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W SłuŜbie
Kościoła
Tego wieczoru jednoczymy się z całym Kościołem,
który w róŜnych częściach świata gromadzi się na modlitewnym czuwaniu
z okazji 43 Światowego Dnia Modlitw o powołania,
celebrowanym jutro w IV Niedzielę Wielkanocną.

UROCZYSTA PROCESJA ZE SŁOWEM BOśYM
Z Ewangelii św. Jana (J 13,1.4-17)
Jezus wiedząc, Ŝe nadeszła Jego godzina przejścia z
tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie,
do końca ich umiłował... Wstał od wieczerzy i złoŜył
szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał.
Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać
uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był
przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on
rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?»
Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później
będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg
umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał
udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale
i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi
sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział
bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do
nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie
"Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. JeŜeli więc Ja,
PAN i NAUCZYCIEL, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja
wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy
od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie
błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.

I.
«Pamiętając o poleceniu Jezusa: „śniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście więc Pana śniwa, Ŝeby wyprawił robotników na swoje Ŝniwo!” (Mt 9,37),
silnie odczuwamy potrzebę modlitwy o powołania kapłańskie i do Ŝycia
konsekrowanego. Nie dziwi nas to, Ŝe tam gdzie ludzie modlą się Ŝarliwie,
obserwujemy rozkwit powołań. Świętość Kościoła zaleŜy najbardziej od
zjednoczenia z Chrystusem i od otwartości na tajemnicę łaski, która działa w
sercach wierzących. Właśnie dlatego pragnę zaprosić wszystkich wierzących, aby
rozwijali pogłębioną więź z Chrystusem, Mistrzem i Pasterzem swojego ludu,
naśladując Maryję, która zachowywała w swym sercu BoŜe tajemnice i uwaŜne je
rozwaŜała (por. Łk 2,20)».
(BENEDYKT XVI, Orędzie na 43 Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2006.)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Pozwólcie, by zafascynował was Chrystus,
Nieskończony, który stanął pośród was w postaci widzialnej,
abyście Go mogli naśladować.
Pozwólcie, aby was pociągnął Jego przykład,
przykład, który zmienił dzieje świata i skierował je ku wspaniałemu celowi…
Zakochajcie się w Jezusie Chrystusie i Ŝyjcie Jego Ŝyciem,
aby nasz świat mógł Ŝyć w świetle Ewangelii.
(Jan Paweł II)

II.

III.

«Jeszcze przed załoŜeniem świata, zanim zaczęliśmy istnieć, Ojciec Niebieski
wybrał nas osobiście i powołał do tego abyśmy weszli w synowską relację z Nim
poprzez Jezusa, Słowo Wcielone, pod natchnieniem Ducha Świętego… W ramach
tego powszechnego powołania, Chrystus – NajwyŜszy Kapłan – w swojej trosce o
Kościół powołuje w kaŜdym pokoleniu osoby, które zatroszczą się o jego lud».

«W sposób szczególny wyświęcony kapłan jest sługą Chrystusa obecnego w
Kościele jako tajemnicy, komunii i misji. Poprzez uczestnictwo w namaszczeniu
oraz w misji Chrystusa, moŜe kontynuować w Kościele Jego modlitwę, Jego słowo,
Jego ofiarę, Jego zbawczą działalność…
Drugie pośród powołań specjalnych, które zajmuje waŜne miejsce w Kościele, to
powołanie do Ŝycia konsekrowanego. Na wzór Marii z Betanii, która „siadła u nóg
Pana i przysłuchiwała się Jego mowie” (Łk 10,39), wielu męŜczyzn i kobiet
decyduje się na całkowite i wyłączne pójście za Chrystusem…».

(BENEDYKT XVI, Orędzie)

(BENEDYKT XVI, Orędzie)
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1. «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Gdyby dziś Jezus podszedł do mnie aby
umyć mi nogi, aby mi słuŜyć… Jakbym się zachował? Czy nie zareagowałbym
podobnie do Piotra?
2. «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną…». Jezus pragnie
zatroszczyć się o to, co we mnie najbardziej zmęczone, ubrudzone, zranione przez
Ŝycie. Nie tylko patrzy mi w oczy, mówi do mnie, ociera pot z czoła. On pochyla
się aŜ do ziemi, do moich stóp, aby je obmyć, opatrzyć i uczynić mnie zdolnym do
naśladowania Go. Czy potrafię przyjąć tę Jego pokorną miłość?

IV.
GEST

3. «Czy rozumiecie co wam uczyniłem?». Czy staram się zrozumieć co
WYDARZA SIĘ podczas kaŜdej Eucharystii, kaŜdej Komunii św., kaŜdej spowiedzi,
kaŜdej mojej modlitwy? Wtedy Jezus z miłością pochyla się nade mną! Na ile
świadomie przeŜywam moje spotkanie z Jezusem?
4. «… i wy powinniście umywać sobie nogi». Czy chcę uczyć się od Jezusa co
znaczy kochać? W jaki sposób staram się odkrywać to, do czego Pan mnie
zaprasza? Co chcę uczynić z moim Ŝyciem? Czy mam odwagę być jak On
człowiekiem słuŜby?
5. «Będziecie błogosławieni gdy według tego będziecie postępować». SłuŜyć
Kościołowi to być jedni dla drugich, gdyŜ kaŜdy ma swój dar dla dobra wszystkich.
Czy odkrywam moje dary i talenty? Czy potrafię z moich zdolności uczynić dar dla
dobra innych? W jaki sposób angaŜuję się w Ŝycie mojej wspólnoty parafialnej?
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