłosierdzia tak bardzo. Ty przecież chcesz mi to wszystko przebaczyć, chcesz mnie zbawić… chcesz
mnie nawet w tym życiu uświęcić. Potrzebna jest tylko moja skrucha i narastająca wiara w Twoją
miłość.”
Nasz Prąd

Ad Infinitam
Dei Gloriam !

tekst

al. Jan Jabłuszewski SAC
redaktor

K

ażdy z nas ma jakieś marzenie. Moim,
od najmłodszych lat, było zostanie…
organistą. Począetk był dość prosty...
Jako dziecko zacząłem coś tam się uczyć gry na
pianinie, jednak natrafiając na pierwsze trudności szybko się zniechęciłem. Pomocą
w realizacji mojego marzenia okazał się być
upór i konsekwencja mojej mamy. Dzięki niej
poszedłem do szkoły muzycznej, w wieku jedenastu lat zagrałem na pierwszej Mszy świętej,
a także, z biegiem czasu, zrozumiałem, że Pan
Bóg oczekuje ode mnie czegoś więcej. Że On też

ma marzenie – moje szczęście.
Fascynowały mnie organy. Fascynowała
mnie skomplikowana budowa instrumentu,
jego przepiękne i pełne majestatu brzmienie.
Jego wygląd, często dodający splendoru tak
wielu świątyniom. W zależności od ilości głosów, organy zbudowane są z kilkuset a nawet
kilku tysięcy piszczałek, które zestrojone
współbrzmią wychwalając Najwyższego i mobilizują nasze zmysły do oddawania czci Bogu.
Liczne połączenia, rurki, przełączniki, wiatrownice, miech, manuały, klawiatura pedałowa i wiele innych niewidocznych elementów
składa się na brzmienie instrumentu.
Nasuwa się tutaj analogia do Kościoła –
jak organy złożone są z piszczałek, tak Kościół
z wiernych. Każdy element instrumentu jest
bardzo ważny, tak samo każdy członek Kościoła jest bardzo ważny i jego brak osłabia pełne
wybrzmiewanie chwały Bożej zarówno w instrumencie jak i Kościele. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy od siebie zależni i za siebie
odpowiedzialni, również w organach elementy
są zależne od siebie.
Ta analogia pomaga nam zrozumieć, dlaczego organy zostały zaadoptowane jako instrument liturgiczny. Jedność piszczałek wyraża jedność Kościoła. Organy nazywane „królem
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strukturze Kościoła. Grzech człowieka Kościoła
jest osłabieniem całego jego organizmu, podobnie jak awaria w organach wpływa na brzmienie
całego instrumentu. Organy grają dzięki powietrzu, które przez nie przepływa, Kościół żyje
dzięki Duchowi Świętemu. Organy są połączone
przez różne elementy; tym, co łączy Kościół, jest
Ciało i Krew Chrystusa – Eucharystia. I tak jak
poszczególne elementy instrumentu potrzebują
konserwacji, naprawy i pielęgnacji, tak samo
każdy członek Kościoła potrzebuje odnowy,
sakramentów i troski ze strony innych. Tak więc
instrumentów”. Ze względu na najszerszą skalę
„król instrumentów” może nam pomóc w zrozubrzmienia i swoje gabaryty są namiastką i zapomieniu struktury Kościoła i jego funkcjonowawiedzią chwały wyniu.
brzmiewającej w nieOrgany nazywane „królem in- Czasami nasze mabie przed tronem
strumentów”. Ze względu na rzenia mogą doproKróla Wszechświata. najszerszą skalę brzmienia i swoje wadzić nas do poOrganista
ma gabaryty są namiastką i zapowiedzią znania
marzenia
bardzo odpowiedzial- chwały wybrzmiewającej
w niebie Boga o naszym
ne zadanie w liturgii. przed tronem Króla Wszechświata.
szczęściu. Ja od orMa pomóc zgromaganów doszedłem do
dzonym wiernym w modlitwie. Pomóc. Nie
życia konsekrowanego i przygotowuję się do
przeszkadzać. Grający musi mieć świadomość,
święceń diakonatu. Upór i konsekwencja innych
że jego posługa nie jest dodatkiem do celebracji
mogą mieć naprawdę błogosławione skutki
liturgicznej, ale jest jej integralną częścią. Ma
w naszym życiu, nawet przybliżyć do Boga.
pomóc Kościołowi w wychwalaniu Boga.
Co mi uświadomiło „bycie” organistą? Każdy z nas jest odpowiedzialny za Kościół. Każdy
z nas ma swoje miejsce niepowtarzalne w całej
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O co chodzi
w Nazarecie?
tekst

al. Rafał Kucharski SAC

C

zym jest Nazaret? Z pewnością wspólnotą
grzeszników. Na czym polega ta wspólnota? W praktyce to spotykamy się raz
w tygodniu, zazwyczaj o 20.00 we wtorek na
godzinnej adoracji, po której zbieramy się na
dzielenie owocami naszego „bycia z Bogiem”.
Pierwszym celem naszych adoracji, z resztą
jak każdej innej modlitwy jest uwielbienie i oddanie chwały Bogu. Jako grzesznicy często o tym
zapominamy, ale te adoracje nam w tym pomagają, abyśmy sobie o tym przypomnieli. Chodzi
o to, aby oderwać swój wzrok i uwagę od siebie,
od innych i wszelkich rzeczywistości codzienności a skierować je ku Chrystusowi. Celem jest
przestać szukać własnej chwały, a oddawać
chwałę Jemu. Przestać szukać siebie, aby szukać
Jego i znaleźć siebie w Nim. Te adoracje pomagają nam wracać na właściwe tory naszego życia,
którego celem jest wielbić Boga. Przecież Chrystus żywy i obecny pośród nas właśnie po to „za
wszystkich umarł, aby ci, co żyją, już nie żyli dla
siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał”(2 Kor 4,15).
Kiedy pytałem Pana, o czym napisać w tym
artykule, uderzyły mnie słowa z Księgi Jozuego,
otrzymane przez lud izraelski, kiedy ruszał na
podbój Ziemi Obiecanej po drugiej stronie Jordanu. W tym kontekście są to dla mnie słowa

szokujące, a brzmią następująco: „Zostawcie

jednak przestrzeń około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak
więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy
nią nie szliście." (Joz 3,4 ). O co tutaj w ogóle
chodzi?! To jest jakieś nielogiczne, przecież to
ma być podbój, wojna, a poza tym będzie trzeba
się jakoś przeprawić przez Jordan. I co? Zamiast
obmyślać cały plan podboju i znaleźć sposób na
przeprawienie się przez wody Jordanu Bóg mówi krótko „Idź za arką”. Jednak mądrość Boża
nie musi być tożsama z logiką ludzką. W tym
tekście ukryta jest ogromna mądrość i głębokie
przesłanie, w którym, my - członkowie Nazaretu,
możemy się odnaleźć i utożsamić w większym
lub mniejszym stopniu. A więc, co dokładnie
mam na myśli?

Nasz Prąd

2 tysiące łokci to ok. 1 km, spora odległość,
dlaczego taki duży dystans od Arki? Bo tutaj
chodzi o rzeczywiste wypuszczenie inicjatywy ze
swoich rąk i oddanie jej Bogu. Arka daleko
z przodu, a oni daleko z tyłu. Izraelici mają
uznać za psalmistą

z nas. Nie wiemy, co nas czeka, bo idziemy drogą, którą nie szliśmy. Ale ufamy, że idziemy za
Tym, który wie i nas poprowadzi. I jeśli będzie
trzeba, usunie wszystkie przeszkody i trudności,
ale ważne, aby nie wyprzedzać łaski. Nawet jeśli
dzieje się to za cenę
„Jeżeli Pan domu nie
I wła śnie o to c h o dz i niepewności i uznazbuduje, na próżno w Nazarecie. Żeby iść, nie wyprze- nia swojej niewysię trudzą ci, którzy dzając Pana i w Nim poznać drogę, starczalności, które
go wznoszą. Jeżeli która mnie czeka, a o której nawet tak często, my,
Pan
miasta
nie nie mam jeszcze zielonego pojęcia!
członkowie Nazareustrzeże,
strażnik
tu, wyrażamy na
czuwa daremnie.(Ps 127)” I jeżeli Pan im nie
wspólnym dzieleniu. I to jest cel i charakter
utoruje drogi do zwycięstwa w Ziemi Obiecanej,
naszej modlitwy. Myślę, że chyba coś jest nie tak,
to nic z tego nie będzie. A Pan „nie kocha się
kiedy nie ma w naszym życiu momentów, gdy
w sile rumaka; nie ma też upodobania w goledroga, którą Bóg prowadzi, nas nie przerasta.
niach męża. Podobają się Panu ci, którzy się Go
Słowo Boże stwierdza jasno: „drogi moje, nie są
boją, którzy wyczekują Jego łaski." (Ps 147, 10drogami waszymi, a myśli moje nie są myślami
12). No właśnie, oddać z ufnością inicjatywę
waszymi" (Iz 55,8). On ma perspektywę inną niż
Panu, ta przestrzeń między ludem a arką właja czy Ty, Drogi Czytelniku. A Jego plan jest tak
śnie to symbolizuje. To jest przyjście do Niego
piękny (nie znaczy, że zawsze łatwy), że się to
z ufnością, że Jego wyczekiwana łaska przyjdzie,
nawet nie mieści w głowie.
że Jego prowadzenie nastąpi i Jego obietnica się
A kiedy już pozwolimy na poprowadzenie
zrealizuje. O to chodzi w Nazarecie. Nawet za
się tą „drogą nieznaną”, wtedy Bóg zatrzyma
cenę poczucia „nicnierobienia” lub zmniejszenia
przed nami nawet wody Jordanu (Joz 3, 15-16),
aktywności, która może towarzyszyć godzinnej
czyli rozwiąże przeszkodę, problem, trudność,
adoracji Najświętszego Sakramentu. Dla wielu
słabość w tak cudowny sposób, że będzie można
Nazaret może być uważany za czas stracony lub
tylko złapać się za głowę i krzyknąć znane nam
źle wykorzystany. A jednak jest to sposób robiena dzieleniu „Chwała Panu”. I właśnie o to chonia miejsca dla Bożego prowadzenia, robienie
dzi w Nazarecie. Żeby iść, nie wyprzedzając Pana
przestrzeni 2 tysięcy łokci między mną, a Nim,
i w Nim poznać drogę, która mnie czeka,
żebym przypadkiem nie próbował Go wyprzea o której nawet nie mam jeszcze zielonego
dzić, jak na przykład Piotr. Kiedy to Jezus upopojęcia.
mina Go „Idź za mną (w dosłownym tłumaczeniu) szatanie. Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz
po Bożemu, ale po ludzku." (Mt 16,23).
Wracając jednak do Księgi Jozuego: „Tak

więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy
nią nie szliście." (Joz 3,4). Poznamy drogę, którą nie szliśmy, drogę naszej formacji, naszego
nawrócenia, niekiedy ogołocenia. Nie mamy
scenariusza najbliższej godziny spędzonej na
adoracji, czekamy, pozwalamy, aby On wskazał
i ukształtował tę wspólną modlitwę, a następnie
tak samo ukształtował całe nasze życie. Według
swojego zamysłu, jaki ma względem każdego
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O święta
uczto!

Nasz Prąd

Eucharystia?
Polecam
Franciszka
tekst

al. now. Paweł Strojewski
redaktor naczelny

W

spomnianego w tytule pana poznałem
już po wstąpieniu do pallotynów.
W sporej bibliotece naszego nowicjackiego domu w Ząbkowicach zostawił dla mnie
mocno zakurzony list, a właściwie to zaproszenie do wspólnej podróży w świecie życia duchowego. Tytuł listu… niektórzy współbracia, czytając go, mówili, żebym nie zabierał kobiet na czytanie duchowne. „Filotea”, autorstwa świętego
Franciszka Salezego, a więc jednej z osób bliskich świętemu Wincentemu Pallottiemu. Dzieło, które zmieniło i nadal zmienia wiele w mojej
relacji ze sobą, z bliźnimi i Bogiem, zawierające
wiele praktycznych porad dotyczących życia
modlitwy, konkretnych modeli modlitwy i rozmyślań. Dzieło zadziwiające o tyle, iż zachęcając
do dążenia do prawdziwej pobożności w tym
stanie i okolicznościach, które zostały nam dane.
Poznając „Filoteę” w nowicjacie, czułem, że nasz
ojciec założyciel bardzo chętnie by się pod nim
podpisał. Nie mogę pominąć również milczeniem tego, że choć dzieło powstało setki lat temu, to jednak zostało napisane w bardzo przystępny i konkretny sposób. Oczywiście niemożliwym jest przedstawić w jednym artykule całej
drogi, którą prowadzi nas „Filotea”. Skoro więc
tematem tego numeru jest Eucharystia, skupię
się przede wszystkim na wypracowanym, dzięki
№ 93

radom świętego biskupa Genewy, ogólnym modelu modlitwy, pomagającym przygotować się
do Mszy Świętej oraz konkretnych radach odnośnie przeżywania Najświętszej Ofiary.
Na początek… Franciszek Salezy zachęca
rozpoczęcie modlitwy od postawienia się
w obecności Boga. Mówiąc zaś konkretniej, biskup zachęca, by uświadomić sobie, iż Bóg jest
przy mnie, ponieważ istnieję. W każdej sekundzie mój Pan tworzy mnie na nowo, a więc jestem „otoczony przez Stwórcę”, nieustannie
chciany i dopuszczany do istnienia. Drugą
„drogą uświadomienia sobie obecności Boga”
jest fakt tego, że Bóg jest w sposób szczególniejszy blisko tych, którzy modlą się do Niego, pragną tworzyć z Nim relację opartą na wzajemnej
otwartości. Zaś jako trzecie zadanie, autor podkreśla, że Bóg, będący blisko modlącego się do
Niego człowieka, jest jeszcze bliższy temu, kto
modli się do Niego, będąc członkiem Ciała Chry-

stusowego - Kościoła. Widać tu dużą wrażliwość
świętego, który zwraca również uwagę, by
uprzytamniać sobie obecność Boga tak, jak gdybyśmy siadali obok naszego najlepszego przyjaciela. Muszę przyznać, iż ów pierwszy punkt
modlitwy był dla mnie sporą rewolucją. Zwykle
rozpoczynałem modlitwę „z marszu”. Święty
Franciszek pokazał mi zaś, że o ile nie mam
wpływu na ilość moich roztargnień w czasie
mszy czy modlitwy, o tyle to ode mnie zależy,
jak rozpocznę moją modlitwę. To do mnie należy decyzja o tym, czy klękam w biegu, myśląc
przed mszą świętą następujące punkty: milczenie
o siedemnastu innych sprawach, czy postana- element zasłuchania oraz uspokojenia i skupiewiam zatrzymać się i powiedzieć sobie „Staję
nia umysłu, przedłużenie postawienia się w obecprzed rzeczywistością, która jest pełna Boga”.
ności Boga oraz prośby o natchnienie (którego
Po stanięciu w obecności Boga, doktor
też z pewnością nigdy za wiele), wzbudzenie inKościoła zachęca czytelnika do wezwania pomotencji, w której chcemy przeżywać Najświętszą
cy Ducha Świętego,
Ofiarę oraz uświaprostej prośby o łaskę
sobie
Franciszek pokazał mi zaś, że domienie
i natchnienie. Drugi
własnej grzeszności
o ile nie mam wpływu na ilość
punkt… i druga rewolui nędzy.
moich roztargnień w czasie mszy Przy tej okazji warcja, bo przecież „ja
czy modlitwy, o tyle to ode mnie to dodać, że święty
wiem jak i o co się modlić”. Franciszek zaś po
odwołuje się do
zależy, jak rozpocznę moją
raz kolejny zachęca do
Mszy
Świętej
modlitwę.
szacunku wobec modli„z jego czasów”.
twy, do pokory i uniżeZ tego też powodu
nia. Następnie prowadzi czytelnika do centralmoja refleksja o mszy świętej została tu nieco
nego rozmyślania. Tu przychodzi czas na moją
dostosowana do obecnego kształtu liturgii, ale
osobistą refleksję, ponieważ sam święty pozomuszę przyznać, że dzięki poznaniu „Filotei” nie
stawia tu swego rodzaju lukę – wskazuje na
tylko owocniej przeżywam codzienną Eucharykonieczność podjęcia rozmyślania, zaś następstię, ale również nie miałem problemów ze skunie odwołuje się już bezpośrednio do eucharypieniem w trakcie Mszy Świętej odprawianej
stii. Patrząc na duchową sylwetkę świętego wyw nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.
daje mi się słusznym umieścić w rozmyślaniu
Przejdźmy więc już bezpośrednio do Najświętszej
Ofiary. Franciszek wskazuje, iż od momentu rozpoczęcia aż do liturgii słowa powinniśmy trwać
w myśli o naszej niegodności i słabości oraz
o wielkości obecności Boga. Liturgia słowa stanowi tu moment do refleksji nad przyjściem Zbawiciela na ziemię oraz jego życiem: pracą, głoszeniem, pełnieniem woli Ojca. Kolejna niesamowita intuicja. Biorę udział w Eucharystii, słucham
Słowa Bożego, a w tle myślę o tym, że za chwilę
przyjmę ciało i krew Tego, o którym mówi to
Słowo.

Nasz Prąd

A zatem to zasłuchanie jest konieczne, jest
kapłana czy gorliwszego i lepiej wykształconego
przedstawieniem duszy jej Gościa. Kolejne zakatolika może to brzmieć jak ogrom banałów
chęty świętego biskupa (moment Credo, próśb
słyszanych już po wielokroć, w dodatku opisująi ofiarowania) dotyczą ofiarowania samego siecych eucharystię przeżywaną w innym rycie niż
bie - „Postanawiaj żyć i umrzeć w wierze,
obecny. Równie dobrze jednak rozumiem, że
w posłuszeństwie dla jego Boskiej nauki i w jedw obecnych czasach świadomość przeżywania
ności ze świętym Koliturgii wśród wierPoznanie dzieła świętego
ściołem
Katolickim”,
nych pozostawia wiele
Franciszka
Salezego
wprowaa także rozważania kondo życzenia. Dlatego
kretnych scen Męki
dziło w moje przeżywanie mszy też podzieliłem się
Pańskiej (do modlitwy
refleksją o „mojej
świętej bardzo dużo świeżości.
Ojcze Nasz). Tyle razy
Eucharystii”. O tym,
Zapaliło nową iskrę, by uważjuż słyszałem to zdanie
co mnie wspomaga
niej słuchać, mocniej rozważać i inspiruje. Poznanie
- w czasie Mszy Świętej
wracamy na Golgotę.
dzieła świętego Frani goręcej prosić i dziękować.
Do tego zachęca nas
ciszka Salezego wpromyśl świętego Franciszka. Czas od Pater Noster
wadziło w moje przeżywanie Mszy Świętej bardo Komunii Świętej, zgodnie z myślą świętego,
dzo dużo świeżości. Zapaliło nową iskrę, by
powinien być czasem najgorętszych pragnień
uważniej słuchać, mocniej rozważać i goręcej
i próśb, wśród których centralną winna być chęć
prosić i dziękować. I wierzę głęboko, że tak przezłączenia z Panem. Zaś po przyjęciu Komunii
żywana liturgia zbliża mnie do coraz pełniejszeprzychodzi czas na dziękczynienie, wykraczające
go udziału w ofierze naszego Pana, a tym samym
poza Najświętszą Ofiarę.
do kontemplacji Największego Misterium naszej
Nie jestem ekspertem w sprawach liturgii.
wiary.
Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wyświęconego

Święty Franciszku Salezy, módl się za nami!
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Eucharystia
„w programie”
Kościoła
czywiście coraz lepiej uświadamiali sobie, czym
jest dla Kościoła sakrament Ciała i Krwi Chryal. Michał Jaworowski SAC
stusa oraz cała Msza Święta, co ma spowodować
Redaktor
częstsze i bardziej świadome w niej uczestnictwo. Jeżeli w pełni zdamy sobie sprawę z tego,
przygotowywanym przez polskich
w czym tak naprawdę bierzemy udział, to takie
biskupów planie duszpasterskim na
kwestie jak np. obecność na coniedzielnej Mszy
lata 2019-2022 centralne miejsce
Świętej czy w ogóle problem świętowania niezajmuje tajemnica Eucharystii. Jest to dla nas
dzieli zaczniemy widzieć we właściwym, tj. Bookazja, aby jeszcze barżym świetle.
Hasłem każdego kolejnego ro- Jednak nie koniec
dziej
zagłębić
się
ku będą poszczególne tematy, na tym: właściwie
w tę tajemnicę i umocnić się w wierze w realpodjęte w adhortacji apostolskiej ukształtowani,
ną obecność Jezusa
chrześcipapieża emeryta Benedykta XVI wierzący
w Najświętszym Sakrajanie - katolicy już
.
mencie oraz w miłości
dzięki samej swej
ku Niemu.
postawie staną się
Pełna nazwa programu brzmi „Eucharystia
świadectwem, które następnie zachęci także
– źródło, szczyt i misja Kościoła”. Hasłem każdeniewierzących i niepraktykujących do zainterego kolejnego roku będą poszczególne tematy,
sowania się skarbem Mszy Świętej i Najświętpodjęte w adhortacji apostolskiej papieża emeryta Benedykta XVI Sacramentum caritatis:
Eucharystia jako tajemnica wyznawana, celebrowana oraz wezwanie do świętości i apostolatu.
Wśród wyakcentowanych zagadnień ma się
zaleźć m.in. świętowanie niedzieli jako Dnia
Pańskiego, w tym również jako dnia wolnego od
pracy, ale przede wszystkim wezwanie do autentycznego przeżywania tej tajemnicy jako największego skarbu, jaki posiadamy.
Pragnieniem biskupów jest, abyśmy rzetekst

W

Sacramentum caritatis (…)

Nasz Prąd

szego Sakramentu, a w konsekwencji do reguczęsto odwiedzać w kościele czy kaplicy? Czy
larnego uczestnictwa w Eucharystii.
inni, widząc mnie w czasie Mszy Świętej i po
Bez wątpienia duża odpowiedzialność
niej, mogą poznać we mnie kogoś, kto właśnie
spoczywa na kapłanach jako szafarzach Euchaspotkał się ze swoim Bogiem? Czy jestem dla
rystii; w tym również i na nas, przyszłych (daj
nich świadectwem, czy też może antyświadecBoże) kapłanach; jest niezmiernie ważne, jak
twem?
podkreślają biskupi, abyśmy rzeczywiście rozuEpiskopat Polski pragnie, abyśmy, wszyscy
mieli, jakie tajemnice sprawujemy/będziemy
razem i każdy z osobna, podjęli wyzwanie zmiesprawować. Jednakże jest
rzenia się z tymi
to tak naprawdę wezwai im podobnymi
Czy rzeczywiście staram się
nie skierowane osobiście
tak,
w pełni świadomie przeżywać pytaniami;
do każdego Polaka identyaby odnowiona
coniedzielną/codzienną Euchary- wiara w rzeczyfikującego się jako chrześcijanin katolik.
stię? Czy, a jeśli tak to jak świętu- wistą obecność
Toteż z pewnością
Jezusa w Euchaję niedzielę, Dzień Pański? Jak
warto sobie zadać kilka
rystii i ożywiona
jest z moją adoracją
pytań (poczynając ode
miłość do Niego
Najświętszego Sakramentu?
mnie, który piszę te słoprzeniknęły do
wa): Czy rzeczywiście stagłębi nasze suram się w pełni świadomie przeżywać coniemienia, by mogły następnie realnie przekładać
dzielną/codzienną Eucharystię? Czy, a jeśli tak
się na nasze życie, oddziałując potem na wszystto jak świętuję niedzielę, Dzień Pański? Jak jest
kich ludzi dookoła nas. Nowy plan duszpasterski
z moją adoracją Najświętszego Sakramentu?
ma być dla nas szansą na – jak to określił abp
Czy to, co przyjmuję podczas Mszy Świętej jest
Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszdla mnie rzeczywiście Ciałem Chrystusa, zropasterstwa KEP – nawrócenie eucharystyczne.
dzonym z Dziewicy Maryi, ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym, czy tylko kawałkiem chleba, zwyczajnym opłatkiem? Czy odnoszę się
z miłością i czcią do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie? Czy staram się Go

www.wsdsac.pl/ziarno-slowa
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Człowiek
liturgiczny
tekst

towane jest ku Bogu. Zwrócenie się ku Bogu
będzie przejawiać się w tym, że to Bóg będzie
punktem odniesienia dla wszystkiego innego.
Wiąże się to także z większą wrażliwość na odłównym celem liturgii jest przede wszystnajdywanie w codzienności znaków działania
kim adoracja Boga i oddawanie mu
Boga. Taka świadomość staje się okazją do
chwały. Uświęca ona również człowieka,
dziękczynienia, uwielbiania lecz również do
a sakramenty kształtują jego osobowość. To
przepraszania naszego Ojca. Liturgia uczy nas
kształtowanie odbywa się na dwóch poziomach.
postawy zwrócenia ku Bogu poprzez np. znak
Jeden to wolne działanie Boga, który obdarowukrzyża i słowa „w Imię Ojca i Syna, i Ducha
je nas nowym życiem. Drugi obejmuje współpraŚwiętego”. One włacę człowieka z Bożą
łaską,
wewnętrzną
Jeżeli nasza codzienność prze- ściwie ukierunkowupracę
nad
sobą
siąknięta jest uczestnictwem ją nasze myśli. Dzieje
i świadome odpowia- w liturgii, całe nasze życie zoriento- się to także poprzez
danie na poruszenia. wane jest ku Bogu. Zwrócenie się ku centralne umiejscoNasze uczestnictwo w Bogu będzie przejawiać się w tym, wienie krzyża na
liturgii, jaką daje nam że to Bóg będzie punktem odniesie- środku ołtarza.
Najistotniejszym
Kościół przemienia nia dla wszystkiego innego.
wymiarem
liturgii
nas i sprawia, że stasłowa w Eucharystii czy modlitwy psalmami w
jemy się człowiekiem ukształtowanym przez
Liturgii godzin nie jest pouczenie, jakie otrzyliturgię, a więc człowiekiem liturgicznym. W
mujemy, słuchając słów pełnych mądrości, ale
naszym środowisku, środowisku osób konsekrowłaśnie uwielbienie Boga, które dokonuje się
wanych istnieje ryzyko, że codzienna celebracja
Jego własnym słowem. Orygenes mówił, że
sakramentów nam spowszednieje. Ku przestro„Słowo stało się krótkie”, to znaczy że wszystko,
dze, chciałbym przedstawić wymiary ducha liturco Bóg chce powiedzieć, zamyka się w jednym
gii, którego nabywamy. Jego bogactwo niech
krótkim słowie „Jezus”, które jest doskonałym
będzie dla nas ożywczym spojrzeniem na couwielbieniem Ojca. Jeżeli Bóg jest na najwyżdzienną modlitwę Kościoła, w której uczestniszym miejscu, to oczywiste będzie, że z naszej
czymy.
strony zasługuje na największą cześć.
Jeżeli nasza codzienność przesiąknięta jest
Człowiek liturgiczny to człowiek, którego
uczestnictwem w liturgii, całe nasze życie zorienal. now. Mateusz Wasiński
Redaktor

G
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charakteryzuje duch pokory. Liturgia przypomina nam o naszej grzeszności, wzywając do skruchy i pokornego wyznania naszych grzechów.
Słowo Boże w niej obecne pozwala nam dostrzec prawdę o sobie, o tym kim jesteśmy. To
właśnie Słowo kształtuje nas, uwydatnia to, co
oddziela od Boga.
Liturgia uczy nas ducha ofiary, dzięki czemu jesteśmy zdolni by tracić wszystko dla Niego, dawać się Mu na wyłączność. Nauka ta płynie z ofiarniczego życia naszego Pana, które
możemy medytować w liturgii. Każda sfera naszego życia powinna być miejscem gdzie działa
w nas Chrystus. Całkowite zaufanie pozwala
przejść przez trudne doświadczenia, których nie
brak w naszym życiu. Jest to postawa, w której
od Boga czerpiemy siłę by zmagać się z chorobą,
zdradą czy przemocą.
Najpełniejszym dziękczynieniem jest Msza
Święta, która daje nam poczucie bycia obdarowanym i uczy nas wdzięczności. Po wezwaniu
kapłana „módlmy się” następuje chwila ciszy,
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jest ona sposobnością do wypowiedzenia dziękczynienia. Później jest modlitwa eucharystyczna, w której Chrystus ustami kapłana składa
dziękczynienie swojemu Ojcu. Włączają się
w nie: Maryja, aniołowie, wszyscy święci oraz
cały Kościół. Wierni ponaglają kapłana w dialogu poprzedzającym prefację do tego, by jak najpiękniej dziękował Bogu. Prawie sto prefacji
mszalnych wskazuje na bogactwo i znaczenie
dziękczynienia, jakie składa codziennie Kościół.
Proces kształtowania człowieka przez liturgię trwa przez całe życie i objawia się duchem ukierunkowanym na Boga, czcią, pokorą,
ofiarą i dziękczynieniem. Warto poddać się temu działaniu by w świecie braku autorytetu,
słów bez znaczenia być widzialnym znakiem
Chrystusa. Człowiek liturgiczny to człowiek, na
którego twarzy można rozpoznać Jezusa. Nie
potrzeba słów czy wielkich czynów, ale promieniującej radości, której źródłem jest przebywanie blisko Boga.
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Twarzą
w twarz
z Bogiem
tekst

O. Izajasz Drzeniek OFM
ta takich kultur i społeczeństw, które nie miałyby swoich wierzeń. Każdy w coś wierzy. Dlatego
nie można w pełni funkcjonować jako człowiek,
nie wierząc w coś lub w kogoś. I chyba w każdej
kulturze i religii „zapisane” jest to prawo, że
poprzez praktyki religijne człowiek przesuwa się
est w każdym
coraz bardziej ze
z nas coś tajemI chyba w każdej kulturze sfery profanum (coś
niczego,
co
i religii „zapisane” jest to pra- nieświętego, ziemtrudno nam nazwać. w o ,
ż e p o p r z e z p r a k t y k i skiego, grzesznego)
Uczeni używają tutaj religijne człowiek przesuwa się co- do sfery sacrum (coś
zagadkowego zwrotu raz bardziej ze sfery profanum do świętego,
nieziemłacińskiego:
homo sfery sacrum.
skiego,
boskiego).
religiosus, który tłuA więc wiara, w każmaczy się: człowiek religijny. I rzeczywiście tak
dej kulturze, jest drogą do uwznioślenia człowiejest, każdy człowiek jest ze swej natury religijny.
ka, do przemiany jego umysłu, ciała, woli, natuAntropolodzy mówią, że nie było w historii świary, a przede wszystkim ducha!
Mojżesz – pierwszy „adorator” Boga
Po tym krótkim wprowadzeniu należy od
razu przejść do tła biblijnego, które posłuży nam
do lepszego zrozumienia czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiemy, że w naszej
wierze jest to jedna z najpiękniejszych i najintymniejszych form modlitwy i bliskości z Bogiem, która nas przemienia. Tym tłem jest jeden
z epizodów w życiu Mojżesza, kiedy prowadził
naród wybrany przez pustynię. Kiedy dotarli do
góry Synaj, Bóg zaprosił go na górę, by z nim
rozmawiać:

Teraz widzimy niewyraźnie jak w zwierciadle, potem będziemy oglądać twarzą
w twarz. Teraz poznaję po części, potem
poznam tak, jak sam zostałem poznany.
1 Kor 13, 12

J
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Gdy Mojżesz schodził z góry Synaj, niosąc
w dłoniach dwie tablice Świadectwa, nie zdawał
sobie sprawy, że skóra na jego twarzy promieniała blaskiem z powodu rozmowy z Bogiem.
Aaron i pozostali Izraelici byli zaskoczeni, gdy
ujrzeli światło bijące z oblicza Mojżesza i bali się
zbliżyć do niego. Mojżesz więc przywołał ich,
a gdy Aaron i wszyscy przywódcy rodów podeszli do niego, zaczął z nimi rozmawiać. Potem
podeszli również pozostali Izraelici, a Mojżesz
ogłosił im wszystkie polecenia, które Pan przekazał mu na górze Synaj. Gdy skończył mówić,
założył na twarz zasłonę. Mojżesz zdejmował
zasłonę tylko na ten czas, gdy szedł przed oblicze Pana, aby z Nim rozmawiać. Następnie wychodził, aby ogłaszać Izraelitom przykazania,
które otrzymał. Gdy tylko Izraelici zobaczyli
blask bijący z twarzy Mojżesza, on z powrotem
zakładał zasłonę, aż do chwili, gdy szedł rozmawiać z Bogiem (Wj 34, 29-35).

więcej, co się wtedy wydarzyło, ale wiemy, że to
była jakby pierwsza adoracja Boga w historii
świata i biblii. Mojżesz tak był zapatrzony
w Boga, Ten tak go oczarował i zachwycił, że
nawet nie wiedział o tym, że skóra na jego twarzy promieniała. Po czym biblia dodaje: na skutek rozmowy z Panem. Potem Mojżesz otrzymał
prezent: Dziesięć Słów, Dekalog. Adoracja Bożego Oblicza, choć ukrytego za zasłoną, rozpaliła
Mojżesza do tego stopnia, że kiedy ten zszedł
z góry, izraelici bali się do niego podejść. ŚwiaKontakt z Bogiem zaburza człowieka. Nie
tło, jakie zostało zaszczepione w sercu i na twajesteśmy w stanie „odnaleźć się” i normalnie
rzy Mojżesza przez Pana, oślepiało ich! A może
funkcjonować, kiedy Pan zaczyna się przed nanawet drażniło; a może nawet było dla nich wymi odsłaniać i mówić z nami. Dlatego się ukryrzutem sumienia po mnogości ich grzechów
wa. Mojżeszowi powiedział na górze Synaj: „Nie
i wcześniejszych niewierności Panu. Dlatego
będziesz
mógł
Mojżesz
musiał
oglądać
mojego
Kontakt z Bogiem zaburza człowie- zakryć twarz, by ci
oblicza, gdyż żaka. Nie jesteśmy w stanie „odnaleźć mogli do niego
den człowiek nie się” i normalnie funkcjonować, kiedy podejść i z nim
może oglądać mo- Pan zaczyna się przed nami odsłaniać rozmawiać.
jego oblicza i po- i mówić z nami. Dlatego się ukrywa
Zauważmy
zostać przy życiu”.
jeszcze raz, zanim
Chociaż kilka wersetów wcześniej napisano:
Pan przekazał Mojżeszowi Dekalog, ten adoro„A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,
wał Boga. Owocem adoracji Mojżesza są jedne z
jak się rozmawia z przyjacielem”. Choć miłość
najważniejszych słów, jakie Bóg kiedykolwiek
Go do nasz przyciąga, to my nie jesteśmy na to
wypowiedział do człowieka. Pokazuje to, jak
gotowi. Mojżesz trwał przy Bogu w samotności
owocna może być ta forma modlitwy, bardzo
czterdzieści dni. Kiedy zakończył post objawił
prosta w swej formie, ale jakże intymna i piękna.
Mu się Bóg i otrzymał napisane na tablicach
Bóg jest szczególnie hojny, kiedy na niego paDziesięć Słów.
trzymy, jak dwoje zakochanych, którym wystarKsięga Wyjścia podaje, że kiedy Pan
czy na siebie patrzeć i są szczęśliwi. A w księdze
przechodził obok Mojżesza i chwała Jego razem
Liczb Pan potwierdzi tę szczególną chwilę adoz Nim, Ten ukazał mu się z tyłu, ale oblicza Boracji, mówiąc: „Ale inaczej jest z moim sługą
żego Mojżesz nie widział. Istota Pana pozostanie
Mojżeszem: On jest wiarygodny w całym moim
dla Mojżesza niewidzialna. Jednak ten wpatrydomu. Twarzą w twarz z nim rozmawiam, jawwał się w Boga przez długi czas. Nie wiemy nic
nie, bez tajemnych zagadek. On ogląda postać
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Pana (Lb 12, 7-8). Kto adoruje Najświętszy Sakrament, ten ogląda postać Pana! I Pan Ci o tym
powie, potwierdzi, że jesteś Jego przyjacielem,
jak Mojżesz.
Jezus – nowy Mojżesz. Boska Adoracja
Wczytajmy się z wiarą w kolejny tekst biblijny:

Gdy upłynęło około ośmiu dni od tych nauk, wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł
na górę, aby się modlić. Podczas modlitwy zmienił się wygląd Jego twarzy, a Jego ubranie stało
się lśniąco białe. Rozmawiało z Nim dwóch mężczyzn. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się
w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało
się wypełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotra
i jego towarzyszy zmógł sen. Gdy się obudzili,
zobaczyli Jego chwałę i obydwu mężczyzn stojących przy Nim. Gdy tamci odchodzili od Niego,
Piotr, nie wiedząc, co mówi, odezwał się do Jezusa: „Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, drugi dla
Mojżesza, a trzeci dla Eliasza”. Gdy jeszcze to
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Kiedy
wchodzili w obłok, ogarnął ich lęk. A z obłoku
rozległ się głos: „On jest moim Synem wybranym, Jego słuchajcie”. Po tym, jak odezwał się
ten głos, Jezus został sam. Oni zaś zachowali
milczenie i w tamtych dniach nikomu nic nie
mówili o tym, co widzieli (Łk 9, 28-36).
Od Mojżesza przechodzimy do Nowego
Mojżesza. Gdyż ten był tylko zapowiedzią i prefiguracją Tego, kto sam będzie adorował i stanie
się godny adoracji. Mamy podobną sytuację,

ktoś wchodzi na górę – Jezus ze swymi przyjaciółmi. Bóg też nazwał Mojżesza swoim przyjacielem. I przyświeca im jeden cel: aby się modlić. Podobnie było z Mojżeszem, który pościł
modląc się czterdzieści dni, po czym zobaczył
Boga w trakcie swojej adoracji. Teraz na górze
jest sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy
nasz Pan zaczął się modlić, czyli, kiedy zaczął
ADOROWAĆ OJCA, zmienił się wygląd jego
skóry na twarzy. Twarz naszego Pana zaczęła
świecić światłem nie z tej ziemi, światłem jak
słońce, a odzienie stało się lśniąco białe. Apostołowie zlękli się, ale fascynacja była większa,
i podziw nad tym niezwykłym zjawiskiem. Dlatego w pytaniu Piotra o namioty daje się usłyszeć prośba: Panie, nie odchodź, pozostań już na

zawsze takim, jakim Cię widzimy. Niech ta chwila trwa wiecznie. Była to pierwsza adoracja Apostołów, musieli być „w siódmym niebie”. Warto
też nadmienić, że jedną z postaci, która ukazały
się na górze, był Mojżesz. Była to jego druga
adoracja, w której zobaczył już twarz Boga, a nie
tylko Jego plecy.
Bóg nie daje adorującym po raz drugi
Dekalogu, ale daje im inne słowa, abyśmy słuchali Jezusa Chrystusa. Wskazuje na Jego Boskość, Synostwo. Dziś mówi nam o tym, że jest
On obecny w Hostii w monstrancji i zachęca
nas, abyśmy wpatrując się w Niego słuchali Go
sercem. Bo promienie, jakie wychodzą z Jego
Serca Eucharystycznego, mogą nas rozpalić
i zapalić do Bożych dzieł.
Święty Paweł – nauczyciel adoracji
Otwórzmy się teraz na trzeci tekst biblijny i rozważmy go w sercu:

Teraz widzimy niewyraźnie jak w zwierciadle, potem będziemy oglądać twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części, potem poznam tak, jak
sam zostałem poznany (1 Kor 13, 12).
Nie da się przejść obojętnie obok tego
tekstu, w którym św. Paweł niejako tłumaczy
nam to, co się dzieje w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu. Pisząc te słowa, mając
doskonałe rozeznanie w Starym Przymierzu,
doskonale pamiętał historię Mojżesza i wiedział
o Przemienieniu Jezusa, kiedy promieniał świa№ 93

wania czy rozpoznawania Oblicza Pana trwać.
tłem nie z tej ziemi. Posłużył się przykładem
A św. Paweł nam obiecuje, że tak, jak teraz Go
zwierciadła, w które wpatrując się, można ulec
poznajemy niepewnie i niejasno, tak potem zohipnozie, a na pewno trudno odwrócić od niego
baczymy Go w pełni i jasno. O ile damy się Mu
wzrok. Patrząc w taki obraz powoli „wchodzimy”
poznać jako wytrwały przyjaciel w trudzie trwaw jego głębię i stajemy się niejako w nim uwięnia przy Bogu.
zieni, stajemy się częścią tego zwierciadła.
My wszyscy
Wpatrując się
powinniśmy
odw Hostię, w żywego
Patrząc w taki obraz powoli
Jezusa Eucharystycz„wchodzimy” w jego głębię i sta- zwierciedlać w nanego, dzieje się podobjemy się niejako w nim uwięzieni, szej odkrytej twarzy
nie. Potrzeba tylko stajemy się częścią tego zwierciadła. chwałę Pana – jak
ofiarować Mu czas,
(….) Potrzeba tylko ofiarować Mu pisze św. Paweł. Za
wyciszyć się i skupić
czas, wyciszyć się i skupić swoje każdym razem, kiedy wpatrujemy się
swoje myśli, swój
myśli, swój wzrok na Nim.
w Jego oblicze na
wzrok na Nim. Z poadoracji, On nas przemienia. Może nigdy nie
czątku może to być trudne, dlatego pierwsze
będziemy świecić jak Mojżesz, ale każda minuta
minuty adoracji są walką o władzę nad sobą.
spędzona na adoracji przyczyni się do przemiaJednak z czasem, wpatrując się w Zwierciadło
ny naszego serca. Kończąc to rozważanie warto
Eucharystyczne, w „plecy” Boga jak Mojżesz,
przytoczyć wiersz, jaki napisała święta Faustyna,
nasz wzrok zaczyna wchodzić w swoiste
kilka miesięcy przed swoją śmiercią:
„przymierze” z naszymi myślami i wyobrażeniaMe serce ciągnie, gdzie mój Bóg ukryty,
mi. Krok po kroku, minuta po minucie, trwając
Gdzie dzień i noc pozostaje z nami
przy
Nim
twarzą
Białą Hostią spowity, Kieruje całym światem,
w twarz, widząc niewyraźnie, poznajemy po częobcuje z duszami.
ści naszego Pana. A On zaczyna poznawać nas
Me serce ciągnie, gdzie mój Pan się ukrywa
i, podobnie jak z lekturą Biblii, wypróbuje nas,
Gdzie Jego miłość wyniszczona, Lecz serce me
czy jesteśmy słomianymi chrześcijanami, czy
czuje, że tu jest woda żywa, To mój Bóg żywy,
Jego wytrwałymi przyjaciółmi. Mojżesz potrzechoć kryje Go zasłona. (Dz 1591)
bował czterdziestu dni, dla nas może potrzeba
innego czasu, ale warto w tym procesie pozna-
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Pallotyńska
Msza święta?

tekst

al. Andrzej Chołuj SAC
wiadomość Eucharystii i Jej przeżywanie
rodzą w naszym życiu wielkie owoce. Msza
Święta, zwłaszcza jej dwa najwznioślejsze
momenty tj. Konsekracja i Komunia Święta wyrażają pełnię miłości Jezusa do człowieka, Boga
do Kościoła, w którym czynnie działa poprzez
życie każdego wiernego. Jak powinien przeżywać ją pallotyn? Zanim sformujemy odpowiedź
na to niełatwe pytanie, zobaczmy czym była dla
św. Wincentego Pallottiego.
Od dzieciństwa młody Wincenty praktykował miłość do Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Jego matka Maria Magdalena i ojciec Piotr Paweł często nalegali, aby ich
dzieci towarzyszyły kapłanowi udającemu się do
chorych z Komunią Świętą i czynnie uczestniczyły w procesjach eucharystycznych. Rodzina była
dla Pallottiego żyznym gruntem formacji eucharystycznej, od nich przejął zwyczaj częstego nawiedzania Kościołów i chociażby chwilowej adoracji. W roku 1816 napisał: „Zamierzam być
zawsze w najgłębszej adoracji Najświętszej Trójcy, Jezusa Eucharystycznego, adorując Go we
wszystkich miejscach gdziekolwiek będę się
znajdował” (Wybór Pism III, s. 67). W duchowości św. Wincentego Pallottiego Najświętsza Eu-
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charystia zajmowała miejsce centralne. Dla niego Jezus Chrystus stanowił fundamentalny
i pierwszorzędny wzór do naśladowania. Po
ukończonych studiach i dwóch doktoratach, nie
pozostał jedynie na płaszczyźnie teorii i naukowej dywagacji, lecz wierzył i wiedział, że
w „kawałku konsekrowanego chleba” Bóg naprawdę dotyka człowieka i dlatego on sam pragnął dotknąć Boga.
Uczczenie Eucharystii osiągnęło w życiu
Wincentego szczytowy moment w sprawowaniu
Najświętszej Ofiary, a przede wszystkim w sposobie, w jaki to czynił. Uważał że dla dobrego
przygotowania się do Eucharystii należy z największą czcią i pobożnością uświadomić sobie jej
tajemnicę, misterium nieskończonej miłości
Bożej i wciąż w sercu powtarzać „Domine, non
sum dignus”. Mszę Świętą celebrował z takim

nie od wszechmogącego Pana. Traktuje poważnamaszczeniem, że niejednokrotnie przy ołtarzu
nie i głęboko wierzy w słowa Chrystusa skieroprzypominał anioła. Na potwierdzenie tych słów
wane do każdego z nas „Kto spożywa moje Ciało
można przytoczyć świadectwo jednego z zakoni krew moją pije, trwa we Mnie, a ja
ników, który zobaczywszy księdza Wincentego
w Nim” (J 6, 55 – 56) .
sprawującego Najświętszą Ofiarę, na jego obliWie, że Chrystus nie mówi mu kłamstw,
cze z dostojeństwem wykonujące każdą z świężartuje, Jego słowa
tych czynności po„Trwaj we Mnie, a Ja będę nie
nie odbijają się pustym
wiedział ; „Ten
trwał w Tobie”. Tymi słowami echem w ścianach jego
kapłan musi być
żyje, trwa w tajemniczej obecno- serca. Wręcz przeciwświęty”. Don Vincenzo nigdy nie
ści, która jest Jego wszystkim. nie słyszy zaproszenie:
we Mnie, a Ja
zapominał o dziękOna niweczy wszelkie Jego słabo- „Trwaj
będę trwał w Tobie”.
czynieniu po Mszy
ści, a wypełnia jego ducha i dzieła Tymi słowami żyje,
Świętej. Zazwyczaj
poświęcał na nie
płonącym ogniem gorliwości trwa w tajemniczej
obecności, która jest
około pół godziny.
i miłości.
jego wszystkim. Ona
Trwał wtedy w
niweczy wszelkie jego słabości, a wypełnia jego
obecności Chrystusa, którego przed chwilą przyducha i dzieła płonącym ogniem gorliwości
jął do swojego życia. Wchodził wtedy w inną
i miłości. To właśnie po Eucharystii 9 stycznia
rzeczywistość, w której „słuchał” Boga, rozma1835r, w czasie dziękczynienia otrzymuje nawiał z Nim, jeden zanurzony w drugim.
tchnienie do założenia Pobożnego Dzieła ApoŚw. Wincenty często zadawał sobie pytanie
stolstwa Katolickiego, które trwa do dziś i żyje
„Kim ja jestem, kim jest Bóg” (Wybór Pism III,
pragnieniem ożywiania wiary, rozkrzewiania
str. 312). Żyjąc Eucharystią, zanurzając się w
miłości i jednoczenia wysiłków wiernych wszystobecności Bożej, tym bardziej odczuwa własną
kich stanów aby „nastała jedna owczarnia i jeniegodność i przepaść różniącą Jego - stworzeden pasterz”. (J 10, 16)
W Eucharystii św. Wincenty odnajduje
swoją prawdziwą tożsamość. Odkrywa swoje
prawdziwe powołanie, jakim jest zjednoczenie
z Bogiem, które nie może dokonać się inaczej jak
tylko przez miłość. Osiąga ona pełnię w słowach,
zapisanych podczas rekolekcji na Montecitorio
w 1827r, które można nazwać syntezą jego duchowości „Niech będzie zniszczone moje życie,
a życie Jezusa Chrystusa niech będzie moim
życiem” (Wybór Pism III, pkt 128a, str. 142).
Jaka więc powinna być Eucharystia po
pallotyńsku? Przede wszystkim zmierzająca do
tego „abyśmy nie żyli dla siebie, ale aby żył w nas
Chrystus” (Ga 2, 20). To, co uczynił dla Pallottiego, pragnie czynić każdemu z nas. Pozwólmy
Jezusowi, w chwili ciszy, aby w każdej Komunii
Świętej coraz bardziej jednoczył nas z samym
Sobą w swoim Świętym Duchu i pomagał nam
wzrastać tak, jak św. Wincenty Pallotti.

Nasz Prąd

Inaczej,
ale wciąż
tak samo

tekst

al. Bartosz Olszewski SAC

P

rzed wstąpieniem do seminarium byłem
zakochany w Starym Rycie Mszy Świętej.
Dużo o niej czytałem, uczyłem się ministrantury i często chodziłem po kościołach, żeby
w niej uczestniczyć. Zachwycał i zachwyca mnie
porządek, poukładanie, jednolitość tej liturgii.
A do tego panowie w garniturkach po jednej, panie w sukienkach za kolano i z zakrytymi
ramionami po drugiej stronie świątyni. Ksiądz
zawsze w sutannie pod albą w pełnych butach;
skupiony, bo skierowany w stronę Boga, gesty
wymagające, a więc wykonywane z dokładnością. Ministranci poruszający się jak w zegareczku, ubrani od stóp po szyję, uczesani, pochłonięci wykonywaną służbą. A wszystko to okraszone
chorałem gregoriańskim i dymem kadzidła…
No po prostu elegancko!
To mi bardzo pomagało się modlić. Nie
było „spontanu”, celebransa w krótkich spodenkach, sandałach i przykrótkiej albie, który z liturgii robiłby własne show, zagubionej w akcji
służby liturgicznej, organiście, który wczoraj
jeszcze grał na weselu i dziś walczy żeby cokolwiek wydusić ze swojego gardła, i wiernych,
którzy czasem po stroju bardziej wyglądają jakby przyszli na plażę, a nie na celebrowanie największych tajemnic.
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Wyolbrzymiam? Owszem, żeby pokazać
problem.
Przychodząc do seminarium i przechodząc
formację, zauważam, że oba ryty kładą na co
innego akcenty, ale wciąż chodzi o to samo,
a dokładniej, o TEGO SAMEGO. Liturgia obecna
jest bardzo otwarta na lud wierny. Do tego stopnia, że dziś już nie mówi się, że ludzie przychodzą na Eucharystię, aby ją wysłuchać, ale żeby
w niej uczestniczyć. Zniesienie łaciny, odwrócenie kapłana twarzą do wiernych, uproszczenie
i skonkretyzowanie gestów liturgicznych, przyczyniło się do odsłonięcia rąbka tajemnicy, którą
niegdyś kapłan zakrywał plecami i skomplikowanym językiem. Ojcom Soborowym chodziło,
aby była w ludziach świadomość w czym uczestniczą; jak wielkich spraw dotykają, przez swoją
obecność na liturgii.
I wszystko byłoby pięknie, gdybyśmy nie
zachłysnęli się wolnością, jaką włożyły nam
w ręce dokumenty soborowe. Wydaje mi się, że
brak nam takiego podejścia do liturgii, jaką mieli nasi przodkowie. Nie jest to już takim wydarzeniem jak kiedyś. Traktujemy ten (przecież
Najświętszy) Sakrament, jak wypad do sklepu
spożywczego po ziemniaki. Bez przygotowania,
z marszu, niejednokrotnie spóźnieni, w dziura-

nasz czas, skupienie i siły witalne, to jest nią
wych jeansach i codziennych trampkach.
liturgia. Przygotowanie do Niej, skupienie podMożna powiedzieć, że się czepiam błahoczas uczestniczenia w Niej, dopracowanie Jej
stek i drugorzędnych spraw, którymi nie warto
przez tych, którzy są za Nią odpowiedzialni.
sobie zawracać głowy. Dla tak nastawionych,
Nie dano nam ludziom większego i znaczserdecznie polecam jedzenie posiłków z podłogi,
niejszego wydarzenia nad Eucharystię. Ona nie
bo po cóż bawić się w niepotrzebne konwenanse
może nam spoz talerzami.
Jeżeli jest
Można powiedzieć, że się cze- wszednieć czy się
jakaś
rzeczywipiam błahostek i drugorzędnych znudzić. Dlatego
stość na świecie, spraw, którymi nie warto sobie za- tak ważne jest, aby
w którą niewąt- wracać głowy. Dla tak nastawio- p r z y g o t o w a n i e
pliwie warto in- nych, serdecznie polecam jedzenie liturgii, w każdej
westować fundu- posiłków z podłogi, bo po cóż bawić sferze, nie odbysze materialne, to się
w niepotrzebne konwenanse wało się po linii
najmniejszego
jest nią prze- z talerzami.
oporu.
strzeń liturgiczUproszczenie liturgii wcale nie oznacza
na. Wszystko co się wiąże z godnym wyposażepozbawienia Jej należnego wymiaru sacrum.
niem kościołów.
Naszym zadaniem jest dbać o przepisy liturgiczJeżeli jest jakaś rzeczywistość na świecie,
ne, aby były pilnowane, o wystrój i estetykę kow którą niewątpliwie warto inwestować zdolnościołów, aby „pachniało” w nich Bogiem, i prześci artystyczne człowieka, to jest nią przestrzeń
de wszystkim, aby celem było spotykanie Chryliturgiczna. Freski, witraże, organy, ściany ołtastusa w spokojnej, dopracowanej celebracji Eurzowe, i wreszcie śpiew liturgiczny.
charystycznej.
Jeżeli jest jakaś rzeczywistość w naszym
życiu, w którą niewątpliwie warto inwestować

Drodzy Przyjaciele naszego Seminarium!

Zapewniamy Was o modlitwie w intencjach, które nam polecacie za pośrednictwem
naszej strony internetowej. Prośby te są szczególnie omadlane każdego dnia
przez seminaryjną Różę Różańcową.

Nasz Prąd

tekst

Ks. Krzysztof Czapla SAC

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci
oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało
i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata jako
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.
Modlitwa Anioła, Fatima 1916

J

ednym z najbardziej aktualnych elementów Orędzia z Fatimy jest przypominanie
współczesnym ludziom o znaczeniu Komunii św., wskazanej przez Maryję jako szczególny
środek do wynagradzania Bogu za grzechy, bluźnierstwa i znieważania Bożej miłości okazywanej
właśnie w Eucharystii. Jest to niezmiernie ważne, ktokolwiek bowiem pomijałby eucharystyczny aspekt Przesłania Fatimskiej Pani, tym samym wypaczałby jego prawdziwy sens. Nie można oddzielać Eucharystii od „Fatimy”.
Kiedy bp Venancio Pereira z Fatimy został
poproszony o podsumowanie Orędzia Fatimskiego, powiedział: „Fatima to wynagradzanie,
wynagradzanie, to przede wszystkim Euchary№ 93

stia i Komunia św. wynagradzająca”. Biskup
dodał, że Eucharystia i Komunia Święta wynagradzająca to także nawiedzanie Najświętszego
Sakramentu i jego adoracja, a nade wszystko
Msza Świeta Codzienne nawrócenie i pokuta
czerpią swe źródło i pokarm z Eucharystii, ponieważ w niej jest obecna Ofiara Chrystusa,
przez którą zostaliśmy pojednani z Bogiem.
Ks. Robert Fox (założyciel Apostolatu Rodzin Fatimskich w USA) w rozważaniach dotyczących Orędzia Matki Bożej z 1917 r. w odniesieniu do Eucharystii wskazuje, iż Jezus Chrystus przez swoją śmierć na Krzyżu raz na zawsze
i bez jakichkolwiek ograniczeń stał się najdoskonalszym wynagrodzeniem Bogu Ojcu za

podkreślanie maryjności Fatimy spowodowało,
iż wątek Eucharystii jest pomijany. Przywołajmy
zatem kilka faktów z lat 1916-1917, by dostrzec
ważność Eucharystii, bez której nie zrozumiemy
w pełni Fatimskiego Orędzia.
W jednym z objawień Anioła, poprzedzających spotkania z Matką Bożą, dzieci fatimskie
widziały właśnie boskiego posłańca trzymającego w ręku kielich, nad którym unosiła się Hostia. Z niej spływały do kielicha krople krwi.
Nagle kielich i Hostia zawisły w powietrzu. Anioł
uklęknął przy dzieciach na ziemi i kazał im trzykrotnie odmówić słowa modlitwy: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego
świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętowszystkie nasze grzechy. Bóg żąda jednak od
kradztwa i obojętność, którymi jest On obrażaczłowieka współuczestnictwa w ofierze Swojego
ny. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętumiłowanego Syna.
szego Serca i przez
Czy każdy z nas, znający Prze- przyczynę NiepokalaCzynimy to przez
akty skruchy, a także
słanie Fatimskie, dostrzega jak- nego Serca Maryi,
przez dobre uczynki
Cię o łaskę
że ważny jego „eucharystyczny proszę
i
modlitwę.
nawrócenia biednych
aspekt”? Zwykle w spojrzeniu na grzeszników”.
I chociaż wszystko
Fatimę nasza uwaga koncentruje Następnie
cokolwiek nie jest
Anioł
grzechem, może być
wziął
do
ręki
kielich
się na różańcu, pokucie, nawróceBogu ofiarowane w
Hostię poniu. Eucharystia nie jest zbyt czę- idałHostię.
formie
osobistego
Łucji, natomiast
sto akcentowana(…).
zadośćuczynienia, to
zawartość
kielicha
jednak
najwyższą
dał Hiacyncie, Franjego formą pozostaje zawsze Eucharystia - Msza
ciszkowi. Wypowiedział przy tym słowa:
św.
i
adoracja
Jezusa
obecnego
„Przyjmijcie Ciało i pijcie Krew Jezusa Chrystuw Najświętszym Sakramencie. W każdej ofierze
sa, tak strasznie znieważanego przez niewdzięczMszy Świętej, przez nasze osobiste uczestnictwo
nych ludzi, pokutujcie za ich grzechy i pocieszaji słowa wypowiadane przez kapłana, jednoczymy
serca z Jezusem, który z miłości „umarł za nas,
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8).
Czy każdy z nas, znający Przesłanie Fatimskie, dostrzega jakże ważny jego „eucharystyczny
aspekt”? Zwykle w spojrzeniu na Fatimę nasza
uwaga koncentruje się na różańcu, pokucie, nawróceniu. Eucharystia nie jest zbyt często akcentowana, a nawet można - trochę skrajnie ujmując podejmowane zagadnienie - stwierdzić, iż

Nasz Prąd

cie Boga waszego”. I ponownie uklęknąwszy,
odmówił z dziećmi trzykrotnie słowa znanej im
już modlitwy.
W naszym współczesnym świecie, w którym tak często spotykamy się z osłabieniem wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii, bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na przeżywanie przez fatimskie
dzieci rzeczywistej obecności Boga-Człowieka
w Najświętszym Sakramencie. Siła obecności
Bożej była dla nich tak intensywna, „że dzieci
czuły się prawie całkowicie unicestwione” - jak
pisze ks. R. Fox. Przez dłuższy czas nie były
w stanie myśleć o niczym innym, a zewnętrzne
czynności wykonywały jakby za pomocą jakiejś
siły nadprzyrodzonej, bez własnego udziału.
Odczuwały przy tym spokój i szczęście, ale były
to uczucia bardzo wewnętrzne, dusze ich bowiem całkowicie skupiły się na Bogu. Jednocześnie dzieci ogarnęło wielkie fizyczne osłabienie.
Podkreślenia wymaga fakt, iż w trzecim
objawieniu Anioła dzieciom została przekazana
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największa tajemnica wiary - Tajemnica Eucharystii, w której realnie obecny jest Jezus Chrystus. Ponadto należy zauważyć, że aniołowie
łączą się z ludźmi w adoracji Boga w Eucharystii
i że adorują Boga wszędzie tam, gdzie Chrystus
jest obecny we wszystkich tabernakulach świata.
Za każdym razem, kiedy klękamy przed Jezusem
ukrytym w tabernakulum lub kiedy uczestniczymy w ofierze Mszy Świętej, nasz Anioł Stróż jest
z nami obecny. To właśnie on inspiruje nas do
modlitwy. Zatem, tak jak Anioł przygotowywał
dzieci do spotkania z Matką Boża, tak również
sposób i treść owego przygotowania jest równie
istotna, by właściwie zrozumieć i przyjąć słowa
Fatimskiego Przesłania. Nie możemy zatem pominąć Eucharystii, ona zawsze winna być na
pierwszym miejscu i w centrum naszej uwagi.

Z Maryją w jej miesiącu
rozważania różańcowe

1. Chrzest w Jordanie
Jezus pokornie stanął wśród tych, którzy pragnęli przyznać się do swojej słabości. Ojcowie pustyni
często mawiali, iż grzech kończy swoje panowanie nad grzeszącym w momencie, gdy ten wypowiada
słowa „moja wina”. Chrystus staje właśnie pośród takich osób. Nie pośród tych, którzy nie upadają,
ale pośród tych, którzy wiedzą, że nie są doskonali i pokornie, po raz kolejny, proszą o przebaczenie.
2. Wesele w Kanie
Hebrajskie słowo „Kanah” znaczy dosłownie „Bóg nabył Cię sobie na własność”. Chrystus nieprzypadkowo objawia swoją chwałę właśnie w tym miejscu. Każdy cud, którego doświadczamy, każda wysłuchana modlitwa stanowi zaproszenie do tego, by uwierzyć, iż jesteśmy własnością Boga. Że jesteśmy
pod Jego opieką, zaś prawdziwe chrześcijaństwo nie rozpoczyna się od aktywnego działania. Prawdziwe chrześcijaństwo zaczyna się od kontaktu z Bogiem, czego doskonałym obrazem jest Maryja. Apostolstwo stanowi jedynie wypadkową tego kontaktu.
3. Głoszenie Królestwa Bożego
W czasie głoszenia Królestwa Bożego Chrystus napotykał różnych ludzi. Niektórzy podążali za Nim
z uwielbieniem, nieustannie zachwycając się Jego nauką i znakami. Inni towarzyszyli mu, jednak nieustannie okazywali mu swoją nieufność, oskarżali Go, wystawiali na próbę. Jezus niezależnie od opinii
idzie przez świat, wypełniając misję miłości. Pokazuje w ten sposób, iż, bycie chwalonym nigdy nie
czyni mnie świętszym. Pokazuje, że bycie ganionym nigdy nie sprawia, iż mam mniejszą wartość. Moją
wartość nadał mi Bóg, tworząc mnie z miłości i dla miłości.
4. Przemienienie na górze Tabor
Zapewne ciężko sobie wyobrazić, jak bardzo apostołowie tęsknili za sceną, którą ujrzeli na górze Tabor. Każdy z nas pragnąłby dostrzec Boga, który objawia swoje piękno, ukazuje swoją chwałę. Święty
Augustyn napisał kiedyś, że życie chrześcijanina to umiejętność tęsknoty za Bogiem, umiejętność tęsknoty za wizerunkiem z góry Tabor. Oby ta modlitwa, całe nasze życie, było nieustannym szukaniem
Bożego oblicza, nieustanną tęsknotą za ukochanym Stwórcą.
5. Ustanowienie Eucharystii
Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy wziął chleb, błogosławił i rozdawał swoim uczniom. Tak najkrócej możemy określić zadanie, które zostało postawione każdemu wierzącemu – uczynić swoje życie
hostią. Każdy z nas jest powołany do tego, by przyjmować to, co przynosi nam codzienność, by
wszystko uczynić okazją do dziękczynienia, a następnie, by posłużyć się tym dla zbudowania braci.
Chrześcijaństwo musi być eucharystyczne, zarówno w kwestii liturgii, jak i codziennego życia.

Źródło: Sekretariat Fatimski
Nasz Prąd

Krew krzyczy: Żyj !
tekst

al. Piotr Stankowski
Misjonarz Krwi Chrystusa

„Odpowiedź na wołanie Krwi”. Tak
brzmi tytuł jednej z najważniejszych dla
Misjonarzy Krwi Chrystusa książek. Mówi
on też, co znaczy być członkiem rodziny
Krwi Pańskiej. Ale po kolei…

Z

gromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa
założył 15 sierpnia 1815 r. młody ksiądz
diecezjalny, Kasper del Bufalo. Sam zauroczony i żyjący duchowością Krwi Zbawiciela
pragnął, by ten, rodzący się wówczas kult, był
rozszerzony na cały świat. Kasper urodził się
6 stycznia 1786 r. w rodzinie kucharza pracującego na dworze Altierich we Włoszech. Ze względu na zły stan zdrowia został natychmiast
ochrzczony otrzymując imiona Trzech Mędrców
ze Wschodu. Już w wieku 2 lat doświadczył cudu, kiedy to jego świątobliwa matka Annuncjata
wyprosiła, za wstawiennictwem Św. Franciszka
Ksawerego uzdrowienie jego chorych oczu. Przez
to wydarzenie, ów święty misjonarz Indii zostanie później patronem powstającego Zgromadzenia. Mając 8 lat podjął próbę realizacji swego
powołania, odkrył, że chce być kapłanem i jechać na misje. Jednak wyjazd został udaremniony przez mamę, która zwróciła uwagę, że w sa№ 93

mym mieście jest tylu potrzebujących, że to im
może służyć wraz ze swymi przyjaciółmi Marią
i Filippo. Tak też uczynił, organizując wydawanie posiłków biednym i głodnym z okna pałacu
Altierich, a także odwiedzając ludzi w szpitalach.
W wieku 12 lat otrzymał sutannę. Już jako chłopiec zaczął głosić kazania: początkowo jakby dla
zabawy swoim kolegom, potem na placach
i rynkach, a gdy ukończył 14 lat, wygłosił swoje
pierwsze oficjalne kazanie w kościele św. Urszuli. Później głoszenie Słowa Bożego okazało się
jego wyjątkowym charyzmatem: nazywany był
przez sobie współczesnych „duchowym trzęsieniem ziemi”. Mając 22 lata został księdzem
i odkrywszy nabożeństwo do Krwi Pańskiej Ceny naszego zbawienia, zapragnął szerzenia
tegoż kultu. Chciał bowiem, by wszyscy ludzie
mogli usłyszeć o wielkiej, przeogromnej Miłości
- Jezusie zbawiającym każdego, a więc i Ciebie…
Realizując to powołanie zakłada w 1808 r. Arcybractwo Przenajdroższej Krwi, w której źródło
ma dzisiejsze stowarzyszenie świeckich, żyjących
duchowością - Wspólnota Krwi Chrystusa.
W okresie okupacji francuskiej był skazany na
wygnanie, gdyż nie zgodził się złożyć przysięgi
na wierność Napoleonowi. Wiele wycierpiał
w licznych więzieniach, lecz i te próby nie osłabiły jego gorliwości, wręcz przeciwnie. Po czterech
latach wygnania wrócił do Rzymu i jeszcze
w tym samym roku rozpoczął misje ludowe.

Temu zadaniu poświęcił całkowicie resztę swojego życia. W celu odnowienia życia duchowego
kapłanów i świeckich dnia 15 sierpnia 1815 roku
powołał do istnienia Zgromadzenie Misjonarzy
Krwi Chrystusa, o które musiał nieraz walczyć
i którego bronił przed atakami osób nieżyczliwych. Głoszenie Słowa Bożego było największym pragnieniem i radością św. Kaspra:
„Błagam ciągle Boga o łaskę, bym zawsze mógł
prowadzić misje i umarł w tej świętej służbie”.
Tak też się stało. Św. Kasper do ostatnich dni
swego życia nie zaprzestał działalności apostolduchowego i aktywniejsze działania misyjne
skiej. Kiedy w grudzarówno we własnym
niu 1837 roku wybuLekarz, który był przy nim kraju, jak i poza jego
chła w Rzymie epidew chwili zgonu, stwierdził: granicami. Pierwszym
mia cholery, święty „By nie ograniczać misji, zaniedbał Domem
Misyjnym
pojechał tam, skąd staranie o zdrowie, które mogło go młodego Zgromadzewszyscy uciekali, by uratować. Stał się więc ofiarą miło- nia był stary, opusznieść pociechę, udzie- ści bliźniego.”
czony klasztor św.
lać ostatniego naFeliksa w Giano,
maszczenia i przygotowywać na śmierć. Chociaż
w Umbri, który został misjonarzom ofiarowany
sam się nie zaraził, jednak trudy kapłańskiej
przez papieża Piusa VII. Trzy filary: Misja,
służby całkowicie go wyczerpały. Lekarz, który
Wspólnota, Duchowość charakteryzują charybył przy nim w chwili zgonu, stwierdził: „By nie
zmat oraz życie i apostolstwo. Nikt, kto wybiera
ograniczać misji, zaniedbał staranie o zdrowie,
się w długą podróż, nie może zapomnieć zabrać
które mogło go uratować. Stał się więc ofiarą
ze sobą jedzenia i napojów. Także i ludzie żyjący
miłości bliźniego.” 28 grudnia 1837 r. Kasper
duchowością Krwi Chrystusa nie mogą zapowyczerpany ofiarnym głoszeniem umiera. Warmnieć o centralnym aspekcie duchowości jakim
to w tym miejscu zaznaczyć, że jednym ze
jest Eucharystia. Jak odnotowują Teksty Norświadków tego wydarzenia był św. Wincenty
matywne Misjonarzy: „Krew Chrystusa jest najPallotti. Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrywznioślejszym znakiem Misterium Paschalnego,
stusa jest Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego,
które sakramentalnie ponawia się w Eucharystii,
do którego należą kapłani i bracia. Kasper wia szczególną cześć oddaje mu się przez pełne
dział potrzebę stworzenia wśród kapłanów
uczestnictwo we Mszy św. (Teksty Normatywne
wspólnoty, pozwalającej na pogłębienie życia
CPPS, nr 4). Św. Kasper mówił: „Ta duchowość
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znajduje się w samym sercu naszej wiary”. EuChrystusa. Celem posługi pojednania jest pokocharystia jest podstawowym elementem życia
nać nienawiść, niesprawiedliwość i podział,
misjonarza, gdyż w niej włączamy się w pragniea ostatecznie przynieść pokój, który jedna
nie Jezusa „Czyńcie to na moją pamiątkę” - odwszystko w Chrystusie. Uczestnictwo w ofiarnej
nawiamy tożsamość
uczcie eucharystycznej
jako wspólnota, wierEucharystia jest podstawo- nie jest jedynie powtaność i radykalne pogestu Jezusa,
wym elementem życia misjo- rzaniem
słuszeństwo wielkim
lecz piciem z tego samenarza, gdyż w niej włączamy się go kielicha i udziałem w
wyborom Chrystusa,
a wśród nich miłości
w pragnienie Jezusa „Czyńcie tej samej ofierze. Cobez granic. Ponadto
dziennym naszym poto na moją pamiątkę”
uczymy się cierpieć i
wołaniem jest zarazem
umierać dla bliźnich z Chrystusem, wypełniamy
żyć Eucharystią i stać się tym, co celebrujemy –
kielich naszego życia miłością Chrystusa, by
podzielonym ciałem i krwią, wylaną za wszystzaspokoić pragnienie miłości w naszych bliźkich. Jest to zaproszenie do miłości, jaką sam
nich. Kielich eucharystyczny jest najpełniejszym
Jezus okazywał „aż do śmierci”. Dla ludzi żyjąznakiem dla nas. Pijąc z kielicha przypieczętocych duchowością Krwi Zbawiciela Eucharystia
wujemy nasze przymierze z Bogiem i ludźmi.
jest uprzywilejowanym czasem celebrowania
W Eucharystii otrzymuje się życie od innych.
tejże właśnie duchowości i odnowy naszego chaW Wieczerniku słowa konsekracji są prawdziwe,
ryzmatu. Jesteśmy powołani, by żyć Eucharystią
gdyż zaraz po nich Jezus wychodzi i rzeczywiście
i stawać się osobami i wspólnotami eucharyoddaje swoje życie. Mówiąc „Amen” podczas
stycznymi. Łamiemy więc chleb naszego życia i
Mszy św. potwierdzamy nasze uczestnictwo w
przelewamy naszą krew każdego dnia z Chrystudynamice Jezusa. Jako lekarstwo na fatalizm
sem, napełnieni hojną i nieskończoną miłością,
i pasywność w dzisiejszym społeczeństwie unoby służąc bliźnim budować królestwo Boże.
simy kielich nadziei, świętując nadejście nowego
W tym miejscu warto, byś zadał sobie, Drogi
świata. Eucharystia, a w niej Krew Chrystusa
Czytelniku, kilka pytań: Jaką wartość ma celestaje się źródłem i motywacją dla misji pojednabracja Eucharystii w moim życiu i życiu mojej
nia w naszym poranionym świecie. Nasza ewanwspólnoty? Czy Eucharystia prowadzi mnie, nas
gelizacja musi mówić o pojednaniu, ale i wcielać
do konkretnych zobowiązań w budowaniu lepw życie przesłanie pojednania, dokonane przez
szego świata?
Boga w Jezusie. Przez uczestnictwo we Krwi
Chrystusa zobowiązujemy się do przyjmowania
na siebie cierpienia innych, na wzór cierpiącego
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Czas apokalipsy

tekst

ks. Sławomir Radulski SAC
Ojciec Duchowny, wykładowca Pisma Świętego w WSD

K

rótka notatka biograficzna w internetowej Wikipedii podaje, że Michael
D.
O’Brien
to
urodzony
w
1948 r. w Ottawie „kanadyjski pisarz, autor bestsellerowych powieści. W USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie znany jest jako bezkompromisowy
krytyk antychrześcijańskich trendów we współczesnej polityce i kulturze. Obok pisania powieści, O’Brien maluje także ikony. Mieszka
w Ontario”.
Choć jest autorem bestsellerów, to przyznaje w jednym z wywiadów, że długo nie mógł
wydać swoich książek, gdyż „Wydawcy zawsze
powtarzali mi, że wydrukują moje książki, jeśli
usunę z nich ten cały katolicyzm, albo jakoś go
schowam. Zawsze odmawiałem i dlatego nie
opublikowano ich w moim kraju. Zresztą, do
dziś żadna z moich powieści nie ukazała się
w Kanadzie”. Jak dla mnie, już sam ten fakt jest
dobrą zachętą do sięgnięcia do jego powieści.
Oprócz trylogii dotyczącej ojca Eliasza („Dom
Sophii”; „Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy” oraz
„Ojciec Eliasz. Dzień gniewu”) przeczytałem
także powieść „Teofil” oraz „Opowieść Ojca”
i każdą z nich mogę śmiało polecić czytelnikom.
Tak więc „Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy”
to drugi tom wspomnianej serii, który - nota
bene - można przeczytać oddzielnie, nie znając
treści pozostałych i nie gubiąc nic z wątku ani

uroku lektury. Tytułowy Eliasz to karmelita.
Żyd, który przeżył Holocaust i był jednym z najważniejszych polityków w Izraelu. Po latach
kariery politycznej przeżywa głębokie nawrócenie i wstępuje do klasztoru na górze Karmel. Ale
świat o nim nie zapomina... Papież zdejmuje
z niego obowiązek milczenia i zleca tajną misję.
Prosty mnich wyrusza w podróż, by ratować
Kościół i świat. Przemierza Europę - uwaga:
również Polskę i Bliski Wschód, spotykając na
swojej drodze wielkich tego świata - świętych,
grzeszników, prezydentów, sędziów, mistyków,
walczących dziennikarzy, pokornych i wiernych
powołaniu kapłanów oraz konspirujących zdrajców. Zdumiewała mnie podczas lektury niesamowita znajomość autora tych miejsc, które
opisuje. W Warszawie, czułem się jak w Warszawie!
Nasz Prąd

Powieść, przedstawiając ostateczne losy
świata i Kościoła, wykazuje wiele cech zbieżnych
z utworem prawosławnego filozofa i teologa
W. Sołowiowa : „Krótka opowieść o Antychryście” (1899). Zapytany o swoje postrzeganie
rzeczywistości naszego świata O’ Brien udzielił
wywiadu portalowi Fronda.pl, którego fragment
chciałbym przytoczyć:
„- Można powiedzieć o Pana książkach, że
są również przepowiadaniem nadchodzącej
Apokalipsy. Czy to
tylko licentia poetica,
To nie jest czas, by chować się tyczna nigdy nie
czy naprawdę uważa
powinna
być
w katakumbach. "Ten, kto "ochrzczonym gnopan, że koniec świata
chce zachować swoje życie, straci stycyzmem". Nie
jest blisko?
- Jedynie trzy z
je. Ten, kto ze względu na Chry- tylko dlatego, że
dziewięciu moich ksiąstusa straci swoje życie, będzie c h r z e śc i j a ń st w o
żek traktują o Apokai gnoza są sprzeczmiał życie wieczne"
lipsie. Nie znam też
ne. Sama wiedza
dnia ani godziny, kiedy Pan powróci. Nie jestem
nie może nas zbawić. To, czego potrzebujemy, to
mistykiem. Ale z drugiej strony, poważnie trakjedność z Jezusem i pewność Jego zbawczej motuję wezwanie Chrystusa, gdy mówi byśmy
cy.
„uważali i czuwali”. Wiemy z Jego ostrzeżeń, a
- Czy słuszne jest w ogóle zastanawiać się,
także z innych przepowiedni prorockich w Pikiedy nastąpi koniec świata?
śmie Świętym, że pokolenie, które jest najmniej
- To słuszne i właściwe. Jezus wzywa przeczujne, będzie cierpiało największy ucisk podcież, by obserwować znaki czasu. Oczywiście,
czas Apokalipsy. Moim zadaniem jest więc zadazawsze istnieje ryzyko nadinterpretacji. Musimy
wać pytanie, które musi stawiać sobie każde
z jednej strony unikać histerii i subiektywnej
pokolenie: Czy jesteśmy czujni? Czy dobrze odinterpretacji, z drugiej - ślepego zaprzeczania.
czytujemy znaki czasu? Czy duchowo, moralnie
Obie reakcje są szkodliwe dla zdrowia duchowejesteśmy gotowi?. Bo nigdy nie możemy być
go. Ponad wszystko nigdy nie możemy poddapewni, czy nie żyjemy w czasach, o których
wać się duchowemu lękowi, bo lęk osłabia, czy
ostrzegał nas Chrystus. Przy tym wszystkim mowręcz usuwa z serca miłość - do ludzi i do
je powieści są inne niż protestanckie wizje
Pana.
„końca czasów”. Katolicka refleksja apokalip- „Co powinni robić katolicy w takiej sytuacji? Schować się do katakumb, by ocalić skarby
wiary czy też aktywnie działać, walczyć głosząc
Chrystusa i być gotowym na męczeństwo?
- To nie jest czas, by chować się w katakumbach. "Ten, kto chce zachować swoje życie,
straci je. Ten, kto ze względu na Chrystusa straci
swoje życie, będzie miał życie wieczne" (Łk
9,24). Zostaliśmy powołani przez Boga w tym
właśnie momencie historii by głosić prawdę
w duchu miłości, przy każdej możliwej okazji. By
być odważnymi i stałymi w naszej wierności
№ 93

bom. To czas wielkiej chwały Kościoła i wszystkich, którzy podążają za Chrystusem, nie będzie
to jednak taka chwała, jak ją postrzega świat, ale
chwała najpiękniejszego i wiecznego światła.
Niektórzy z nas mogą doświadczyć krwawego
męczeństwa, a wszyscy - bez wyjątku - jesteśmy
powołani przez Chrystusa do bycia jego męczennikami w takiej, czy innej formie. Pamiętajmy,
że słowo martyr znaczy „świadek” - ten, który
świadczy o prawdzie, jaką jest żywa i zbawcza
Chrystusowi, nie tylko w prywatnym życiu, ale
moc Boga”.
także w publicznym. Jesteśmy wezwani do
Wprawdzie większość tej recenzji to fraguczestnictwa w nowej ewangelizacji z odnowioment wywiadu i słowa samego autora powieści,
nym zapałem i poświęceniem, nie do tego, żeby
ale wydaje mi się, że one tym bardziej inspirują
się przed światem
do sięgnięcia po
chować. A zaraBędziemy cierpieć wiele przeciw- lekturę niż moje
zem musimy poności i zostaniemy podani wielu najbardziej przezbyć się wszelkich próbom. To czas wielkiej chwały Ko- konujące zachęty.
mylnych
miar ścioła i wszystkich, którzy podążają za Chyba nie trzeba
dotyczących tego, Chrystusem, nie będzie to jednak taka dodawać więc niczym jest zwycię- chwała, jak ją postrzega świat, ale c z e g o
więcej,
stwo, a czym po- chwała najpiękniejszego i wiecznego oprócz tego, że
rażka. Jedynie Bóg światła.
kiedy weźmie się
widzi prawdziwą
do ręki „Ojca Eliawartość naszej pracy dla Królestwa Bożego. My
sza”, to trudno odłożyć książkę na stolik, niezasami musimy pamiętać, że jesteśmy wezwani, by
leżnie od pory dnia i nocy. Dobrej lektury i dunieść publiczne świadectwo nadchodzącego zwychowego przebudzenia!
cięstwa Chrystusa nad złem i fałszem odwiecznego wroga ludzkości. Będziemy cierpieć wiele
przeciwności i zostaniemy podani wielu pró-
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Drodzy Przyjaciele, Współpracownicy i Dobroczyńcy
naszego seminarium,
modlimy się za Was każdego dnia!
Jesteśmy bardzo wdzięczni Wam wszystkim, którzy swoimi
darami duchowymi i materialnymi utrzymujecie nasze seminarium.

Znajdź nas na:
www.wsdsac.pl
www.facebook.com
/wsdsac

W Waszych intencjach sprawujemy Msze Święte:
22 stycznia (św. Wincentego Pallottiego): 30 Mszy św.
Msze św. wieczyste: codziennie 3 Msze św.
codziennie w maju: 18 Mszy św. w intencjach majowych
codziennie w listopadzie: 24 Msze św. za zmarłych
Msze św. gregoriańskie i Msze św. indywidualne

Bóg zapłać za wszystkie intencje i ofiary!
Można je wysyłać na adres:
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów
ul. Kilińskiego 20, Ołtarzew
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 10 24; fax 22 722 32 28
tel./fax do administracji 22 733 85 62
e-mail: intencje@pallotyni.pl
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przekazując nam 1% podatku,
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a jako cel szczegółowy podać
WSD Ołtarzew
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