Odmawiając Różaniec
nie odmawiamy Panu
Bogu
ks. Zbigniew Kapłański

1

170 Październik 2017
Dodatek do Biuletynu Rodziny Rodzin
2

Jeszcze
dwa
miesiące
roku
duszpasterskiego, dla którego wybrano
hasło „Idźcie i głoście”. Ksiądz
Arcybiskup
Stanisław
Gądecki,
przewodniczący
Episkopatu
Polski
powiedział na początku tego roku, że w
nim „chcemy podjąć tematykę skutków
i owoców naszego zjednoczenia z
Chrystusem w chwili chrztu świętego”.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski, abp
Wiktor Skworc zachęcał wtedy do tego,
by „wszyscy, którzy uświadamiają
sobie, że są ochrzczeni, że przyjęli dar
Ducha Świętego - poczuli się
misjonarzami”.
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Szukając owoców chrztu świętego
zatrzymujemy się nad każdą z Tajemnic
Różańca Świętego i jednocześnie mamy
nadzieję, że przez to zostaną nam
wskazane kolejne zadania
ewangelizacyjne.

Odmawiając Różaniec
nie odmawiamy Panu Bogu
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WIDZIEĆ WIĘCEJ
Zwiastowanie
Maryja przyjmując od Pana Boga dar
Jego Syna od razu zaczęła widzieć więcej,
zobaczyła potrzebującą starszą krewną.
Przyjmując Syna Bożego szczerym sercem na
pewno zauważymy ludzi czekających na
Niego.

Nawiedzenie świętej Elżbiety
Serca tych dwóch kobiet: Maryi i świętej
Elżbiety były pełne Boga, ich powitanie jest
hymnem na Jego cześć. Dziękujmy za tych, z
którymi możemy chwalić Pana Boga,
wspólnie szukajmy sposobów, jak innym
opowiadać z zapałem o Stwórcy i Zbawicielu.
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Narodzenie Jezusa
Ci, którzy nie przyjęli Świętej Rodziny
zapewne nie wiedzieli, że to skromne
małżeństwo przyniesie światu Zbawiciela. Nie
wiedzieli, że Bóg często ukrywa się w ubogich
i potrzebujących, ale mamy dzisiaj wielu
ludzi, którzy umieją zauważyć cierpiącego
Jezusa w osobach bezradnych i
prześladowanych. Póki żyjemy, możemy
dołączyć do tych, którzy przyjmują Jezusa.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Wielokrotnie słyszeliśmy od papieża, że
nie wolno najcenniejszego odkrycia zachować
tylko dla siebie, zresztą mówiąc innym o Panu
Bogu sami umacniamy się w wierze. Gdy
wiemy, po co żyć, komu ofiarować pracę,
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trudy i cierpienie, to chcemy ogłosić to
innym.

Odnalezienie Jezusa w świątyni
I dzisiejszemu człowiekowi zdarza się
stracić Jezusa sprzed oczu. Uczynki
miłosierne co do duszy przypominają, że
wątpiących trzeba pouczać, a strapionych
pocieszać. Dyplomacja miłości każe zadać
sobie pytanie, jak podtrzymywać na duchu
osoby, które są zagubione, jak wskazać
Jezusa, który chce odpowiedzieć na wszystkie
nasze pytania.
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ROZŚWIETLONA DROGA PRZYJACIELA
JEZUSA

Chrzest Jezusa w Jordanie
Święty Jan Chrzciciel, krewny Jezusa i
Maryi żył dla tej jednej chwili: miał ludziom
wskazać Zbawiciela. Jego pokutne życie, jego
głoszenie nadchodzącego Królestwa Bożego
było nieustannym wołaniem, aby ludzie żyli
według Bożego Słowa, aby byli gotowi na
taką zmianę życia, która polega na
odrzuceniu wszystkiego, co przesłania Boga.
Przyjaciele Jezusa starają się mieć taki styl
życia, w którym nie ma miejsca na zło i na to,
co może do zła prowadzić.
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Objawienie się Jezusa w Kanie
Galilejskiej
Pan Bóg chce naszej radości, chce
naszego świętowania, ale takiego, o którym
mówi Maryja: „czyńcie wszystko, cokolwiek
wam powie”. Te słowa były wtedy
skierowane do służby, ale przecież usłyszał je
cały świat. My chcemy je wprowadzać w
życie przynosząc owoce chrztu świętego.

Głoszenie królestwa i wzywanie do
nawrócenia
Każda z przypowieści, każde Słowo Pana
Jezusa służy naszej radości, może nas
przybliżać do zbawienia. Jedną z
najprzydatniejszych umiejętności przyjaciół
Jezusa jest odnajdywanie tych fragmentów
Pisma Świętego, które są konkretną radą na
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sytuację, w której właśnie znaleźliśmy się, w
której znaleźli się nasi bliscy.

Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Zapowiedź nieba nie zastąpi współpracy
z łaską. Wiara jest jedynie motywacją do
działania, które z otwartym sercem przyjmuje
życie jako Boże zadanie i mnoży Bożą dobroć.
Schodząc z naszej góry radości zrezygnujmy z
zatrzymania się, chodźmy swoimi drogami
wypatrując śladów Jezusa pozostawionych
dla każdego z nas, dla każdego z przyjaciół
Jezusa.

Ustanowienie Eucharystii
Eucharystia to pokarm wszystkich, dla
których Bóg jest ważny, dla których liczy się
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to, co On zaplanował dla każdego człowieka.
Eucharystia jest źródłem siły dla milionów
chorych, prześladowanych, Eucharystia jest
codziennym chlebem wielu milionów
przyjaciół Jezusa.

Z JEZUSEM MA SENS KAŻDA CHWILA

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Czy Piotr, Jakub i Jan, ci sami, którzy byli
świadkami przemienienia zasnęli ze strachu
w obliczu zagrożenia? Tymczasem
zaproszenie do modlitwy w Ogrójcu jest
zaszczytem, jest dowodem wielkiego
zaufania. Ale nie trzeba czekać aż Jezus
11

skończy modlitwę, trzeba Mu towarzyszyć,
modlić się razem z Nim.

Biczowanie Jezusa
Od chwili grzechu pierworodnego
cierpienie jest wpisane w życie człowieka.
Bóg obiecał jeszcze w ogrodzie Eden, że Syn
Niewiasty „zmiażdży głowę węża”, ale w
Godzinie Męki okazało się, że nie jest to
zniszczenie siłą ramienia, tylko siłą ducha,
który nie życzy źle krzywdzicielowi. Jednocząc
się z Jezusem każdy może nauczyć się tej siły.

Ukoronowanie Pana Jezusa koroną
cierniową
Człowiek wykpiony, wyśmiany ma
zawsze pokusę, by uwierzyć, że jest przez
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wszystkich opuszczony. To nieprawda: patrzy
na krzywdzonego Jezus ukoronowany
cierniem. Patrzy z miłością.

Droga krzyżowa
Znamy z życia takie chwile, w których
każdy krok boli. Trzeba iść naprzód, bo tak
wynika z przyjętych zobowiązań, z życiowych
sytuacji. Ale chcemy być wierni, wiemy, że
nie wolno zdezerterować. Każdy krok Pana
Jezusa jest wparciem dla osób, które Bogu się
powierzają.

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Zwycięstwo Boga nad złem, zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią zaczyna się w chwili,
gdy patrzymy na Ukrzyżowanego, który modli
się za wszystkich, którzy do tego
doprowadzili, za łotrów z Nim
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ukrzyżowanych. Zwycięstwo Chrystusa jest
wtedy głoszone, gdy Go naśladujemy.

PROMIENIE CHWAŁY

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Głosimy zmartwychwstanie naszym
najbliższym, gdy widzą, jak zmienia nas łaska
Pana Boga, jak zmienia nas każda spowiedź i
Komunia Święta. Promienie Bożej dobroci są
widoczne, gdy zwyciężamy słabości i
małoduszność, gdy zadziwiamy bliźnich.
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Wniebowstąpienie Chrystusa
Niejeden raz w historii świata padało
pytanie, czy można coś stracić idąc za
Jezusem. Owszem, można, ale traci się tylko
to, co i tak jest przemijające. Żyjąc w
łączności ze Zbawcą zyskujemy życie wieczne
w radości ze Stwórcą.

Zesłanie Ducha Świętego
Ducha Świętego otrzymuje każdy
ochrzczony, każdy bierzmowany. Chcemy
należeć do tych, którzy nie odrzucają ani nie
zakopują Darów Ducha. Chcemy być
roztropni w heroizmie, chcemy prawdy tak
przyjętej, by przyciągała do Boga.
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Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny
Promienie łaski rozlewają się i z Fatimy,
gdzie można zobaczyć niepowtarzalne
relikwie i z Gietrzwałdu, gdzie Maryja mówiła
po polsku i z każdego domu, gdzie odmawia
się różaniec. W tych domach nie odmawia się
Bogu.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba
i ziemi
Chwała nieba nie jest mrzonką, choć ma
być naszym marzeniem. Takim marzeniem,
do jakich niedawno zachęcał papież
Franciszek, marzeniem, które wpływa na
nasze życie, które dynamizuje apostolstwo,
które mobilizuje do mocy działania w każdym
powszednim dniu.
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