
Rozpoczeliśmy liturgiczny okres Wielkiego Postu,
który stanowi czas duchowego przygotowania do świętowania
Wielkanocy, najważniejszego ze świąt chrześcijańskich. Czas
Wielkiego Postu rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa
do Wielkiego Czwartku, z wyłączeniem Mszy Wieczerzy
Pańskiej, która przynależy już do Triduum Paschalnego.

W obecnej liturgii Kościoła, Wielki Post ma trzy
podstawowe wymiary: pokutny, chrzcielny i pasyjny.
Podstawowy jest wymiar Nie chodzi tu o same
praktyki zewnętrzne, choć są one nieodzowne, ale o ducha
nawrócenia. Wielki Post to czas poświęcony przede
wszystkim odnowieniu więzi z Bogiem. Zalecane przez
Kościół praktyki pokutne (modlitwa, post, jałmużna) trzeba
widzieć jako wyraz wewnętrznego nawrócenia. Nawrócenie
oznacza w pierwszym rzędzie otwarcie się na darmową miłość
Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie, zaś podejmowanie
dzieł pokutnych ma na celu uwolnienie się od tego
wszystkiego co przeszkadza w relacji z Bogiem.

Z aspektem pokutnym ściśle łączy się wymiar
chrzcielny Wielkiego Postu. Nawrócenie oznacza bowiem
rozwój łaski W czasie Wigilii Paschalnej
wszyscy dokonujemy uroczystego odnowienia przymierza
chrzcielnego. Czas Wielkiego Postu jest przygotowaniem
do tego aktu.

Trzeci aspekt Wielkiego Postu to
Szczególnie wyraźnie dochodzi

do głosu w liturgii począwszy od 5. niedzieli Wielkiego Postu
(od 5. niedzieli zwyczajowo zasłania się krzyże), choć
i wcześniej pojawia się w niektórych czytaniach biblijnych,
zwłaszcza w dni powszednie.

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu to
otwierająca już Wielki

Tydzień. Została do tego dodana starożytna tradycja
jerozolimska wspominania uroczystego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wjazdu przed główną Mszą
św. ma miejsce błogosławienie gałązek i procesja
(lub przynajmniej uroczyste wejście). Połączenie w ramach
jednej liturgii triumfu Chrystusa (wjazd do Jerozolimy) i Jego
największego uniżenia (Męka) może wydawać się dziwne,

wbrew pozorom ma to jednak głęboki sens. Jezus wjechał
do Jerozolimy jako Król pokorny i łagodny (ośle źrebię,
na którym wjeżdżał Jezus, to symbol łagodności), a Jego
tronem stał się krzyż.

Od VI w. papież Grzegorz Wielki, ujednolicił w całym
Kościele okres Wielkiego Postu, ustanawiając dokładnie
40 dni wielkopostnego przygotowania. Dlaczego właśnie
40 dni? Liczba 40 w Biblii jest „zarezerwowana” dla dzieł
oczyszczenia i przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop,
Mojżesz przebywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat
Izraelici błąkali się na pustyni... Chrystus pościł 40 dni
na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest
rozumiana w Biblii w sensie matematycznym,
lecz symbolicznym.

Chrześcijanie przejmowali zwyczaje żydowskie i uznawali
posypywanie się popiołem za znak żałoby i oczyszczenia.
Do liturgii Kościoła zwyczaj ten wprowadzono ok. IV w.
i przeznaczony był dla osób publicznie odprawiających
pokutę. Tradycja posypywania głów popiołem wszystkich
ochrzczonych na znak pokuty i jako rozpoczęcie okresu
Wielkiego Postu pojawiła się w VIII w. W XI w. stał się on
zwyczajem obowiązującym w Kościele katolickim dzięki
decyzji papieża Urbana II. Wtedy też Kościół postanowił,
że popiół używany do posypywania głów wiernych pochodzi
ze spalenia palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedniego roku. Tak jest do dzisiaj.
Słowa wypowiadane przez kapłana mają przypomnieć
każdemu z nas o kruchości ziemskiego życia, nieuchronności
śmierci, a tym samym zmobilizować do podjęcia pracy
duchowej nad sobą.

Post od mięsa (czy w ogóle ograniczenie jedzenia)
jest bardzo starą praktyką religijną. Chrześcijanie przypisują



mu wielką skuteczność. Post zachowuje człowieka w stanie
czujności, budzi wrażliwość na Boga, pozwala poznać samego
siebie, bo wówczas dochodzi do głosu to, co normalnie jest
w człowieku głęboko ukryte, uczy ponadto wrażliwości
na potrzeby innych (jedno z założeń postu jest takie, że to,
czego odmawiamy sobie, przekazujemy potrzebującym).
Najistotniejsze jednak jest to, że post jest drogą bardzo
wyraźnego naśladowania Chrystusa, upodabniania
się do Niego.

Nasi przodkowie, zwłaszcza mieszkańcy wsi, przez całe wieki
bardzo gorliwie wypełniali zalecenia Kościoła na Wielki Post,
zgodnie z przysłowiem, które mówiło, że "Polak woli rękę
stracić niż złamać post". W wielu domach mięso, tłuszcze
zwierzęce a nawet cukier, miód i nabiał na całe sześć tygodni
znikały ze stołów.

Żywiono
się głównie żurem postnym, kartoflami, gotowaną i surową

kwaszoną kapustą, gotowaną brukwią, suszonymi śliwkami,
śledziami i chlebem. Tylko w niedziele pozwalano sobie
na trochę lepsze i obfitsze potrawy. Podczas Wielkiego
Postu wiele osób rezygnowało z picia alkoholu i palenia
tytoniu. Fajki i woreczki z tytoniem odkładano do schowków
i sięgano po nie dopiero w Niedzielę Wielkanocną.
Odkładano także instrumenty muzyczne. Niedozwolona była
muzyka, ustawały śpiewy, wszelkie zabawy i spotkania,
a młodzież i dzieci karcono za głośniejsze śmiechy i krzyki.
Życie towarzyskie zastępowały wspólnie odmawiane
modlitwy, czasem – głównie na dworach – wspólna lektura
pobożnych książek. Tę wielkopostną ciszę, spokój i powagę
przerywały niegdyś, prawie już zapomniane, obchody
półpościa. Oznaczały one, że zbliża się wesoły czas
świąteczny, i że pora rozpoczynać wielkie, wiosenne porządki
oraz inne przygotowania do świąt Wielkanocnych.

A nawet więcej  źródłem mojego życia
i mojego zbawienia. Okres Wielkiego Postu /tak naprawdę
tylko nazwa pozostała/, jest czasem – mojego  zanurzenia
się w Mękę i Śmierć Chrystusa bo: „ w Jego ranach jest nasze
zdrowie”. W jednym z kościołów była taka dekoracja
wielkopostna: w płycie, na której namalowany był krzyż,
została wycięta postać wiszącego Jezusa, a otwór podklejony
lustrem. Każdy mógł siebie zobaczyć w postaci cierpiącego
Chrystusa. I o to właśnie chodzi w Wielkim Poście,
byś zobaczył siebie w Jego Męce, Ranach i Śmierci.
i...ozdrowiał! Wzmocnił się.

prochem jesteś, z prochu
powstałeś, w proch się obrócisz, „ zbyt dobrze wiem kim
jestem, pyłkiem i liściem na wietrze”. Słaby proch, jakże
słaby...

„Przypatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje, jako
dla ciebie sobie nie folguje...”. Przypatrz się duszo w czasie
nabożeństwa „Gorzkie Żale.” To tylko sześć razy po pół
godziny każdej niedzieli Wielkiego Postu. To piękne nasze
polskie nabożeństwo ujęte w formę godziny brewiarzowej,
dawniej śpiewane w całości, obecnie podzielone na trzy
części, jakby trzy etapy Męki Jezusa. Nabożeństwo zostało
zapoczątkowane na prośbę warszawiaków skupionych przy
kościele św. Krzyża w bractwie św. Rocha w dniu 16 lutego
1697 roku, w I niedzielę W. Postu. W połowie XVIII w. znane

było niemal w całej Polsce. Szczególną rolę jednoczącą
Polaków odgrywało w okresie zaborów i w czasie niemieckiej
okupacji. Stanowiło ono też swojego rodzaju kotwicę
polskości, dawało siłę przetrwania i było elementarzem
języka dla Sybiraków, śpiewane po kryjomu w lasach tajgi,
czy w obozach pracy. Przetrwało w pamięci zesłanych
Polaków, bo było śpiewane w Ojczyźnie nie tylko
w kościołach ale i po domach. Jak wspomniano
już wcześniej, układ nabożeństwa jest wzorowany
na modlitwie brewiarzowej, zaczyna się od Pobudki, czyli
słowami i melodią zostajemy poderwani i ukierunkowani
do rozważania Męki Pańskiej. Potem podanie intencji i treści
rozważania poszczególnych części. Następnie Hymn
na cześć Zbawczego Dzieła Chrystusa. Ciekawy jest kolejny
fragment zatytułowany „Lament duszy nas cierpiącym
Jezusem” Nieraz wykonywany przez solistę, kantora a wierni
odśpiewują: ”Jezu mój kochany” by na końcu wyrazić
uwielbienie i pozdrowienie. Trzecia pieśń każdej części
to „Rozmowa duszy z Matką Bolesną.” Ta część jest
tak skonstruowana, że 1,3,5 zwrotka to jakby słowa Maryi
wyrażające przeżycia Matki w czasie Męki dziecka, a zwrotka
2,4,6 to nasza odpowiedź, wyrażenie naszego współczucia
i współcierpienia z Maryją. Przejmujące wrażenie sprawia
wykonanie tej pieśni przez solistkę śpiewającą strofy Maryi
na przemian z ludem.
Przygotowując się do obchodu 1050 – lecia Chrztu Polski,



dziękujmy Bogu, że nasza ludowa pobożność zostawiła nam
jedyną w świecie formę medytacji męki i śmierci Jezusa
– Gorzkie Żale. Niezwykłe piękno tego nabożeństwa dla wielu
stało się niedostrzegalne. A tymczasem to nabożeństwo jest
źródłem głębokich przeżyć, zadumań i wewnętrznych skupień.
Nie zapominajmy o Gorzkich Żalach, nie pozbawiajmy się zbyt
łatwo głębokich przeżyć, do których przecież w zapędzonej
codzienności tak mało mamy okazji.

„Przypatrz się duszo jak cię Bóg miłuje...”
inie zaniedbuj również innego nie mniej pięknego,
wywodzącego się z dawnej tradycji chrześcijańskiej
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Przypatrz się duszo jak Jezus
wszedł głęboko w naszą rzeczywistość, w proch ziemi, stał
się prochem i pyłkiem, zanurzył się w naszą dolę i niedolę,
w nasze upadki i powstania, w nasze cierpienie i choroby
i śmierć. A wszystko to zebrał i poniósł w swoim krzyżu i nas
zaprasza: „ Kto nie weźmie swego krzyża na każdy dzień
a idzie za Mną nie jest mnie godzien” Przyjdź więc
na to nabożeństwo, by przykleić swoje krzyże do Krzyża

Chrystusowego, abyś miał towarzysza drogi i uczył
się od Niego dźwigania swojego krzyża. Tu znajdziesz
stopniowanie własnych upadków, niesłuszne oskarżenia
i pomówienia, niesprawiedliwe osądy, wyrządzone krzywdy,
swoje cierpienia, bóle, choroby, swoje osamotnienie.
Ale i odważnych braci i siostry przychodzące ci z pomocą.
Będzie ci z tym wszystkim lżej gdy uświadomisz sobie,
że „On wziął na siebie nasze słabości” i w „ ranach Jego jest
nasze zdrowie”, ocalenie, zbawienie i siła do przezwyciężenia
własnych słabości. Bo masz być umocnionym prochem,
umocnionym Jego Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem.
Nasza wielkopostna pobożność wyraża się
w rozpamiętywaniu Krzyżowej Drogi Chrystusa Pana. Może
warto na zakończenie tu przypomnieć jedną z fascynujących
tajemnic św. Jana Pawła II. Była nią codziennie odprawiana
od najmłodszych lat Droga Krzyżowa. Wchodźmy i my
z naszych poplątanych dróg życiowych na Drogę Krzyżową,
bo tylko ta prowadzi do pełni życia, do zwycięstwa
w Chrystusie.

Chrzest Polski odbył się 1050 lat temu, 14 kwietnia 966 r., prawdopodobnie w Poznaniu.
Chrzest przyjął wówczas polski władca Mieszko I, który, stojąc przed chrzcielnicą, wyrzekł
się szatana i jego próżnej chwały oraz wyznał wiarę w Trójjedynego Boga, Kościół, społeczność
świętych i zmartwychwstanie ciała. Wraz z nim chrzest przyjęły osoby mu najbliższe.

Przyjęte przez Mieszka I i jego bliskich światło chrztu św. pozwoliło zbudować fundamenty pod nowe państwo, stworzyć
nową kulturę i wytyczyło nową drogę. To światło pokazało ludziom prawdziwego Boga, pozwoliło przejść od kultu stworzeń
do wiary w Boga Stwórcę, a jednocześnie najlepszego Ojca. W tym świetle nasi przodkowie zaczęli kształtować swoje życie
społeczne i indywidualne.

Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami Europy i związały
z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też swoją
władzę. Stał się pomazańcem Bożym, Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko
niej jest grzechem. Do Polski zaczęli przybywać duchowni. Powszechna wśród nich znajomość łaciny ułatwiała władcy kontakty
międzynarodowe. Duchowni znali również tajniki uprawy roli, uczyli melioracji podmokłych terenów, stosowali nowe narzędzia,
których wykorzystanie przyczyniało się do rozwoju gospodarki rolnej. Trzeba pamiętać, że chrzest Polski nie był aktem
jednorazowym. Pogańskie dotychczas plemiona zamieszkujące państwo Polan trzeba było ewangelizować, uczyć prawd wiary
i zasad chrześcijańskiej moralności. Powstawały wspaniałe budowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy katedrach,
parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące kandydatów do stanu duchownego, ale nie tylko.
Klasztory i kościoły były też ośrodkami życia intelektualnego i artystycznego. Szerzenie się religii chrześcijańskiej sprzyjało
rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa. Całe nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura, są owocem przyjęcia chrztu
św. przez księcia Mieszka I i naszych praojców. Jako ich spadkobiercy mamy prawo do wielkiej dumy, ale mamy też święty
obowiązek obrony chrześcijańskich wartości, z których wyrosła Polska .

Obchody jubileuszu 1050lecia chrztu Polski pokażą nam wszystkim, ile z tego wielkiego, historycznego dziedzictwa
przetrwało do naszych czasów.



Św. Józef zyskał wyróżnione miejsce w hagiografii,
będąc „mężem sprawiedliwym” i stając na czele wszystkich
świętych. „Ewangelia nazywa go człowiekiem
«sprawiedliwym» (Mt 1, 19). Sprawiedliwy jest bowiem ten,
kto się modli, kto żyje wiarą i stara się czynić dobro w każdej
konkretnej sytuacji życiowej”.

Czym św. Józef zasłużył na taką cześć? Jego
wizerunek związany jest przede wszystkim
z najwcześniejszym etapem życia Jezusa. Nasza wiedza
na jego temat opiera się na nielicznych wersetach Ewangelii.
Widzimy go najczęściej jako starca z maleńkim Jezusem
na ręku, jako cieślę, bądź obok Maryi przy żłóbku.
W rzeczywistości Józef był młodym, silnym mężczyzną, który
tak zaufał mocy Bożej, że poświęcił swoje życie, aby mogły
się wypełnić Boże obietnice. Był zwyczajnym człowiekiem.
Miał plan na swoją przyszłość i wydawało się, że nic mu
nie przeszkodzi w jego realizacji.

Tymczasem jego życie stało się elementem planu
Bożego. Potrafił zrezygnować z siebie, by nie dopuścić
do znieważenia imienia Maryi, Kobiety, którą kochał i miał
pojąć za żonę. Stając przed faktem cudownego poczęcia, zdał
najtrudniejszy egzamin z wiary. Odtąd jako mąż Maryi
i ziemski ojciec Jezusa towarzyszył swoim Najbliższym jako
Ich opiekun i przyjaciel. Był obecny podczas doniosłych chwil
w życiu Syna Bożego: narodzin, pokłonu Mędrców, ucieczki
do Egiptu, pielgrzymki do Jerozolimy. Ponadto po narodzinach
nadał Dzieciątku imię, co zgodnie z prawem było
jednoznaczne z uznaniem Go za syna. Dorosłego życia
Jezusa prawdopodobnie nie doczekał, a według tradycji przy
jego śmierci byli obecni Ci, którym z miłością poświęcił swoje
życie. Stąd uznaje się go za patrona dobrej śmierci. 19 marca
przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny. Człowieka niezwykłej wiary, która pozwoliła
mu dokonać dobrego wyboru i ponieść wszelkie jego
konsekwencje. Jan Paweł II mówił, iż „Wiara karmiąca
się modlitwą – oto najcenniejszy skarb, jaki przekazuje nam
św. Józef. Jego śladem poszły pokolenia ojców, którzy dzięki
przykładowi prostego i pracowitego życia zaszczepili
w duszach swych dzieci nieocenioną wartość wiary, bez której
wszelkie inne dobro narażone jest na ryzyko. Już teraz pragnę
gorąco zapewnić o mojej szczególnej modlitwie wszystkich
ojców w dniu ich święta; proszę Boga, aby odznaczali się oni
głębokim życiem wewnętrznym, dzięki czemu będą mogli
przykładnie wypełniać swą misję w rodzinie i społeczeństwie”.
Przez wzgląd na Patrona także i my tego dnia szczególnie

módlmy się za mężczyzn, o mądrość dla nich, siłę, rozsądek,
opiekuńczość, wytrwałość, a przede wszystkim o wiarę,
że to, co Bóg dla nich przygotował, ma sens.

– Nabożeństwo Ekumeniczne

pod przewodnictwem Ks. Bp Wiesława

Alojzego Meringa z kazaniem

Bp. Jana Cieślara

 Msza św. z nabożeństwem

w intencji Rodzin

 Modlitwa Różańcowa poprowadzona

przez Rycerzy Kolumba

6  Uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

poświęcenie świec

 Spotkanie kapłanów

rejonu sieradzkiego

– Popielec

6  Rekolekcje Wielkopostne

– Droga Krzyżowa ulicami miasta

( z Parafii św. Antoniego do Bazyliki)

– Uroczystość św. Józefa

– Niedziela Palmowa



W poprzedniej gazetce rozpoczęliśmy wspomnienia
z Pielgrzymki do Ziemi Świętej. Dla tych, którzy byli
 ku przypomnieniu, którzy pragnąć wyruszyć  na zachętę,
tym, którzy nie będą mogli tam być, by przybliżyć im Miejsca
Święte. Każdy dzień w autokarze rozpoczynaliśmy modlitwą.

Po śniadaniu
W Nowym Testamencie nie występuje ta nazwa, według
tradycji jest to wysoka góra, (że jest wysoka, mogliśmy
się przekonać jadąc busami), na którą Jezus udał
się osobno ze swoimi uczniami Piotrem, Jakubem i Janem.
Tam Jezus przemienił się w obecności uczniów i usłyszeli
głos <To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie>, słowa
ważne, gdyż najważniejsze przykazanie dla Żyda brzmi
<Słuchaj Izraelu>. W Bazylice Przemienienia, konsekrowanej
w 1924 roku znajduje się fasada z dwoma wieżami
połączonymi łukiem w stylu bizantyjskim. Wnętrze podzielone
jest na nawy za pomocą trzech filarów. Środkowy filar
zakończony jest półokrągłą apsydą. Kopuła apsydy wyróżnia
się piękną mozaiką przedstawiającą Przemienienie.

Tu przeżywaliśmy Eucharystię.

W pamięci utkwiły mi słowa św. Hieronima zacytowane
w homilii, przez naszego Przewodnika ks. Ireneusza Świątka,
że „jedynym dobrem, jakie mamy na tym świecie jest
spożywanie Ciała Bożego i słuchanie Jego Słowa”. A także
mocne słowa o tym, że < jeśli ktoś niedbale słucha Słowa
Bożego, to tak, jakby dopuścił się upuszczenia Ciała
Pańskiego na podłogę>. Następnie przejechaliśmy doliną
Jordanu do miejscowości Jerycho, jednego z najstarszych
miast na świecie. To tu mury Jerycha rozpadły się na dźwięk
trąb, Eliasz został wzięty do nieba, a Elizeusz oczyścił wodę
solą. Jezus przechodził przez Jerycho w drodze
do Jerozolimy, wówczas, wśród tłumów, które chciały
go ujrzeć znajdował się człowiek, który wdrapał się na drzewo
zwane sykomorą (Łk 19,59). Patrzyliśmy na nie  drzewo,
które było świadkiem nawrócenia Zacheusza. Na zachód
od Jerycha, znajduje się widok na Górę Kuszenia, gdzie
Jezus odbywał 40 dniowy post, opierając się pokusom
szatana, który obiecywał Mu „wszystkie królestwa świata”
(Łk 4,5).

8 km od Jerycho znajduje
się Qasr el Yahud
miejsce chrztu Chrystusa.
Pielgrzymi z całego świata
przybywają na to miejsce,
aby zanurzyć się

w świętych wodach rzeki Jordan. Ubrani w białe szaty
przestrzegają tradycji, naśladując Jezusa, który „przyjął
od Jana chrzest w Jordanie”(Mk 1,9).

Mieliśmy i my
to szczęście, przeżyć
odnowienie przyrzeczeń
chrzcielnych nad rzeką
Jordan oraz pomodlić
się za naszych rodziców

chrzestnych, oraz dla których byliśmy świadkami chrztu.
A po tym wzruszającym wydarzeniu pojechaliśmy nad Morze
Martwe, by zażywać kąpieli w morzu, które jest tak słone,
że można leżeć na wodzie i czytać gazetę. Zawartość
w wodzie i powietrzu wielu minerałów powoduje,
że od dziesięcioleci przybywają w jego okolicę po urodę
i zdrowie turyści z całego świata.



W drodze do Betlejem
odwiedziliśmy Beduinów,
którzy wybierają pustynię
na miejsce swego
zamieszkania.
My zamieszkaliśmy

eleganckim hotelu Manger Square, który na kolejne dni stał
się naszym domem.

Rano wyruszyliśmy w kierunku Góry Oliwnej. Naszym oczom
ukazało się Święte Miasto, w którym znajdują się miejsca
święte czczone przez trzy wielkie religie monoteistyczne,
które jest celem pielgrzymek wiernych z całego świata.
W drodze na Eucharystię do Bazyliki Wszystkich Narodów,
zwanej również Bazyliką Konania podziwialiśmy
różnorodność zabudowań miasta. Bazylika Konania została
wybudowana przez wspomnianego już włoskiego architekta
nazwiskiem Barluzzi. Jezus spędził w tym miejscu wraz
z Apostołami ostatnie godziny zanim, został pojmany
w ogrodzie Getsemani. W kościele znajduje się Skała
Konania, na której modlił się Jezus i na której pocił się krwią
w noc przed pojmaniem. Skała ta jest otoczona koroną
cierniową z misternie kutego żelaza.

Tu przeżywaliśmy Eucharystię. Na zboczach Góry Oliwnej
znajduje się kościół Dominus Flevit (Pan Zapłakał), wskazuje
miejsce, w którym Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy, która
miała być wkrótce zburzona.

Na niższych zboczach
Góry Oliwnej rozciąga
się zagajnik z drzewkami
oliwnymi – Getsemani,
gdzie Jezus modlił
się ze swoimi uczniami.

Na Górze Oliwnej znajduje się także Cmentarz Żydowski,
co ciekawe, Żydzi zamiast kwiatów składają na grobach
kamyki. Niecodziennym doświadczeniem było obcowanie
ze Ścianą Płaczu. Od czasu zniszczenia Świątyni w roku
70 n.e. Żydzi spotykali się tu na pielgrzymkach i modlitwach.

Wielkim przeżyciem było przebywanie w Wieczerniku,
gdzie Jezus spożył z Apostołami Ostatnią Wieczerzę.
Tu przeżyliśmy wspólnie piękną modlitwę.

Następnie udaliśmy się do Bazyliki Zaśnięcia NMP. W krypcie
Matki Bożej, miejsca czczonego jako dom Maryi
po Zmartwychwstaniu i jako miejsce jej śmierci, umieszczono
figurę śpiącej Maryi. Nad kryptą znajduje się kopuła
ozdobiona mozaiką przedstawiająca Chrystusa witającego
się z Matką Bożą, otoczonego przez sześć słynnych kobiet
ze Starego Testamentu. Następnie udaliśmy się do Muzeum
Holocaustu Yad Vashem. Miejsce, to upamiętnia tragedię
milionów ofiar, a także odznacza Sprawiedliwych Wśród
Narodów Świata. Ulokowane na Górze Pamięci,
Har Hazikaron, w Jerozolimie, jest ogromnym kompleksem
otoczonym alejkami drzewek. Tego dnia nawiedziliśmy
jeszcze Ain Karem, miasto związane z życiem Jana
Chrzciciela. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela posiadał tam
dom letni i tam właśnie Maryja nawiedziła Elżbietę, idąc
przez góry ok.150 km. Architekt Barluzzi zaprojektował
Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia św. Elżbiety w miejscu,
w którym znajdował się dom Elżbiety i Zachariasza.
Wewnątrz kościoła znajduje się fresk przedstawiający wizytę
Maryi Dziewicy, a pod nim ołtarz i stara studnia.
Na ścianie przylegającej do Sanktuarium pw. Nawiedzenia
św. Elżbiety znajdują się tablice z wypisanym w różnych
językach Magnificat. W centrum Ain Karem znajduje
się jeszcze Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i tam modliliśmy
się za naszych kapłanów. Na nocleg powróciliśmy
doBetlejem.(cdn)



Msza święta: 7.00, 8,00 (Czechy  kaplica), 9.00, 10.30 (z udziałem młodzieży), 12.00 (z udziałem dzieci), 18.00

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy I i II)
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy III Gimnazjum)
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI (spowiedź szczególnie klasy VI)
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 (Sakrament Pokuty pół godziny przed mszą świętą)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Szkół ponadgimnazjalnych (spowiedź szczególnie klasy III)
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla młodzieży Gimnazjum (spowiedź szczególnie klasy I i II Gimnazjum)
 Nabożeństwo Słowa Bożego dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI (spowiedź szczególnie klasy IVV)
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola (spowiedź dzieci i rodziców klas III)
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych
 Msza św. i spowiedź dla dorosłych

 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla młodzieży Szkół średnich
 Msza św. dla młodzieży Gimnazjum
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych – klasy IVVI
 Msza św. dla dzieci Szkół Podstawowych  klasy 0III i Przedszkola
 Msza św. dla dorosłych
 Msza św. dla dorosłych

 Msza święta w kaplicy w Czechach
 Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach  klasy IVVI (spowiedź klasa VI)
 Msza św. dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa III)

 Msza święta w kaplicy w Czechach
 Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej w Czechach – klasy IVVI (spowiedź klasa IV i V)
 Msza św. dla młodzieży Gimnazjum w Czechach (spowiedź klasa I i II)



Po obiedzie, czekając na arcybiskupa, zauważył
figurę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która stała
w korytarzu na półce. Gorąco polecał Świętej swoją
sprawę. – Zobaczymy, czy pamiętasz – szepnął, mając
na myśli umowę uczynioną w pierwszych latach
kapłaństwa. W tej chwili jeden z kwiatków spadł na stół
stojący pod figurą. Ojciec Maksymilian pochylił głowę.
– Zobaczymy, czy to coś znaczy – szepnął. Zrobiło
to na nim wrażenie. Przypomniał sobie cuda św. Teresy,
deszcz róż, jej opiekę nad misjami i nabrał otuchy.

Na kolację powrócił do pałacu arcybiskupa
obrządku syryjskiego. – Jak tam z czasopismem,
z „Rycerzem”? – spytał ksiądz redaktor. – Ano, gdyby
się ktoś z miejscowych podjął wydawać „Rycerza”
do naszego przybycia, to możemy przysyłać pieniądze
i materiał redakcyjny. – Ależ tak, to się da zrobić
– powiedział arcybiskup. Jeden z księży gotów jest podjąć
się tej pracy. Zaraz na drugi dzień zgłosić się może
po informacje. A więc „Rycerz” może się ukazać
– pomyślał zdziwiony ojciec Maksymilian. – Jak to łatwo
poszło.

Na drugi dzień arcybiskup syryjski zaofiarował
ojcu Maksymilianowi dwa tereny pod klasztor
– do wyboru. Obliczają koszty wydawnictwa. Za dziesięć
dolarów „Rycerz” może się ukazać w trzech tysiącach
egzemplarzy. Ten ksiądz Syryjczyk znowu mówi o swoim
powołaniu do zakonu. Ma lat 49 i jest redaktorem
miejscowego pisma. Wstrzymał go tylko dług, który musi
spłacić za brata, gdyż za niego poręczył, ale teraz właśnie
wygrał na loterii potrzebną sumę i zawdzięcza
to św. Tereni, którą prosił o wstawiennictwo.

Doprawdy, jaka zmiana! Ojciec Maksymilian
jedzie obejrzeć plac, położony z dala od gwaru, w zieleni
ogromnych podzwrotnikowych drzew. Piękny byłby
ten indyjski Niepokalanów… Tylko czy arcybiskup
łacińskiego obrządku pozwoli na to? Wydaje
się to przeszkodą nie do pokonania. Ojciec Maksymilian

odmawia różaniec w tej intencji i oddaje sprawę w ręce
Niepokalanej. Jakoż arcybiskup łaciński zdaje się mięknąć.
– Przyjdźcie, przyjdźcie – mówi. – Na terenie
arcybiskupstwa stoi gotowy już dom i kaplica. To zupełnie
wystarczy na początek. – A co do wydawnictwa…
 pokornie wspomina ojciec Maksymilian. Arcybiskup radzi
poczekać, aż władze zakonne zwrócą się urzędowo.
– Kiedy to będzie? – myśli ojciec Maksymilian. – Dobrze
kuć żelazo, póki gorące. W każdym razie teren
jest gotowy. Święta Teresa nie zawiodła.

Tymczasem ojciec Maksymilian załatwiwszy
wszystko, co do niego należało, udał się w podróż
powrotną do Mugenzai no Sono. Pisze długi list, że już
na Niepokalane Poczęcie nasi mogliby pracować
w Indiach i z pomocą księdza Syryjczyka wydać „Rycerza”
na styczeń. A w Chinach, niedaleko Pekinu, w Suanhwafu,
w prowincji Hopei, jest biskup Chińczyk, mgr Tcheng,
przychylny zakonom. Blisko też ma się znajdować
nieużyteczna drukarnia. Można by do niego z Polski
napisać. Tak by się zaokrągliła pierwsza część planu
podbicia świata dla Niepokalanej. Japonia – Indie – Chiny!

Ale ojciec prowincjał jest innego zdania.
Wydawnictwo w kraju pochłania tyle sił. Ciągle jest brak
rąk do pracy, szczególnie brak jest kapłanów. Trzeba
czekać.

Ojciec Maksymilian w każdym liście z Japonii
dopytuje się o Indie. – Jestem przekonany  pisze
– że ojcowie wyjeżdżający na misje nie są stratą
dla prowincji, ale raczej pogłębieniem powołań zakonnych
i źródłem nowych, prawdziwych, gorliwych, ideowych
kandydatów. Czasem przychodzi na myśl – dodaje
– że i my też nie jesteśmy potrzebni i jeżeli nie odpowiemy
życzeniom Niepokalanej, to łatwo sobie znajdzie innych,
gorliwszych. Jeżeli zaś odpowiemy, nie ominą nas
nadzwyczajne błogosławieństwa. (cdn)




