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WIELKI CZWARTEK
NAMIOT SPOTKANIA
J 13, 1 - 15
Jaki e emocj e towarzyszą Jezusowi w ostatniej Jego godzinie? Co może czuć człowiek na chwi lę przed swoj ą
śmi erci ą? Czy j est coś, co może j eszcze zrobi ć? Na pewno słyszałeś choć raz pytanie: „Gdybyś wi edzi ał, że j utro
będzi e twój ostatni dzi eń życi a, co byś zrobi ł?”. No właśnie... Co byś zrobił?
Jezus wi edzi ał, j aki j est Jego los. Przyszedł na świat z konkretną misj ą i to był TEN czas! Czy si ę bał?
Oczywi ści e! Ale wi esz, co zrobi ł? ZAUFAŁ!
A ty? Ufasz? Jesteś czysty? Chcesz, by Jezus Cię obmył? A może tylko czekasz na dobry moment, żeby si ę
odwróci ć i pój ść w drugą stronę? Rozumi esz swoj ą relacj ę z Bogiem? PAMIĘTAJ, że On ni e oczekuj e od Ci ebi e,
byś był i deałem. A wi esz, czego człowi ek naj bardziej w Nim nie docenia? Bóg nie pozwoli , byś ci erpi ał, ni e
pozwoli , byś od Ni ego odszedł, wi dzi każdy twój czyn, j est z tobą zawsze - tak, to może wydawać si ę straszne,
ale czy naprawdę taki e j est? Czy świ adomość, że ktoś j est ZAWSZE przy tobie, j est straszna? Ni e podoba Ci si ę
to? Naprawdę?
Ni e czekaj na podzi ękowani a - sam PODZIĘKUJ!

WIELKI CZWARTEK
CZUWANIE PRZY CIEMNICY
Wstęp: Pani e, choć nie potrafi my si ę modlić, chcemy czuwać przy Tobie. Niech Twoj a obecność czyni nas
si lni ej szymi , gotowymi pój ść za Tobą. Pozwól nam Cię spotkać. Daj nam odnaleźć się w sześci u postaci ach,
które spotkały Ci ę w przededni u Męki . Są to historie ludzkiej chwiej ności, braku wiary, rozpaczy, słabości ,
zawi ści . Nade wszystko – są to hi stori e grzechu, który spotyka na swej drodze świętość. Na naszych krętych
drogach ni e pozwól nam Ci ę mi nąć. Zatrzymaj nas. I przemień.
1. Di dymos
J 14, 1-6
Jezus powi edzi ał do uczni ów: «Ni ech si ę ni e trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mni e wi erzci e! W domu
Oj ca mego j est mi eszkań wi ele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przeci eż przygotować wam
mi ej sce. A gdy odej dę i przygotuj ę wam mi ej sce, przyj dę powtórnie i zabiorę was do siebi e, abyści e i wy byli
tam, gdzi e Ja j estem. Znaci e drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Pani e, ni e wi emy, dokąd
i dzi esz. Jak wi ęc możemy znać drogę?». Odpowiedział mu Jezus: «Ja j estem drogą i prawdą, i życi em. Ni kt ni e
przychodzi do Oj ca i naczej j ak tylko przeze Mnie.
Pani e, ni e wi em, co robi ć. Ni e wi em, gdzi e i ść. Nie wiem, j aką decyzj ę podj ąć. Nie potrafię podj ąć decyzj i . Boj ę
si ę porażki , zrani eni a, samotności , ci erpi eni a.
Boj ę si ę i ść Drogą, którą j esteś Ty. Ni e j estem gotów na poznane Prawdy. Czy w związku z tym mogę li czyć na
Życi e?
2. Judasz
Mt 26, 20-25
Z nastani em wi eczoru zaj ął mi ej sce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. A gdy j edli , rzekł: «Zaprawdę,
powi adam wam: j eden z was mni e zdradzi ». Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać j eden przez drugi ego: «Chyba
ni e j a, Pani e?» On zaś odpowi edzi ał: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mni e zdradzi . Wprawdzi e
Syn Człowi eczy odchodzi , j ak o Ni m j est napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowi eczy
będzi e wydany. Byłoby lepi ej dla tego człowi eka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go mi ał zdradzi ć,
rzekł: «Czy ni e j a, Rabbi ?» Odpowi edzi ał mu: «Tak j est, ty».
Czy to przekleństwo? Czy przekli nasz człowi eka, którego przecież stworzyłeś?
Ty, Jezu, ni e rzucasz klątw. Ty j esteś wzruszony tym, co przeżyć będzie musiał Twój uczeń. To ni e złorzeczeni e,
ale troska o zagubi onego przyj aci ela. To trwoga o koniec życia tego, którego powołałeś . To smutek z powodu
rozpaczy tego, w którego ręce złożyłeś nadzi ej ę narodów, którym miał głosić Słowo.
3. Jakub
Mt 26, 26-46
Wtedy przyszedł Jezus z ni mi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźci e tu, Ja tymczasem
odej dę tam i będę si ę modli ł». Wzi ąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł si ę smuci ć i odczuwać
trwogę. Wtedy rzekł do ni ch: «Smutna j est Xmoj a Xdusza Xaż do Xśmi erci ; Xzostańci e tu i Xczuwaj ci e ze Mną! »
I odszedłszy ni eco dalej , upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Oj cze mój , j eśli to możli we, ni ech Mni e
omi ni e ten ki eli ch! Wszakże ni e j ak Ja chcę, ale j ak Ty». Potem przyszedł do uczniów i zastał i ch śpi ących.
Rzekł wi ęc do Pi otra: «Tak, j ednej godzi ny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwaj cie i módlci e si ę, abyści e ni e
ulegli pokusi e; duch wprawdzi e ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modli ł: «Oj cze mój , j eśli
ni e może omi nąć Mni e ten ki eli ch, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoj a!» Potem przyszedł i znów
zastał i ch śpi ących, bo oczy i ch były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modli ł si ę po raz trzeci ,
powtarzaj ąc te same słowa. Potem wróci ł do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie j eszcze i odpoczywaci e? A oto
nadeszła godzi na i Syn Człowi eczy będzi e wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy! Oto bli sko j est mój
zdraj ca».
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Czy potrafi sz dostrzec powagę chwi li ? Czy umiesz się skoncentrować na tym, co powinieneś zrobi ć?
Jeśli i dzi esz przez życi e j ak w letargu, ni e myśląc o tym, czego od Ciebie chce Bóg, to nie dzi w si ę, gdy wi dzi sz
za sobą ni ewykorzystane szanse, utracone chwile, które mogły być dla Ciebie i innych źródłem zbawi eni a.
4. Malchus
Łk 22, 47-51
Gdy On j eszcze mówi ł, oto zj awi ł si ę tłum. A j eden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na i ch czele i zbli żył si ę
do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: «Judaszu, Xpocałunki em Xwydaj esz Syna Człowieczego?»
Towarzysze Jezusa wi dząc, na co si ę zanosi , zapytali: «Panie, czy mamy uderzyć mieczem?» I któryś z ni ch
uderzył Xsługę naj wyższego kapłana i odci ął Xmu prawe Xucho. Lecz Jezus odpowi edzi ał: «Przestańci e, dosyć!»
I dotknąwszy ucha, uzdrowi ł go.
Przez trzy Xlata Xpubli cznej dzi ałalności Jezusa tłumy przychodziły do Niego, aby czynił cuda. Ludzie prosili Go
o uzdrowi eni e dla si ebi e lub bli ski ch.
Malchus ni e przyszedł prosi ć o uzdrowi eni e. Przybył poj mać Jezusa. Nie prosił Go o cud. Lecz Pan go uzdrowi ł.
Czyżby doj rzał w ni m coś, czego ni e dostrzegł nikt z nas?
5. Kaj fasz
J 11, 45-53
Wi elu wi ęc Xspośród Żydów przybyłych do Mari i uj rzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Ni ektórzy
z ni ch udali si ę do faryzeuszów i doni eśli i m, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali
Wysoką Radę i rzekli: «Cóż my robi my wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli Go tak
pozostawi my, to wszyscy uwi erzą w Ni ego, i przyj dą Rzymianie, i zniszczą nasze miej sce świ ęte i nasz naród».
Wówczas j eden z ni ch, Kaj fasz, który w owym roku był naj wyższym kapłanem, rzekł do ni ch: «Wy ni c ni e
rozumi eci e i ni e bi erzeci e tego pod uwagę, że lepiej j est dla was, gdy j eden człowiek umrze za lud, ni ż mi ałby
zgi nąć cały naród». Tego j ednak ni e powi edział sam od siebie, ale j ako naj wyższy kapłan w owym roku
wypowi edzi ał proroctwo, że Jezus mi ał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzi eci
Boże zgromadzi ć w j edno. Tego wi ęc dni a postanowili Go zabić.
Czasami j est tak, że naj bardzi ej pragmatyczny i zatroskany o małe interesy człowiek stani e si ę proroki em
wi eszczącym naj wi ększy cud. Wi elu j est w Kościele takich proroków. Mówiących od rzeczy. Bóg j ednak ni e na
darmo udzi ela charyzmatów i urzędów. Jest wi ększy. Spróbuj Go usłyszeć tam, skąd – j ak Ci si ę wydaj e – dawno
Go wypędzono.
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6. Pi otr
Łk 22, 54-62
Schwyci li Go wi ęc, poprowadzi li i zawi edli do domu naj wyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozni eci li
ogi eń na środku dzi edzi ńca i zasi edli wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A j akaś służąca, zobaczywszy go
si edzącego przy ogni u, przyj rzała mu si ę uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu,
mówi ąc: «Ni e znam Go, kobi eto». Po chwi li zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty j esteś j ednym z ni ch». Pi otr
odrzekł: «Człowi eku, ni e j estem». Po upływi e prawie godziny j eszcze ktoś inny począł zawzi ęci e twi erdzi ć: «Na
pewno i ten był razem z Ni m; j est przeci eż Galilej czykiem». Piotr zaś rzekł: «Człowieku, ni e wi em, co mówi sz».
I w tej chwi li , gdy on j eszcze mówi ł, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spoj rzał na Piotra. Wspomni ał Pi otr na
słowo Pana, j ak mu powi edzi ał: «Dzi ś, zani m kogut zapiej e, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz
i gorzko zapłakał.
Co kryło si ę w oczach Jezusa, gdy patrzył na Piotra? Gniew? Zawód? Oburzenie?
Czy Jezus swoi m wyrazem twarzy chci ał mu powiedzieć „a nie mówiłem?”
Co na twarzy Jezusa zobaczył Pi otr? Co pomogło przeżyć mu moment naj większego rozczarowani a - samym
sobą?
Wi erzę, że to było to samo spoj rzeni e, którym Jezus obdarzył Piotra, gdy powoływał go po cudownym połowi e. To
ten sam wyraz twarzy, który wi dzi ał Pi otr, gdy powierzano mu prymat. To spoj rzenie Boga, który mówi : „Ni e bój
si ę. Ja nadal w Ci ebi e wi erzę. I ni gdy z Ci ebi e nie zrezygnuj ę”.
Zakończeni e: W ci emności bądź naszym światłem. Tam, gdzie mrok wprowadzaj ą inni i tam, gdzi e my sami
gubi my drogę. To, co w naszym życi u j est nocą, zamień w dzień – tak j ak pełną zdrad noc zami eni łeś w poranek
dni a, który trwać będzie j uż na wi eki .
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J 18, 1 - 19, 42
Wi edzi ał, co Go czeka, a j ednak zapytał: „Kogo szukacie?”. Wiedział, że to Jego szukaj ą, więc co chci ał osi ągnąć
tym pytani em, j aki ej odpowi edzi oczeki wał? Pytanie się powtórzyło... Nie wierzyli? Kogo się spodzi ewano? Kogo
oczeki wano? Jak wyobrażano sobi e Jezusa? Jak wyobrażano sobie Tego, który miał odkupić ludzkość? A ty? Jak
wyobrażasz sobi e swoj ego Pana i Zbawi ci ela? Co widzisz? Jaki On j est?
Ten, który z MIŁOŚCI do nas zstąpi ł na zi emię i przyj ął ludzkie ciało, zostaj e nazwany WINOWAJCĄ! Za co?
Dlaczego? Dlatego, że j est dobry, łaskawy, mi łosierny? Dlatego, że spełnia wolę swoj ego Ojca? Dlatego, że chce,
byśmy byli WOLNI? Przeci eż j ak sam mówi : „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świ at, aby dać
świ adectwo prawdzi e”.
PRAWDA - trudne słowo. Czy dzi si ej szy świ at docenia prawdę? Jeśli tak - to j aką? Kiedy wi esz, że coś j est
prawdą? Ki edy wi esz, że to, co robi sz j est prawdą? Czy przypadkiem nie oszukuj esz samego si ebi e, by
podporządkować si ę dzi si ej szym IDEAŁOM? Czy wiesz, co j est dzisiaj j edną z naj bardziej potępi anych kwesti i ?
Czy pomyślałeś, że to WIARA?
„Dokonało si ę”! XUmarł! XOtworzył Xdla nas NIEBO - otworzył NAM drogę, do NOWEGO życia! I co teraz? Jak się
z tym czuj esz? Czy j est coś j eszcze, czego od Niego oczekuj esz? Może to za MAŁO? No dalej - powi edz, co
j eszcze On POWINIEN zrobi ć, byś TY przy Ni m był, byś TY WIERZYŁ w Niego PRAWDZIWIE?
Jaki będzi e kolej ny krok? CZYJ to będzi e krok?
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W ramach wstępu wi ersz Tadeusza Różewi cza „Widziałem Go”
WIDZIAŁEM GO
Spał na ławce
z głowa złożoną
na plastykowej torbi e
Płaszcz na ni m był purpurowy
Podobny do starej wycieraczki
Na głowi e mi ał czapkę uszatkę
Na dłoni ach fi oletowe rękawi czki
Z których wychodzi ł palec
Wskazuj ący i ten drugi
(zapomni ałem j ak si ę nazywa)

Chci ałbym go dotknąć
I zapytać
Czy ty j esteś Pi otr?
Ale ogarnęło mni e
Wi elki e oni eśmi eleni e
I oni emi ałem

Zobaczyłem go w parku
Mi ędzy nagi m drzewki em
Przywi ązanym do pali ka
Blaszaną puszkę po pi wi e
I podpaską zawi eszoną
Na krzaku dzi ki ej róży

Twarz mi ał zanurzoną
W kłakach rudej brody
Chci ałem go obudzi ć
I spytać raz j eszcze
Co to j est prawda

Ubrany w trzy swetry
Czarny bi ały i zi elony
(a wszystki e straci ły kolor)
spał spokoj ni e j ak dzi ecko

Pochyli łem si ę nad ni m
I poczułem zepsuty oddech
Z j amy
Ustnej

Poczułem w sercu swoi m
(ni e pomyślałem lecz poczułem)
Że to j est Nami estni k
Jezusa na Zi emi

A j ednak coś mi mówi ło
Że to j est Syn Człowi eczy
Otworzył oczy
I spoj rzał na mni e

A może sam Syn Człowieczy
Zrozumi ałem że wi e wszystko
Odchodzi łem pomi eszany
Oddalałem si ę
Uci ekałem
W domu umyłem ręce
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STACJA I: JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
Mt 27, 24 Pi łat wi dząc, że ni c ni e osi ąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu,
mówi ąc: «Ni e j estem wi nny krwi tego Sprawi edliwego. To wasza rzecz».
Pi łat wi dzi ał Jezusa twarzą w twarz. Ale czy na pewno? Czy raczej nie zobaczył w Nim kolej nej przyczynę
zami eszek, z którymi musi ał sobi e poradzi ć? Zobaczył kolej ny problem, którym trzeba się zaj ąć.
Gdy wi dzę scenę z pałacu Pi łata, wracam do tych wszystkich momentów, kiedy nie dostrzegłem Jezusa w drugi m
człowi eku. Pani e, ni e pozwól mi wi dzi eć w ludziach tylko trudności, z j akimi wiąże się zai nteresowani e si ę i ch
losem.
STACJA II: JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ
Łk 10, 24 Bo Xpowi adam Xwam: XWi elu Xproroków i Xkrólów Xpragnęło Xuj rzeć Xto, co wy wi dzi ci e, a ni e uj rzeli ,
i usłyszeć, co słyszyci e, a ni e usłyszeli ».
Przeżywasz szczególny czas w roku. Po raz kolej ny otrzymałeś szansę, j aką j est Wielki Post. Ni e zawsze j ednak
traktuj esz go j ako dar. Codzi enni e j est ci dana Msza święta, za którą tęskni wiele osób. Masz dodatkową
motywacj e do pracy nad sobą w postaci rekolekcj i. Czy to nie j est czas upragniony?
Gdy wi dzę j ak Jezus bi erze krzyż na swoj e ramiona, przypominam sobie wszystkie te momenty, ki edy ni e
chci ałem wzi ąć krzyża. Ki edy ni e traktowałem trudności j ako szansy, ale j ako kłodę kładzi oną mi przez Boga
pod nogi . Pani e, chcę uci eszyć si ę przykładem, który mi daj esz, wytrwale dźwigaj ąc krzyż.
STACJA III: JEZUS UPADA PIERWSZY RAZ
J 9, 41 Jezus powi edzi ał do ni ch: Gdybyści e byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale poni eważ mówi ci e:
"Wi dzi my", grzech wasz trwa nadal.
Grzech, którego ni e wi dać, ni e uwi era tak bardzo. Zdarzyło się raz… prawie j akby się ni e zdarzyło. Pi erwszy
upadek poci ąga j ednak kolej ne. Im szybci ej go dostrzeżesz, tym będziesz miał większą szansę, by ustrzec si ę
kolej nych.
Gdy wi dzę, j ak Jezus upada po raz Xpi erwszy, Xprzypomi naj ą mi si ę te Xwszystki e Xsytuacj e, ki edy Xwchodzi łem
w j aki ś grzech, szukaj ąc dla si ebi e usprawi edliwień. Kiedy nie potrafiłem być całkiem szczery wobec si ebi e.
Pani e, chcę pi elęgnować w sobi e czułe i wrażliwe sumienie, aby w porę dostrzec mój grzech.
STACJA IV: JEZUS SPOTYKA MATKĘ
J 4, 19 Rzekła do Ni ego kobi eta: Pani e, wi dzę, że j esteś prorokiem.
Maryj a Xwi dzi ała w Jezusi e swoj ego XSyna, ni ezależni e od tego, Xj ak bardzo Xbył Xwyni szczony Xprzez ci erpi eni e
i mękę. Matka mi ała na tyle przeni kli wy wzrok, że dostrzegała w krzyżu zapowiedź zwycięstwa.
Gdy wi dzę, Jezusa spotykaj ącego si ę z Maryj ą, staj ą mi przed oczami wszyscy ci ludzie, których spotykam na co
dzi eń i w których Bóg do mni e mówi . Zwykle właśnie w naj bliższych – oj cu, żonie, dziecku j est naj ci ężej dostrzec
proroka – kogoś, kto przychodzi z wi adomością od Boga. Panie, chcę razem z Twoj ą Matką rozważać słowa,
j aki e do mni e ki eruj esz przez i nnych.
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STACJA V: JEZUS OTRZYMUJE POMOC OD SZYMONA
1 J 4, 20 Jeśli by ktoś mówi ł: «Mi łuj ę Boga», a brata swego nienawidził, j est kłamcą, albowiem kto ni e mi łuj e
brata swego, którego wi dzi, ni e może mi łować Boga, którego ni e wi dzi .
Jezus zobaczył w Szymoni e pomocni ka na swoj ej drodze ku odkupieniu człowieka. Bóg widzi w tobi e potencj ał do
dawani a mi łości . Pragni e kochać ludzi przez twoj e ręce. Chce zbawić świat razem z nami.
Gdy wi dzę Jezusa i Szymona wspólni e dźwi gaj ących krzyż, pragnę włączyć swoj e codzienne trudności w ofi arę
Chrystusa. Chcę w drobnych sprawach pozostać wiernym, by pozostać wiernym także w wielki ch.
Stacj a VI: Jezus doświ adcza mi łości Weroni ki
Łk 4, 24 I dodał: «Zaprawdę, powi adam wam: żaden prorok nie j est mile wi dzi any w swoj ej oj czyźni e.
Drobny gest, j edno słowo, życzli we spoj rzeni e. W całym tłumie, wśród swoich tylko j edna osoba, zdobyła si ę na
to, by stanąć po stronie tego, po którego stronie nikt nie chciał stanąć. Zachować się inaczej ni ż pozostali – to
odwaga, która wyni ka z mi łości .
Gdy wi dzę Weroni kę oci eraj ącą twarz Jezusa, myślę ciepło o tych wszystkich, którzy obdarzyli mni e j aki mkolwi ek
gestem mi łości . Chcę być wdzi ęczny za każdy, nawet naj mniej szy gest dobroci, bo nie zawsze wi em, j ak ogromna
odwaga za ni m stoi .
STACJA VII: JEZUS UPADA DRUGI RAZ
J 11, 9 Jezus i m odpowi edzi ał: Czyż dzi eń ni e li czy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, ni e potkni e si ę,
poni eważ wi dzi świ atło tego świ ata.
To, że zdecydowana wi ększość twoj ego życi a toczy się za dnia wydaj e się czymś naturalnym. Wtedy wypełni asz
obowi ązki , spotykasz si ę z ludźmi , podej muj esz decyzj e. Zwykle nie przekładasz tego j ednak na życi e duchowe.
Wpadaj ąc w ci emność, j aką j est grzech, potrafisz całymi dniami i tygodniami w niej trwać.
Gdy wi dzę, j ak Jezus upada po raz drugi , obi ecuj ę sobie, że następnym razem, gdy utracę łaskę uświ ecaj ącą od
razu pój dę do spowi edzi . Pani e, pomóż mi od razu podnosić się z upadków i iść z Tobą dalej .
Stacj a VIII: Jezus opłaki wany przez kobi ety
Łk 6, 41 Czemu to wi dzi sz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?
Bli źni mogą być dla ci ebi e lustrem, w relacj i z nimi uj awniaj ą się twoj e błędy. To trudna, ale prawdzi wa
refleksj a. Czasem łatwiej współczuć i nnym ni ż sobie. A naj bardziej godną współczucia j est sytuacj a grzechu.
Gdy wi dzę, j ak Jezus j est opłaki wany przez stoj ące przy drodze kobiety, myślę o tych, którym okazałem
współczuci e. Zazwyczaj ni e wzruszały mni e j ednak ich grzechy, bardziej przej mowałem si ę sytuacj ą zdrowotną
czy fi nansową. Pani e, pomóż mi płakać nad grzechem, nie tylko cudzym, ale przede wszystki m swoi m.
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STACJA IX: JEZUS UPADA TRZECI RAZ
Mt 13, 15 Bo stwardni ało serce tego ludu, i ch uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami ni e wi dzi eli ani
uszami ni e słyszeli , ani swym sercem ni e rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
Serce twardni ej e ni e poprzez każdy kolej ny upadek, ale przez to, że nie oddaj esz ich wszystki ch Bogu. Ni e ma
taki ego zła, ani taki ej ci emności , w której ni e mógłbyś dostrzec Jego wyciągniętej w twoj ą stronę ręki .
Gdy wi dzę słani aj ącego si ę ze zmęczeni a Jezusa, rodzi się we Xmnie Xpragnienie strzeżenia swoj ego serca, uszu
i oczu, aby ni e utraci ć tej nadzi ei , którą On we mnie wlewa, podnosząc się z ziemi. Chcę zawsze dbać o czuj ne
uszy, by usłyszeć ci chy głos Jezusa. Ni e chcę odwracać wzroku od tych miej sc we mnie, które wymagaj ą pracy
nad sobą.
STACJA X: JEZUS ODARTY Z SZAT
Łk 7, 44 Potem zwrócił si ę do kobi ety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a ni e
podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami j e otarła.
Oprawcy, odzi eraj ąc Jezusa z szat, ni e wi dzi eli w nim Jego ludzkiej godności i potrzeby wstydli wości . Ni e wi dzi eli
też tych wszystki ch, których kochał i którym służył. Bowiem gdy samemu trudno ci odnaleźć w sobi e wartość,
potrzebuj esz osób, które dostrzegą w tobi e dobro.
Gdy wi dzę Jezusa obnażonego z szat, pragnę wynagrodzić Mu grzechy, które wyrażaj ą lekceważeni e wobec
godności i świ ętości ludzki ego ci ała. Chcę powierzyć Mu wszystko, co naj cenniej sze, okazuj ąc bezi nteresowną
mi łość.
STACJA XI: JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA
J 1, 50 Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wi erzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem fi gowym?
Zobaczysz j eszcze wi ęcej ni ż to».
Jezus przybi j any do drzewa krzyża ni e j est j uż postrzegany j ako cudotwórca i prorok. Jego zi emska mi sj a si ę
kończy, a wraz z ni ą nadzi ej ą tych, którzy oczekiwali, że stanie się On przywódcą politycznym. Zapowi edź chwały
ograni czała si ę dla ni ch tylko do zi emski ej perspektywy.
Gdy patrzę na Jezusa przybi j anego do krzyża, wspominam moment, którym spotkałem Go osobi ści e, j ako żywego
Boga. Chcę, aby w moim życi u wypełni ły si ę Jego słowa – Zobaczysz więcej niż to – będzi esz w stani e przyj ąć
szerszą perspektywę, ni ezamykaj ącą si ę tylko na chwili cierpienia.

WIELKI PIĄTEK
DROGA KRZYŻOWA
Widziałem Go
STACJA XII: JEZUS UMIERA
Łk 8, 16 Ni kt ni e zapala lampy i ni e przykrywa j ej garncem ani nie stawia pod łóżki em; lecz stawi a na
świ eczni ku, aby wi dzi eli świ atło ci , którzy wchodzą.
Krzyż, na którym zawi sł Jezus, stał si ę centrum świata. Złączyło się w nim niebo z ziemią. Wypełni ły si ę w ten
sposób słowa o wywyższeni u i królowani u Chrystusa z drzewa krzyża. To miłość, która woła o uwagę i przyj ęci e,
to mi łość, która ni e wstydzi si ę oddać si ę cała i błagać o wzaj emność – aby świecić wszystki m .
Gdy wi dzę umi eraj ącego Jezusa, pragnę dostrzec w nim znak, który ma być dla mnie przewodni ki em, świ atłem
prześwi etlaj ącym moj e życi e. Chcę pój ść za nim również wtedy, gdy coś będzie musiało we mni e umrzeć.
STACJA XIII: JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
Dz 4, 20 Bo my ni e możemy ni e mówi ć tego, cośmy widzieli i słyszeli.
Ci sza po złożeni u ciała Jezusa na kolanach Matki, pulsuj e głosami, które wkrótce będą głosi ć Jego
zmartwychwstani e. To ni e tylko zamkni ęci e pewnego etapu misj i Chrystusa, ale też moment mobi li zacj i ,
zbi erani a si ł.
Gdy wi dzę Jezusa zdj ętego z krzyża, przypominaj ą mi się wszystkie te chwile, kiedy coś w moi m życi u si ę
kończyło. Chcę zbudować w sobi e wi arę i Xnadzi ej ę, która Xpozwoli mi wci ąż na nowo Xodradzać si ę i oczyszczać
z tego, co j est we mni e śmi erci ą.
STACJA XIV: JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE
J 20, 29 Powi edzi ał mu Jezus: «Uwi erzyłeś dlatego, ponieważ Mnie uj rzałeś? XBłogosławi eni , którzy ni e wi dzi eli ,
a uwi erzyli »
Ni e wi dzi ałeś męki Chrystusa na własne oczy. Nie mogłeś osobiście pomóc w niesieniu krzyża, ani otrzeć twarzy.
W tej drodze krzyżowej mogłeś j ednak zobaczyć, j ak patrzeć na świat i widzieć Go w drugi m człowi eku, a także
w sobi e.
Gdy wi dzę Jezusa składanego do grobu, modlę się, abym umiał w każdej sytuacj i widzieć Jego obecność i dać Mu
si ę prowadzi ć, nawet gdy wydaj e mi si ę, że On właśnie odszedł. Chcę mieć spoj rzenie taki e j ak Jezus - pełne
mi łości i przeni kli wości , która wychodzi poza doczesną rzeczywistość.
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Wstęp: Rozpacz. Mrok. Ci sza. Śmi erć. Stoi my nad Twoim Xgrobem. XStoi my z naszą Xrozpaczą, Xmroki em, ci szą
i śmi erci ą. Wi emy, że w głębi Twoj ego grobu pulsuj e nadziej a, światło, dźwięk i życie. Zbudź j e równi eż w nas.
Chcemy poznać świ adków Twoj ej Męki . Uczestników Twoj ego dzieła zbawienia. Jedni spotkali Ci ę mi mo woli , i nni
przez przypadek. Na każdym z ni ch spotkani e z Tobą wywarło j ednak niezatarte piętno.
1. Pi łat
J 18, 33-38
Wtedy powtórni e wszedł Pi łat do pretori um, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty j esteś Królem
Żydowski m?» Jezus odpowi edzi ał: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mni e?» Pi łat odparł:
«Czy j a j estem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?» Odpowi edzi ał Jezus:
«Królestwo moj e ni e j est z tego świ ata. Gdyby królestwo moj e było z tego świata, słudzy moi bi li by si ę, abym
ni e został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moj e nie j est stąd». Piłat zatem powiedział do Ni ego: «A wi ęc
j esteś królem?» Odpowi edzi ał Jezus: «Tak, j estem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świ at,
aby dać świ adectwo prawdzi e. Każdy, kto j est z prawdy, słucha moj ego głosu». Rzekł do Ni ego Pi łat: «Cóż to
j est prawda?».
Każdy, kto spotyka gorli wego, nawróconego chrześcij anina, odkrywa, że w momencie spotkani a Chrystusa
dokonuj e si ę całkowi te przewartości owani e. To, co dotychczas uznawane było za życie, staj e si ę śmi erci ą. To,
czego lękano si ę j ako śmi erci , staj e si ę życi em. Władza staj e się służbą. Słabość mocą. Chrześci j ani e zapatrzeni
w Pana i Jego Królestwo ze spokoj em spoglądaj ą na świat. Wiedzą bowiem, że j ego postać – razem z j ego
ustroj ami , układami , systemami – przemi j a.
2. Szymon z Cyreny
Mt 27, 32
Wychodząc spotkali pewnego człowi eka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby ni ósł krzyż Jego.
„Zmusza ci ę kto, żeby i ść z ni m tysi ąc kroków, idź dwa tysiące!” (Mt 5,41). Oto j edyny klucz do i nterpretacj i
postaci Szymona. Przymus wcale ni e musi ni szczyć miłości. Może okazać się bodźcem, który j ą pobudzi .
3. Dyzma
Łk 23, 39-43
Jeden ze złoczyńców, których [tam] powi eszono, urągał Mu: «Czy XTy Xni e j esteś Mesj aszem? Wybaw wi ęc si ebi e
i nas». Lecz drugi , karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosi sz? My przeci eż
- sprawi edli wi e, odbi eramy bowi em słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczyni ł». I dodał: «Jezu,
wspomni j na mni e, gdy przyj dzi esz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powi adam ci : Dzi ś
ze Mną będzi esz w raj u».
Legali sta powi e, że Dobry Łotr ni e zdążył zadośćuczynić. Dla Boga to j ednak nie j est naj ważni ej sze. Dyzma,
wi sząc na krzyżu, zrobi ł prawdopodobni e wi ęcej , niż przez całe dotychczasowe życie. Zaufał Bogu. Bez tego
wszystki e wzni osłe dzi eła skazane są na zapomnienie.
Zadośćuczyni eni em Dobrego Łotra j est fakt, że przez kolej ne wieki słyszymy o nim, j ako o bohaterze. Człowi eku,
który brew ukutemu przez si ebi e i ludzi przeznaczeniu, po prostu zaufał, że Bóg ma dla niego i nne plany.
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4. Jan
J 19, 25-27
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Mari a Magdalena.
Ki edy wi ęc Jezus uj rzał Matkę i stoj ącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki : «Ni ewi asto, oto syn
Twój ». Następni e rzekł do uczni a: «Oto Matka twoj a». I od tej godziny uczeń wziął Ją do si ebi e.
Teraz Jan j uż wi edzi ał, co oznacza pi ci e ki elicha razem z Jezusem. Zrozumiał, czym j est zasi adani e po Jego
prawej stroni e. Dzi eli los Chrystusa przyj muj ąc Jego Matkę za swoj ą. Ta Matka nie chce zaszczytnych mi ej sc dla
swoi ch dzi eci . Ni e walczy o i ch przyszłość. Wi e, że w przyszłości obj awią się j ako Synowie Boga.
5. Ni kodem
J 3, 1-4
Był wśród faryzeuszów pewi en człowi ek, i mi eniem XNi kodem, Xdostoj ni k żydowski . XTen przyszedł do Ni ego nocą
i powi edzi ał Mu: «Rabbi , wi emy, że od Boga przyszedłeś j ako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czyni ć taki ch
znaków, j aki e Ty czyni sz, gdyby Bóg ni e był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powi adam ci , j eśli si ę ktoś ni e narodzi powtórnie, nie może uj rzeć królestwa Bożego». Ni kodem powi edzi ał do
Ni ego: «Jakżeż może się Xczłowi ek Xnarodzi ć Xbędąc starcem? XCzyż Xmoże powtórni e wej ść do łona swej matki
i narodzi ć si ę?».
Zapewne podczas pochówku ci ała Nauczyci ela w uszach Nikodema brzmiały j eszcze słowa wypowi edzi ane
podczas nocnego spotkani a. Powtórne narodziny to nie tylko sam chrzest, ale także odkryci e tego, j ak powi nno
wyglądać życi e człowieka ochrzczonego. To nawrócenie – całkowicie świadome. Jeśli człowi ek, choćby j uż
doj rzały, ma si ę ponowni e narodzi ć, to tylko do całkowicie nowego życia.
6. Mari a Magdalena
J 20, 1-11
A pi erwszego dni a po szabaci e, wczesnym rankiem, gdy j eszcze było ciemno, Maria Magdalena udała si ę do
grobu i zobaczyła kamień odsuni ęty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugi ego uczni a,
którego Jezus kochał, i rzekła do ni ch: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł wi ęc
Pi otr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Bi egli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedzi ł Pi otra i przybył
pi erwszy do grobu. A ki edy si ę nachyli ł, zobaczył leżące płótna, j ednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem
także Szymon Pi otr, i dący za ni m. Wszedł on do wnętrza grobu i uj rzał leżące płótna oraz chustę, która była na
Jego głowi e, leżącą ni e razem z płótnami , ale oddzielnie zwiniętą na j ednym miej scu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pi erwszy do grobu. Uj rzał i uwierzył. Dotąd bowiem ni e rozumi eli j eszcze
Pi sma, [które mówi ], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebi e.
Mari a Magdalena natomi ast stała przed grobem płacząc.
Uczni owi e uj rzeli , uwi erzyli i wróci li od si ebi e. Maria została. Czasami dobrze j est się zatrzymać i pokazać Bogu
swoj ą bezradność. Nawet, gdy dzi ej ą si ę naj większe cuda, mamy prawo ich nie rozumieć.
Teraz na koni ec spój rz na grób Jezusa. Jest również symbolem Twoj ej bezradności, twoich frustracj i i słabości .
Chrystus może sprawi ć, że to mi ej sce stani e się świadkiem prawdziwego cudu – narodzi n nadzi ei , która ni e
przemi ni e.
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MK 16, 1-7
Pusty grób - udało si ę! Zmartwychwstał! Życie pokonało śmierć! Jak obiecał, tak zrobił - j esteś WOLNY. Jesteś
PRAWDZIWIE wolny. Co z tym zrobi sz? Zachowasz tą wiedzę dla siebie, czy dasz świadectwo? Chcesz podążać za
Jezusem, czy może to On ma podążać za Tobą? Dotrzymał obietnicy, ale Ty nic mu nie obiecałeś, Ty ni e dasz Mu
ni c w zami an. . . Tak ma wyglądać TWOJA wi ara? Tak ma wyglądać TA relacj a?
ON wi e, j ak j est naprawdę. ON wi e, co naprawdę czuj esz. Nie zostawiaj tego dla siebie - zaczni j reali zować
SWOJĄ mi sj ę! Przeci eż wi esz, j aka to mi sj a, PRAWDA?

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
NAMIOT SPOTKANIA
J 20, 1 - 9
Jak wyglądał twój Wi elki Post? Zreali zowałeś swoj e postanowienia? Osiągnąłeś swój cel? Czy twój Wi elki Post
coś zmi eni ł? Czuj esz, że zaczynasz od nowa, z czystą kartą? A może j est zupełnie odwrotni e - poddałeś si ę,
zwątpi łeś, zrezygnowałeś? Ni e masz si ę czego wstydzić! Nie wmawiaj sobie, że j esteś beznadzi ej ny, że ni e
potrafi sz - to NA PEWNO Ci ni e pomoże!
Boga ni e da si ę zrozumi eć, ni e ma taki ej szansy, by poznać Go całkowicie. Wystarczy, byś czuł, że On j est.
Wystarczy, byś odkrył w sobi e PRAGNIENIE bycia przy Nim. Pewnie sobie myślisz - łatwo powi edzi eć, trudni ej
zrobi ć. . . Daj sobi e czas! Wi ara to ni e przymus - wiara to wolność. Nie wierzysz dla ludzi, ale dla si ebi e. Przeci eż
wi esz, że tego chcesz! Wi esz, że to dla Ci ebi e ważne!
„Obudź si ę, który śpi sz. Powstań. Patrz na Mnie”.

