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kroczenia śladami Jezusa Chrystusa; chodzi w nim o zrozumienie znaczenia
męki Chrystusa dla naszego zbawienia. Nabożeństwo Drogi krzyżowej uka
zuje też sens ludzkiego cierpienia, które w łączności z męką Zbawiciela włą
cza się w Boży plan zbawienia świata. Dla wyraźniejszego zaznaczenia tego,
że Chrystusowy Krzyż jest znakiem zwycięstwa i nadziei, co zajaśniało
w pełni w Zmartwychwstaniu Pana, do tradycyjnych 14 stacji Drogi krzyżo
wej, dodaje się często 15tą poświęconą tajemnicy Zmartwychwstania Pań
skiego.
Stacje Drogi krzyżowej przy których rozważamy poszczególne wydarze
nia Męki Pańskiej mają bardzo różnorodną formę: bywają malowane, rzeź
bione; są w formie osobnych kaplic, co spotykamy w tzw. Kalwariach.
W podwarszawskiej Choszczówce znajduje się dom, do którego przez 12 lat,
aż do ostatniego roku swego życia przyjeżdżał sługa boży kardynał Stefan
Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, by znaleźć odosobnienie, ciszę na modlitwę
i pracę. Obok tego domu znajduje się kaplica wykonana z przeniesionego
i zaadoptowanego na ten cel drewnianego, kurpiowskiego domu. Wewnątrz
tej pięknej kaplicy znajdują się stacje Drogi krzyżowej namalowane na szkle
przez zakopiańską malarkę Ewelinę Pęksową. Niezwykłość tych obrazów
polega przede wszystkim na tym, że w sposób plastyczny, przy każdej stacji
Drogi krzyżowej jest ukazana Trójca Najświętsza: Bóg Ojciec – w symbolu
obłoku, Boska osoba Ducha Świętego – w symbolu gołębicy i te symbole to
warzyszą cierpiącemu Zbawicielowi.
Jest to bardzo znamienny przekaz
prawdy wiary o tym, że Syn Boży złożył
zbawczą ofiarę Ojcu Niebieskiemu mocą
i miłością Ducha Świętego; mamy
uwielbiać „Jedność Osób Bożych w potę
dze ich działania”.
W związku z osobą Prymasa Ty
siąclecia warto też przywołać szczególne
stacje Drogi krzyżowej, które były uczy
nione jego ręką. Otóż będąc na pierwszej
„stacji” swojego trzyletniego uwięzienia
– w Rywałdzie koło Lidzbarka, ks. kard. Stefan Wyszyński w „Zapiskach
więziennych” tak napisał pod datą 4 października 1953 r.: „Dziś erygowałem
sobie Drogę krzyżową, pisząc na ścianie, ołówkiem, nazwy stacji Męki Pań
skiej i oznaczając je krzyżykiem”. Obecnie reprodukcję tej wyjątkowej Drogi
krzyżowej można napotkać w kilku kaplicach.
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Z Ewangelii św. Marka (Mk 9, 210)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych
osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało
się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I uka
zał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: "Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: je
den dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bo
wiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchaj
cie!" 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 rozpo
wiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać
z martwych”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Na naszej wielkopostnej drodze czterdziestodniowego przygotowania do
Świąt Paschalnych stajemy dzisiaj wobec tajemnicy Przemienienia Pańskie
go. To zbawcze wydarzenie, które tradycyjnie rozważamy zawsze w II nie
dzielę Wielkiego Postu jest swoistym drogowskazem na drodze naszego
nawrócenia, bo ukazuje nam ono cel tej drogi, nasze przeznaczenie, którym
jest przebywanie z Chrystusem w Jego chwale. Jaśniejący chwałą, przemie
niony Chrystus pragnie tym przedziwnym spotkaniem z Apostołami, któ
rych „zaprowadził osobno, na górę wysoką” umocnić przed tym, co dokona
się na innej górze – na Kalwarii. Chrystusowy krzyż i nasze ludzkie krzyże
wpisane w ten Jego zbawczy, mają sens, bo są drogą do chwały. Jesteśmy
ostatecznie przeznaczeni do chwały nieba, gdzie zostaniemy przemienieni
na podobieństwo Chrystusa. Ta nasza droga do nieba ma być drogą wiary
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)

niedziela, 25 lutego 2018

II Niedziela Wielkiego Postu

i posłuszeństwa Bogu. „Głos z obłoku” – to głos Ojca, który nas poucza o Je
zusie – umiłowanym Synu i wzywa do okazania posłuszeństwa Jemu – na
szemu Zbawicielowi. To niepowtarzalne przeżycie doświadczenia bliskości
Jezusa, zapewne w jakiejś tylko części Jego boskiej chwały, które było
udziałem wybranych Apostołów na Górze Przemienienia, stało się także
źródłem ich szczęścia: „dobrze, że tu jesteśmy”.
Pisarz Fiodor Dostojewski (†1881r.), który szukał bliskości Boga m.in.
pielgrzymując do sławnego klasztoru w Optinie, wyznał: „Nie ma nic pięk
niejszego, nic głębszego, nic bardziej miłego, nic rozsądniejszego, bardziej
odważnego i bardziej doskonałego niż Chrystus. I nie tylko nie ma nic ta
kiego, ale nic takiego nie może istnieć”.
Niech nasze spotkanie z Chrystusem w tajemnicy Jego Przemienienia,
a potem w tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, które będziemy przeży
wać w uroczystości Wielkanocnej, zbliży nas do Niego i rozjaśnia nasze dni
na drodze do wiecznego przebywania z Panem w niebie.

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ
Droga krzyżowa należy obecnie do najbardziej rozpowszechnionych na
bożeństw pasyjnych w Kościele Zachodnim, ale nie od razu otrzymała tę
formę jaką dzisiaj znamy, a kształtowała się ona powoli w ciągu minionych
wieków. Chrześcijanie jerozolimscy odwiedzali miejsca uświęcone męką
Zbawiciela i ta pobożna praktyka przechodziła z pokolenia na pokolenie.
Według przekazu zawartego w syryjskim apokryfie z V w. (apokryf – to pi
smo naśladujące Ewangelię, które nie jest natchnione) również Matka Naj
świętsza obchodziła miejsca związane z męką i śmiercią Chrystusa.
Przybywający do Jerozolimy pielgrzymi już od II w. otaczali czcią znajdujące
się w niej miejsca święte, szczególnie zaś Golgotę i Grób Pański; na wielu
tych miejscach świętych zbudowano w IV w. okazałe bazyliki i kościoły.
Ważne jest też świadectwo przekazane przez Eterję (IV w.) – pątniczkę,
która w pozostawionym nam swoim dzienniku („Pielgrzymka do miejsc
świętych”) wylicza szereg procesji liturgicznych odbywających się w Jerozo
limie. Do ukształtowania się nabożeństwa Drogi krzyżowej przyczyniły się
w dużej mierze wyprawy krzyżowe i wtedy: XIXIII w. wyodrębniono po
szczególne stacje Drogi krzyżowej. Samego słowa „stacja” na oznaczenie
miejsc świętych w Jerozolimie użył pierwszy Anglik William Wey, który
w latach 145872 pielgrzymował do Ziemi Świętej. Przyjmuje się koniec XVI
w. jako okres ostatecznego kształtowania się stacji Drogi krzyżowej w Jero
zolimie. Burzliwe dzieje świętego miasta Jeruzalem, burzonego przez woj
ska rzymskie, opanowanego przez Persów, później przez Arabów nie
pozwoliły ustalić wszystkich szczegółów związanych z drogą, jaką musiał
przemierzyć Pan Jezus dźwigając krzyż na Kalwarię i dlatego przy ustala
niu miejsc stacji na dzisiejszych uliczkach starego miasta Jerozolimy kiero
wano się miejscową tradycją czy domniemaniem. Ewangelie nie zawierają
dokładnych informacji o trasie Drogi krzyżowej, a 9 spośród 14tu stacji ma
swoją podstawę w ewangelicznych opisach Męki Pańskiej. Początkowe stacje
jerozolimskiej Drogi krzyżowej znajdują się na terenie dawnej twierdzy An
tonia, gdzie Jezus stanął przed sądem Piłata (por. J 18, 28  19,16). Kolejne
stacje są rozmieszczone na wąskich uliczkach Jerozolimy (por. Łk 23, 26 –
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32), ostatnie zaś są związane z Golgotą i skalnym grobem w jej pobliżu
(por. J 19, 17 – 42); dzisiaj znajdują się w obrębie Bazyliki Grobu Bożego.
Warto wiedzieć, że kaplice: III i IV stacji tej jerozolimskiej Drogi krzyżowej,
w obecnym kształcie, zostały rozbudowane przez polskich żołnierzy II wojny
światowej. Nabożeństwo Drogi krzyżowej wprowadzili w Jerozolimie krzy
żowcy, a rozwinęło się ono w czasie działalności św. Franciszka z Asyżu i je
go zakonu.
W XIII w. pielgrzymował do Ziemi Świętej św. Franciszek z Asyżu,
okazując wielką troskę o znajdujące się tam miejsca święte. W 1304 r. król
Sycylii uzyskał od sułtana Egiptu za wysoką cenę zezwolenie na zamieszka
nie franciszkanów w Jerozolimie, a Stolica Apostolska oddała im w 1335 r.
pod opiekę sanktuaria chrześcijańskie w Palestynie ustanawiając „Kustodię
Ziemi Świętej” i odtąd są oni opiekunami tych miejsc świętych. I to właśnie
franciszkanie stali się szerzycielami nabożeństwa Drogi krzyżowej. Jako
pierwsi wprowadzili we Włoszech nabożeństwo stacyjne, które rozszerzyło
się na cały świat. Pierwszym założycielem w latach 1405  1420 Drogi krzy
żowej ze stacjami w formie kapliczek i krzyży był hiszpański dominikanin
Alvarus, który przy pomocy rzeźb pragnął odtworzyć miejsca i historię cier
pień Chrystusa na wzór miejsc świętych w Jerozolimie, które nawiedzał ja
ko pątnik. Wielkim apostołem propagowania nabożeństwa Drogi krzyżowej
był w XVIII w. franciszkanin św. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751).
Założył on nawet, za pozwoleniem papieża Benedykta XIV stacje Drogi
krzyżowej w rzymskim Koloseum, gdzie każdego piątku, aż do roku 1870
było odprawiane to nabożeństwo. Po nawiązaniu w 1929 r. stosunków dyplo
matycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a rządem włoskim (po wydarze
niach z 1870 r. papieże uważali siebie za „więźniów Watykanu”) znowu
powrócił zwyczaj odprawiania Drogi krzyżowej w Koloseum, w której
w Wielki Piątek uczestniczy ojciec święty. Niezapomniane pozostają do dzi
siaj te nabożeństwa pod przewodnictwem św. papieża Jana Pawła II z jego
poruszającymi rozważaniami i modlitwami. Wielkopiątkowa Droga krzyżo
wa w Koloseum jest odprawiana pod przewodnictwem obecnego papieża
Franciszka.
Wielowątkowa i nie do końca jeszcze wyjaśniona historia nabożeństwa
Drogi krzyżowej pokazuje, że jest żywą formą pobożności pasyjnej, a rozpa
miętywanie zbawczej dla nas Męki Pańskiej głęboko poruszało dusze ludz
kie od wieków po dziś dzień. Nabożeństwo to powstało z pragnienia
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

