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Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki
Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!
Drodzy Parafianie, wchodząc Niedzielą Palmową w Wielki Tydzień - jedyny taki tydzień w całym roku - wchodzimy w samo
serce tajemnicy miłości Boga do człowieka. Ta Miłość osiąga
swój szczyt w misterium Triduum Paschalnego i zostaje wyniesiona do chwały Zmartwychwstania, bez którego próżna byłaby
nasza wiara. Przeżyjmy ten czas zgodnie z naszą wiarą i tradycją.
Weźmy udział, licznie i pobożnie w nabożeństwach Triduum.
Niech atmosfera Wieczernika, ból Golgoty i cisza Wielkiej Soboty zatryumfują w naszych sercach radością Wielkiej Nocy.
Błogosławionych świat Zmartwychwstania Pańskiego!

Rzymsko-katolicka Parafia Najświętszego Imienia Jezus - kościół uniwersytecki

Numer 17

Ks. Arkadiusz Krziżok
wraz z wikariuszami

Znany nam zapewne Ks. Jerzy Szymik, pochodzący z Górnego Śląska, wspominał swoją babcię, która często mu powtarzała: Synek, rzykej
dycki do Ducha Świyntego o siedym darów, to
nie bydziesz tromba – moglibyśmy to przetłumaczyć jako: Proś, synku, stale Ducha Świętego o Jego siedem darów, a unikniesz głupoty.
W tej cudownej radzie, żartobliwie sformułowanej kryje się niebywała mądrość. A mianowicie:
lekiem na głupotę jest nie tyle wiedza i spryt,
co jedynie Bóg. Mądrość jest w swej głębi darem z wysoka, darem, który można
wyprosić. Trwamy w roku duszpasterskim, który upływa pod hasłem:
Jesteśmy napełnieni Duchem świętym.
Warto więc, na nowo odkryć w sobie
dary Ducha świętego i modlić się o
jak najlepsze ich wykorzystanie w
codzienności.
Modlitwa o siedem darów Ducha
Świętego ma swoje biblijne źródło.
Są nim słowa proroka Izajasza: I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej
Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch
rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej
(Iz 11,2) Prorok opisuje w tych wersetach Mesjasza. W chrześcijańskim rozumieniu tych
słów - to Jezus Chrystus jest ową różdżką i odroślą, na której spoczywa Duch. Do sześciu darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa,
Septuaginta i Wulgata (czyli Biblia grecka i
łacińska) dołączyły dar pobożności. I w ten sposób powstała modlitwa o siedem darów Ducha
świętego, która jest w gruncie rzeczy prośbą o
jak największe - bo duchowe - podobieństwo
do Jezusa.
Siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce
Ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (Ga 5,22).

Zauważmy: siedem darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. Jest to mądrość wywiedziona z wiary w Boga; to rozumienie życia przez
pryzmat wiary. Dziewięć owoców Ducha stanowią cnoty miękkie, skupione wokół tego, co łagodne. Jest to łagodność wywiedziona z objawionego przez Jezusa miłosiernego serca Boga.
Szmer łagodnego powiewu (a nie wichura, trzęsienie ziemi czy ogień) to miejsce, w którym
jest Bóg (por. 1 Krl 19,11-12). Oto mądrość, oto
jej owoce. Oto skutek siedmiu darów Ducha.
1. Dar mądrości
Jest on uczestniczeniem w
mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji
takimi, jakimi widzi je On.
Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty
Tomasz pisał w tym miejscu o
mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest
związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która
jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę
krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.
2. Dar rozumu
Jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar
rozumu pojmuje relację między Krzyżem a
Trójcą Świętą, między moim krzyżem a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego
życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co
najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego
daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”.
„Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.
cd na str. 2

3. Dar rady
Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności
życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą,
codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do
entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.
4. Dar męstwa
Jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem - śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną w
trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą
miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła witalności: z Boga samego.
5. Dar wiedzy (umiejętności)
Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał święty
Proboszcz z Ars: „chrześcijanin natchniony przez
Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie
widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi
dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux:
„Wiedza Miłości, och tak! (...) Tylko takiej wiedzy
pragnę!”.

DLA KOGO?
- dla każdego, kto chce odpocząć fizycznie i
duchowo, dla mężczyzn i dla kobiet, dla starszych i młodszych, dla małżonków i dla osób
samotnych, można pojechać z dziećmi, można
też samemu, jak kto chce

GDZIE?
- w samym sercu Gryżyńskiego Parku
Krajobrazowego w woj. lubuskim w Gryżynie nad jeziorem w ośrodku
Anapausis (www.anapausis.pl)
KTO PROWADZI?
Ks. Arkadiusz Krziżok, proboszcz
JAKI KOSZT?

680zł = nocleg, wyżywienie, transport

6. Dar bojaźni Pańskiej
Jest on taką miłością do Boga, która świadoma
jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie
zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że Bóg
jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed
tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej,
Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie
bycia całym dla Boga. To dar, który owocuje
odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń
wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale
czymś, co poszerza serce i daje radość. W tym
sensie jest syntezą biblijnej duchowości.
7. Dar pobożności
Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca.
Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski;
prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest
jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości,
że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości
siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie
ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi...

Abp Grzegorz Ryś

Duch jest jak woda. A podstawową cechą wody (tak przynajmniej
twierdzi św. Franciszek) jest - obok jej niezwykłej użyteczności pokora: Pochwalony bądź Panie mój, przez siostrę wodę, która jest
bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta (Pieśń słoneczna). Otóż
tak właśnie: pijemy kawę, herbatę lub kompot; jemy rosół, barszcz
czerwony z uszkami lub bigos. Wszystko nie zaistnieje bez wody, ale
uwagę naszą przykuwa jedynie np. wyjątkowy gatunek kawy lub
smak ulubionych owoców. Rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej
naraz zabraknie: w kranie, w studni, w źródle. Czy nie tak samo jest w
naszym życiu duchowym? Jakże łatwo przychodzi nam samym sobie przypisać
zasługę w wypracowaniu takiej czy innej cnoty; jakże teoretycznym słowem wydaje
się nam wtedy łaska. Jakiego dna musimy nieraz sięgnąć w życiu, by odkryć źródło
siły w prostych znakach sakramentalnych? Mówimy: modliłem się, a Paweł mówi słuszniej (ale wymyka się to naszemu doświadczeniu) - Duch modli się w nas
(por. Rz 8).
Duch jak woda.

Przyjmijcie
ode mnie tę
modlitwę,
której
nauczył mnie
mój ojciec
i pozostańcie
jej wierni

św. Jan Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

godz.
godz.

Msze święte z obrzędem poświęcenia palm:
730, 930, 1100 (z procesją wokół kościoła),
1230 - śpiewa chór Marianum
1600, 1800
1715 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Ofiary złożone na tacę przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu

godz.

1800 - Msza Wieczerzy Pańskiej:
Adoracja w kaplicy adoracji do godz. 2100
Miejsce do adoracji znajduje się w kaplicy Bożego miłosierdzia

godz.
godz.
godz.
godz.

800 - 1730 Adoracja Najśw. Sakramentu
800 Ciemna Jutrznia - modlitwa brewiarzowa
1500 Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia
1800 Liturgia Męki Pańskiej:
bezpośrednio po liturgii śpiew Gorzkich Żali
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 2100

godz.
godz.
godz.
godz.

800 - 1930 Adoracja Najśw. Sakramentu w Bożym Grobie
800 Ciemna Jutrznia - modlitwa brewiarzowa
1000, 1100, 1200, 1300,1400, 1500, 1600 - poświęcenie pokarmów
2000 Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna

godz.

Msze święte wielkanocne:
930, 1100, 1230 (z udziałem chóru Marianum) , 1600, 1800

