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Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Tam przemienił się wobec nich.
Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden
folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu
jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział
bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał
się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego
słuchajcie!».
I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie
widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn
Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to
polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy
"powstać z martwych".

O co i w jaki
sposób się modlisz,
aby twoje życie
uległo przemianie?
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Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba
i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę
wysoką. Góra jest szczególnym miejscem spotkania
człowieka z Bogiem. Trzej uczniowie byli
prawdopodobnie dogłębnie przejęci słowami Jezusa,
kiedy Ten mówił im o nadchodzących dniach jego
ukrzyżowania; w swojej „ciemnej nocy” ludzkiego
rozumowania została im objawiona tajemnica
boskiej natury Jezusa, ukrzyżowanego przez swoich
nieprzyjaciół, wskrzeszonego przez Boga.
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(Z DUCHOWEGO DZIENNIKA)

+ Został przemieniony na ich oczach w blasku swojej
chwalebnej, zwycięskiej obecności. To radosny
i umacniający obraz dla Jego uczniów, którzy nie
powinni dać się przytłoczyć „ciężarem” krzyża, którego
w danym momencie doświadczają.
+ Jezusowi towarzyszą Mojżesz i Eliasz, symbole Prawa
i prorocy Starego Testamentu; zdają się rozmawiająć
z Nim. Stary Testament znajduje swoje wypełnienie
w Chrystusie.
+ Dobrze, że tu jesteśmy. Piotr wyraża radość
i pragnienie, aby nadal kontemplować tę wizję, chce
zatrzymać czas, napawać się tym duchowym
doświadczeniem. Odejście z ziemi? Ciężar krzyża?
Niewiele z tego rozumiał, bał się iść do Jerozolimy.
+ "To mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie." Nie
sposób pomylić Jezusa z nikim innym. Tylko On
promieniuje tak jasnym światłem. Tylko On zna
ostateczną prawdę; wie, dlaczego oraz jak żyć i umierać.
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Medytacja i tekst
św. Pawła od Krzyża

Wystarczy jedynie Jego słowo, aby odnowić naszą
tożsamość. Nawet jeśli mówi On o drodze krzyża, jej kres
znajduje się w radosnym zmartwychwstaniu.
Podążanie za słowem Jezusa może być doświadczeniem
zarówno wymagającym, jak również przynoszącym
pocieszenie i inspirację. Bywa, że Jezus nie jest taki,
jakiego go sobie wyobrażamy, opierając się na naszych
ludzkich ograniczeniach i doświadczeniach. Słuchając
Jego słowa jesteśmy subtelnie zachęcani do opuszczenia
własnej strefy komfortu, aby podążać ku bardziej
autentycznym życiu, opartym na Jego wartościach.
Wierzyć to słuchać Jezusa; tylko słuchanie Jego słów
rodzi życie, odnawiając przy tym wiarę chrześcijańską.
Obecnie wydaje się, że mamy coraz mniej czasu na
prawdziwie, spokojne i bez uprzedzeń słuchanie serca
drugiego człowieka i serca Boga. W natłoku naszych
problemów i pogoni za realizacją zainteresowań tak
łatwo zapomnieć o sztuce słuchania.
+ Nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego
Jezusa. Głębokie
znaczenie
ma
utrzymywanie
z Jezusem z Nazaretu świadomego i pełnego
zaangażowania podczas spotkania z Nim. Tylko takie
przebywanie z Nim daje światło i przemienia naszą
tożsamość, uzdrawia sposób postrzegania życia i uwalnia
z niewoli. Będąc w relacji z Jezusem jesteśmy w stanie
inaczej spojrzeć na nas samych (na nasze radości,
problemy i cierpienia) i innych ludzi oraz na sposób,
w jaki żyjemy i realizujemy naszą misję.
+ A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie
rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy
nie powstanie z martwych. Konieczne jest zejście z góry
(modlitwa) i powrót do codziennego życia. Spotkanie
z transcendentnym Bogiem nie jest ucieczką
od odpowiedzialności i od ziemskiej rzeczywistości.

"Św. Paweł od Krzyża, mąż wielkiej modlitwy, kładł
nacisk na jej wagę jak w słowach jak i przez przykład.
Pragnął, aby jego naśladowcy modlili się nieustannie,
a nasze wspólnoty były miejscami odpowiednimi do
intymniejszego doświadczenia Boga i stawały się
prawdziwymi szkołami modlitwy. Nauczał nas żyć
wewnętrzymi i zewnętrzynymi milczeniniem, które
zapewnia wewnętrzny spokój i pokół duszy tak
potrzebne dla ducha modlitwy, uwalnia od trosk
i uspokaja w nas sprzeczne głosy codziennych
wymogów" (Kons 37)
Przez czterdzieści dni swoich rekolekcji w Castellazzo,
św. Paweł daje nam przykład głębokiego doświadczenia,
jakie przeżył w modlitewnym spotkaniu z Bogiem –
Ojcem i Matką – oraz Jezusem Ukrzyżowanym, nawet
w sytuacjach cierpienia, poczucia zagubienia,
pocieszenia i wewnętrznego odrodzenia. Przedstawiona
nam zostaje jego cała mistyczna podróż, od duchowej
nocy po wyżyny przemiany.
We wpisie z Dziennika z 28 grudnia 1720 r.
czytamy:
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Modliłem się niegodnie i przyjąłem Komunię Świętą
ozięble i w czasie rozmyślania byłem rozproszony.
Chcę wyjaśnić, co nawiedziło mnie w tych
rozproszeniach. Gdy jestem rozproszony, dusza
przebywa niezmiennie w pokoju z Bogiem, pomimo
mącących ją myśli, które mnie prześladują. Czasem
mówię mojemu umysłowi, że zapędza się to w jedną,
to w drugą stronę: "idź gdzie chcesz, bo chodzić
będziesz zawsze z Bogiem". I nastęnie 6 grudnia:
"Byłem szczególnie skupiony, zwłaszcza podczas
Komunii, po której doznałem wielkiego pokoju,
słodyczy i bardzo miłych uczuć. Ze szczególnym
zapałem prosiłem Boga, by się pospieszył
z założeniem w Kościele Świętym tego Zgromadzenia
i za grzeszników."
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„Kto gorąco otwiera się na Boga, miłuje również sprawy
ziemskie. Ci, którzy spotykają Boga wcielonego
w Jezusie, dotkliwiej odczuwają niesprawiedliwość,
bezradność i zagładę ludzi. Wierność i miłość do tego co
ziemskie nie może odciągnąć nas od tajemnicy Boga”.
(José Antonio Pagola). Zrozumieć Chrystusa możemy
tylko w świetle Zmartwychwstania, które rozświetla całe
Jego życie.

Czy Jezus Ukrzyżowany
zajmuje w moim życiu
wyjątkowe miejsce?
Jak to rozpoznać?
Czy mam dokładnie
określone czas i miejsce,
na regularne spotkania
z Bogiem Ojcem?
W jaki sposób mogę
(możemy) nieustanie
wzrastać jako
wspólnota, która jest
„szkołą modlitwy”?

[DZIĘKCZYNIENIE]

Umieść trybularz lub inne naczynie
z zapalonym węglem na środku kaplicy.
W odpowiednim momencie rozpocznij
MODLITWĘ DZIĘKCZYNIENIA
znajdującą się po prawej stronie.
W międzyczasie każda osoba podchodzi
i przy pomocy dłoni przekłada odrobinę
kadzidła na rozpalony węgiel...
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Czyn

Modlitwa

Z dzięczynieniem do św. Pawła od Krzyża
Za INTUICJĘ, która tchnęła Cię do założenia
Zgromadzenia Pasjonistów - Rodziny
Pasjonistowskiej.
Za PRAGNIENIE upamiętnienia
Męki Jezusa Ukrzyżowanego.
Za INSPIRACJĘ do zebrania
braci i stworzenia wspólnoty.
Za WYTRWAŁOŚĆ w nauczaniu
rozważania słow Jezusa i całego stworzenia.
Za WSPÓŁCZUCIE, będąc świadomym
całego zła czasów.
Za PEWNOŚĆ w głoszeniu
Miłości, która przemienia.
Za OTWARTOŚĆ do poszukania modlitwy,
która łączy transcendencję z rzeczywistością.
Za WYBÓR życia w owocnej
samotności.
Za WYZWANIE do przyjęcia ubóstwa,
które odżywia i wzbogaca.
Za POTRZEBĘ przyjęcia zobowiązania
(pokuty), które przemienia.
Za GOTOWOŚĆ promowania misji,
która nawraca i rodzi miłość.
Za ODWAGĘ by pisać z wielką wnikliwością
i głębią o tym, co nie sposób wyrazić żadnymi
słowami, o tym, co jedynie mistyk może
prawdziwie dostrzec.
Za NIEUSTĘPLIWOŚĆ, podczas towarzyszenia
duszom zatraconym w nicości, która staje się
zyskiem.
Za WRAŻLIWOŚĆ podczas kontemplacji
imienia Jezusa, które dostrzegałeś nawet
w tych najmniejszych.
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Post

Za PRZEKONANIE do dzielenia się swoim
charyzmatem z mężczyznami i kobietami
wszystkich czasów w poszukiwaniu odpowiedzi
na MIŁOŚĆ, która ubogaca ŻYCIE.
Za ukazanie PRZEMIANY, którą Jezus dokonuje
w nas przez swoją mękę i śmierć krzyżową.
Św. Pawle od Krzyża, módl się za nami. Amen.

