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CZYTANIE Z EWANGELII
WG ŚW. MATEUSZA

(mt 6, 1-6. 16-18)

W tym czasie Jezus powiedział do uczniów:
"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie
wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli;
inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego,
który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak
obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich
ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam:
ci otrzymali już swoją nagrodę.
Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja
ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała
w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu,
odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią
w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się,
żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam:
otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl
się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój,
który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy.
Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom,
że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali
swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
głowę i umyj twarz aby nie ludziom pokazać,
że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.
A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."
Oto Słowo Pańskie

2021
Co możesz
zrobić dla
siebie?

Po raz kolejny przygotowujemy się do celebrowania
liturgicznego okresu Wielkiego Postu. Wraz ze
zbliżającymi się obchodami świąt Wielkiej Nocy,
Bóg na nowo, przez słowa zapisane na kartach
Pisma, wzywa do odnowy naszego życia. Przez
czterdzieści dni Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni
do podążania drogą Krzyża. Przez następnych
pięćdziesiąt dni Wielkanocy będziemy trwać pełni
Ducha, idąc śladami Chrystusa.
Czterdzieści dni łaski, tak jak czterdzieści dni Mojżesza
na szczycie góry Synaj, gdzie zostało zawarte przymierze;
jak czterdzieści lat pielgrzymki Izraelitów przez pustynię
do ziemi obiecanej; jak czterdzieści dni Eliasza w drodze
na spotkanie z Jahwe na górze Horeb; tak jak czterdzieści
dni Jezusa na pustyni przed rozpoczęciem swojej
działalności publicznej.
Powtarzającym się jak refren słowem Wielkiego Postu
jest „metanoia”, co oznacza "zmianę sposobu myślenia",
tak aby „stare ja”, które wciąż tkwi w tym co grzeszne,
odwracając nas od ewangelii i od dobrej nowiny
Wielkanocy, przemieniło się w „nowe ja”, powołane do
pełnego życia podążając drogą Jezusa. Podczas okresu
Wielkiego Postu jesteśmy wezwani do jeszcze większego
zaangażowania w modlitwę, do uważniejszego słuchania
Słowa Bożego, do odnowienia naszego chrztu i do
celebrowania naszego pojednania z Bogiem, z naszymi
braćmi i siostrami, z sobą samym i z całym stworzeniem.
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Medytacja i tekst
św. Pawła od Krzyża

Droga wielkopostna zaczyna się od znaku posypania
głów popiołem, podczas którego słyszymy jedno
z następujących zdań: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” (Mk 1, 15) bądź „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19). W tych gestach
i wypowiadanych słowach uchwycone zostały
nietrwałość życia ziemskiego, potrzeba nawrócenia
i przyjęcia Ewangelii oraz zapowiedź nowego życia,
które niesie Wielkanoc. Pewna część nas musi
zostać stracona - stare ja - aby narodziło się nowe
życie w Chrystusie. Wielki Post kończy się w Wigilię
Paschalną ogniem, światłem i wodą, symbolami
nowego życia zmartwychwstałych.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus wymienia trzy obszary
bądź aspekty naszego życia, na które powinniśmy
zwrócić szczególną uwagę podczas Wielkiego Postu Bóg (modlitwa), bliźni (jałmużna) i my sami (post).
Każdemu z tych trzech obszarów powinniśmy poświęcić
szczególną uwagę, aby nie pozostać jedynie na
powierzchownym poziomie rutyny i hipokryzji.
Zamiast zabiegać o prestiż, władzę lub przywileje,
powinniśmy rozwijać bliską relację z Ojcem, który zna
nas na wskroś oraz pracować nad relacjami z naszymi
braćmi i siostrami.
Dlatego, ofiarowując jałmużnę: „nie trąb przed sobą”,
aby zostać zauważonym przez innych, lecz raczej „niech
nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”, a Ojciec wam
wynagrodzi. W odniesieniu do naszego bliźniego
musimy okazywać miłość, która nie jest jedynie na
pokaz, ale wypływa z prawdziwej i bezinteresownej
miłości.
Na modlitwie nie zachowuj się tak, „aby się ludziom
pokazać”; raczej „wejdź do swojej izdebki […] i módl
się”. Ojciec ci odpłaci.

W tym roku Wielki Post w Rodzinie Pasjonistycznej
przeżywamy w ramach Roku Jubileuszowego
trzeciego stulecia powstania naszego Zgromadzenia
Męki Pańskiej. Hasłem przewodnim jest: „Odnowić
naszą misję: wdzięczność, proroctwo i nadzieja” ze
szczególnym wspomnieniem Męki Pańskiej. Nie
świętujemy naszej wielkości i naszych sukcesów,
naszej samowystarczalności; celebrujemy Boże
błogosławieństwa, które otrzymaliśmy w ciągu tych
trzech stuleci i wierność niezliczonych braci
pasjonistów, którzy swoim życiem i misją, pomimo
swojej ludzkiej słabości i kruchości, zachowali
wdzięczną pamięć o „Męce Chrystusa, największym
i zdumiewającym dziele Bożej miłości”( św. Paweł
od Krzyża) .
Dokładnie trzysta lat temu Paweł Danei (od Krzyża)
spędził czterdzieści dni rekolekcji w samotności i ciszy
celi zakrystii św. Karola w Castellazzo, od 23 listopada
1720 do 1 stycznia 1721, podczas których spisał Regułę
przyszłego Zgromadzenia (2-7 grudnia). To
doświadczenie zupełnego odosobnienia pomogło mu
zdystansować się od rzeczywistości, spojrzeć w głąb
własnego serca, a tam odkryć Boga, bliźnich, świat
i historię w swojej prawdziwej istocie.
W tych dniach tak pisze w swoim Duchowym
Dzienniku:

"W sobotę, która była pierwszym dniem mojego
kupienia u św. Karola, przyjąłem niegodnie Komunię
Świętą, nie byłem ni szczególnie skupiony, ani
rozproszony. Przez resztę dnia odczuwałem
wewnętrzny smutek [...] jest to pewne cierpienie
w sercu i w duchu zmieszane z tajemnymi pokusami,
które zaledwie się rozpoznaje i z tego powodu
zasmucają ogromnie duszę. Nie wie się, że tak
powiem, gdzie się jest, do tego stopnia, że nie
dostrzega się żadnej zewnętrznej oznaki modlitwy.
Wiem dobrze, że Bóg mnie poucza, że one oczyszczają
duszę. Wiem, że przez miłosierdzie naszego Drogiego
Boga nie chcę znać niczego innego, ani kosztować
innej uciechy, a tylko pragnę być ukrzyżowany
z Jezusem". 23 listopada 1720
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Odnośnie postu: „Nie bądźcie posępni”, aby inni
wiedzieli, że pościcie, raczej „namaść swoją głowę”,
a Ojciec ci wynagrodzi. Dla nas post to możliwość
poznania samego siebie, praca nad samokontrolą,
umiejętnością wyrzeczenia się wartości drugorzędnych
na rzecz wartości Królestwa Bożego.
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Modląc się powinniśmy stawać twarzą w twarz
z Bogiem w sposób, który nie zamyka się jedynie na
zewnętrznych słowach i gestach, ale wypływa z serca.

TEGOROCZNY WIELKI POST ORAZ JUBILEUSZ
OBCHODZIMY ZE
SZCZEGÓLNĄ UWAGĄ
ZWRÓCONĄ
KU
OBECNEJ
SYTUACJI
GLOBALNEJ WYWOŁANEJ PRZEZ PANDEMIĘ.
W CIENIU CHOROBY, ŚMIERCI, NIEPEWNOŚCI
I
KRYZYSU
GOSPODARCZEGO.
TRZY
RZECZYWISTOŚCI
WZYWAJĄ
NAS
DO
NAWRÓCENIA, DO ODNOWIANIE ŻYCIA
I MISJI, DO ZWRÓCENIA SIĘ KU TEMU CO
FUNDAMENTALNE, DO POWROTU DO SIEBIE,
DO NASZYCH KORZENI NASZEJ TOŻSAMOŚCI
PRZEZ PODĄŻANIE ZA UKRZYŻOWANYM
I ZMARTWYCHWSTAŁYM.

Jakie znaczenie ma
dla mnie czas
Wielkiego Postu/
jubileuszu/
pandemii?
W jakim duchu
i z jakim
nastawieniem
przeżywam ten
czas?
Jakie owoce
chciałbym żeby on
przyniósł?

Przygotuj popiół lub ziemię na podłodze
w miejscu, w którym się modlisz. Gdy
nadejdzie czas, uczestnicy, pojedynczo,
podchodzą do popiołów lub ziemi.
Przy ich użyciu kreślą odpowiedź na
poniżej przedstawione pytanie (lub inne,
podobne, które chcą sobie zadać):
Co pragniesz aby wydarzyło się w
TOBIE podczas tego Wielkiego Postu,
aby odnowić własne życie, a wraz z nim
naszą wspólną misję?
Kiedy dany uczestnik napisze odpowiedź
i poświęci chwilę na szczerą refleksję,
rozprasza popiół, pozostawiając miejsce
dla następnej osoby.
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Czyn

[INTROSPECJA]

Modlitwa
Środa Popielcowa:
Czas spalić na stosie samolubstwo
i głupotę. Czas obrócić w proch moją
wieżę Babel, zejść na dół, na ziemię
i wyciągnąć dłoń ku potrzebującym.
Czas uciszyć wewnętrzny hałas,
aby usłyszeć Twój głos.
Środa Popielcowa:
Jak popiół, muszę znaleźć się
w sercu pieca Twojego Ducha
i zostać przemieniony zgodnie
z Twoją wolą. Chociaż jestem
popiołem, wiem, że mogę się
odnowić. I chcę to zrobić z Twoją
pomocą.
Środa Popielcowa:
Czterdzieści dni, abym Cię odnalazł,
i uświadomił sobie, że czekasz na
mnie u moich drzwi. Czterdzieści
o
przebaczenie
dni
błagania
i wyrzeczeń od rzeczy, które są dla
mnie zbyteczne, a których mogą
potrzebować inni. Czterdzieści dni,
uważnego wsłuchania się w Twoje
Słowo. Niech stanie się ono
Chlebem, który nasyca; a Twoje
przebaczenie, niech mnie odnawia.
Środa Popielcowa:
Niech ta odrobina popiołu na moim
czole stanie się symbolem powrotu
na Bożą ścieżkę; nie ma innej drogi
niż Bóg. Dziś zaczynam podróż
powrotną do Twojego domu.

