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Duch Święty tym potężniej zaznaczy swoje działanie w dziejach świata,
im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
Św. Arnold Janssen

Kwartalnik. Nr 2/2008
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ŚW I ETY K O ŚC I Ó Ł P OW S Z EC H NY
c.d.

Krótka „powtórka”
Rozważaniom o Kościele poświęciliśmy
cztery kwartały, czyli cały rok. Warto zdobyć
się na małą „powtórkę”, utrwalić w pamięci
najważniejsze wydarzenia, by jeszcze raz
uświadomić, gdzie są nasze chrześcijańskie
korzenie, gdzie żeśmy się „narodzili”.
Jak wiemy, nowy Lud Boży, czyli Chrystusowy Kościół, począł się w
dziewiczym łonie Maryi, kiedy to za sprawą i mocą Ducha Świętego,
Syn Boży stał się człowiekiem i otrzymał imię JEZUS, czyli ZBAWICIEL.
Jezus przyszedł po to, aby w określonym przez Ojca Niebieskiego
czasie powołać do istnienia zbawczą wspólnotę. Ten to Kościół w
osobie Jezusa „rósł” w ukryciu przez długie lata pod okiem tejże Matki
i jakby dojrzewał aż do przewidzianego przez Ojca dnia, kiedy Jezus
opuścił Nazaret i stanął nad brzegiem Jordanu, by w naszym imieniu
przyjąć chrzest pokuty z rąk swego herolda, Jana Chrzciciela (por. Mt
3,13nn i par.). Po chrzcie Duch Święty wyprowadził Go na pustynię (Mk
1,12), by odprawić czterdziestodniowe „rekolekcje”, podczas których
stacza zwycięska walkę z przewrotnym kusicielem – Szatanem.
To, co dokonało się na pustyni – w miejscu próby – ma doniosłe
znaczenie zarówno z biblijnego punktu widzenia, jak również
w aspekcie eklezjalnym. Jezus wytycza duchowy kierunek życia
mającemu postać Kościołowi, a jest nim walka z szatanem,
przeciwnikiem Boga i wrogiem człowieka. Narzędziem tej duchowej
walki jest modlitwa i pokuta. Po zwycięstwie nad Szatanem Jezus
w mocy Ducha (Łk 4,14) rozpoczął działalność założycielską Kościoła.
Gromadzi wokół siebie uczniów, głosi Ewangelię, wzywa do
nawrócenia, czyni znaki i cuda, szczególną troską otacza ubogich,
chorych, odkrywa ciemne strony zła, grzechu.
Szczególnie doniosłym aktem było ustanowienie Dwunastu uczniów,
których nazywa Apostołami. Spośród nich wybiera Szymona – Piotra
jako tego, na którym zamierza budować nową wspólnotę Bożego Ludu,
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swój Kościół. Tych Dwunastu Jezus formuje, poucza i wyjaśnia im
tajemnice królestwa Bożego oraz tajemnicę swojej osoby jako
Mesjasza, którego misją jest złożenie krwawej ofiary za lud.
Równocześnie do wejścia na tę trudną drogę ofiary i wyrzeczenia
wzywa nie tylko wybranych uczniów, lecz wszystkich, którzy decydują
się pójść za Nim (por. Mk 6,34; Łk 9,23-25).
Podążać za Jezusem
Trzeba nam obecnie zamyślić się – wprawdzie w ogromnym skrócie
– nad końcowym okresem ziemskiej działalności Jezusa Chrystusa.
Datuje się on od trzeciej zapowiedzi o męce i zmartwychwstaniu (por.
Łk 18,31-34). Znaczącym momentem jest szczególnie uroczysty wjazd
Jezusa do Jerozolimy, gdzie ma dopełnić się Jego posłannictwo.
Przychodzi „godzina”, zapowiedziana przez Jezusa już w Kanie
Galilejskiej (por. J 2,4). Przed świętem Paschy Jezus wiedział, że
nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca (J 13,1). Owa
godzina jest naznaczona cierpieniem, męką, śmiercią na krzyżu, lecz
zarazem zwycięskim zmartwychwstaniem.
Ten szczytowy okres ziemskiej
działalności Jezusa Chrystusa jest
szczególnie ważny dla formacji tych,
którzy mają stać się kontynuatorami
Jego zbawczej misji. Swojej małej
trzódce, której spodobało się Ojcu
dać królestwo (Łk 12,32), Jezus
wskazał, jakim narzędziem trzeba
walczyć z mocami ciemności i
grzechu na świecie. Nie oszczędził
więc uczniom cierpienia, bólu, ani
zgorszenia krzyża (1 Kor 1,23), chociaż wiedział, że nie wytrzymają
dramatu męki swego Mistrza: Tej nocy wszyscy zwątpicie we Mnie. Jest
bowiem napisane:«Uderzę pasterza, a stado owiec się rozproszy»”(Mt
26,31). Dopiero Zmartwychwstanie rzuciło światło na osobę Jezusa
jako Mesjasza i na Jego posłannictwo. Ale pełnia światła rozbłyśnie w
dniu Pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty uzbroi młody Kościół w moc
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dawania świadectwa. Odtąd ci, którzy uwierzą, stają się równocześnie
uczniami i świadkami Jezusa, a kierowani Duchem Bożym, podążają
za Chrystusem ubogim, pokornym i dźwigającym krzyż (KK 41).
Przez czterdzieści dni
Św. Łukasz w „Dziejach Apostolskich” notuje: Po swojej męce
[Jezus]wiele razy ukazywał się [apostołom], że żyje. Przez czterdzieści
dni zjawiał się im bowiem i mówił o królestwie Bożym (1,3).
Jezus nie przebywał – jak niegdyś przed męką – stale z uczniami,
lecz ukazywał się im często w chwili najmniej spodziewanej, jak np.
dwóm z nich, zdążającym do Emaus (por. Łk 24,13-32). Przeżywających
głęboką rozterkę i zalęknionych (por. Łk 24,37; J 20,19) umacniał
i pomagał im zrozumieć, że On jest ten sam, co i przed śmiercią. Jezus
nie tylko rozbudzał i umacniał nadwątloną wiarę uczniów, lecz udzielał
im ostatnich pouczeń oraz wyposażał stosowną władzą do owocnego
pełnienia czekającej ich misji. I tak:
1. udziela władzy uwalniania z grzechów (J 20,21-23),
2. przekazuje Szymonowi piotrowi pasterską władzę nad całym
Kościołem (J 21,15-19).
Ostatnie nakaz
Została mi dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc
i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna i ducha Świętego. uczcie je zachowywać wszystko, co wam
nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do
skończenia świata (Mt 2818-20).
Jezus zapewnia uczniów o swojej realnej
obecności. To zapewnienie odnosi się nie tylko do
samych apostołów, lecz dotyczy całego Kościoła.
Według św. Łukasza apostołowie mają pozostać
jeszcze jakiś czas w Jerozolimie, aż zostaną
przyobleczeni mocą z wysoka (Łk 24,49). Po tym
zapewnieniu Jezus wyprowadził apostołów na górę, zwaną „Oliwną”
i błogosławiąc im, rozstał się z nimi (w. 50n.). C.d.n.
ks. W.W.
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Dostojnemu Solenizantowi,
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi

Jerzemu Mazurowi
życzenia mnogich darów Ducha Świętego
składa redakcja „Biuletynu”
Dzieła Nieustannej Nowenny.
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150
LAT

TEMU

W tym roku przypada 150 rocznica
objawień Matki Bożej w Lourdes. Któż nie
słyszał o tej „maryjnej metropolii świata” –
słynnej z mnóstwa cudownych uzdrowień? Tu
bowiem 11 lutego 1858 r. objawiła się Matka
Jezusa 14-letniej Bernadetcie Soubirous
(czytaj: Subirú). Objawienie się Maryi jawi się
jako odpowiedź Nieba na ogłoszony przez
papieża Piusa IX dogmat o Niepokalanym
Poczęciu Matki Bożej. Podczas 16 widzenia,
25 marca, Maryja tak wyraziła tę prawdę:
JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE,
a rozchylając ramiona
i opuszczając je ku ziemi, chciała powiedzieć, że na całą ziemię będzie
zsyłać łaski. Znakiem tego zapewnienia jest źródło, które za Jej
przyczyną wytrysło z Massabielskich skał.
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Papież, Jan Paweł II, w 1983 r. w Lourdes powiedział: Bogu niech
będą dzięki, że za Jego sprawą trysnęło tutaj, 125 lat temu wraz ze
źródełkiem wMassbielle,
źródło wody żywej, gdzie
hartuje się wiara, gdzie
ciała i dusze zdrowieją,
gdzie
zmacnia
się
świadomość Kościoła!
Rodzi się pytanie: Co
znaczy dla mnie Lourdes
dzisiaj? Jakie przesłanie
niesie ono nam, ludziom
XXI wieku? A przesłanie
to
jest
zawarte w
krótkich, lapidarnych słowach Niepokalanej i zobrazowane w znakach.
Szczęście.
Szukasz szczęścia? Pociąga cię
świat ze swoimi kuszącymi propozycjami? .....
Tego, co wabi, co łechce, co sprawia ci
chwilową przyjemność?.... Za pośrednictwem
Bernadetty
z Lourdes Maryja zapewnia także ciebie:
Obiecuję uczynić cię szczęśliwą(-wym) nie na
tym świecie, lecz na tamtym.
Pomyśl:
Świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto
natomiast wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki (1J 2,16).
Wezwanie do pokuty i nawrócenia.
Podczas objawienia, w środę
24 lutego, Bernadetta modliła się, po czym na rozkaz Pani zaczęła się
posuwać na kolanach w głąb groty i całować ziemię... Naraz odniosła
ku tłumom twarz zalaną łzami i przekazała słowa posłyszane od Pani:
Pokuty!... Pokuty!... Pokuty!...
27 lutego otrzymuje od Pani polecenie, by wszyscy obecni całowali
ziemię: Całujcie ziemię za grzeszników!
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Pomyśl, że wszyscy ludzie - i każdy z osobna - są wezwani do
czynienia pokuty i nawrócenia:
Mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
(Łk 13,5)

Pokora i ubóstwo. Pragniesz zabłysnąć, pokazać się, zdobyć uznanie?
Chcesz, by cię podziwiano, zauważano, doceniono? Szczycisz się
posiadanym przedmiotem, chełpisz się swoimi czynami, urodą? Jesteś
dumny, że ci się powiodło?
Pewna osoba prosiła Bernadettę, by modliła się
podczas widzenia na jej różańcu. Bernadetta spełniła jej
prośbę. Pod koniec objawienia Maryja spytała ją, gdzie
masz swój różaniec? Sięgnęła do kieszonki i pokazała tę
bardzo skromną koronkę. Matka Boża wówczas
powiedziała:
Dobrze. Módl się na nim.
Bóg nie zachwyca się naszymi „”świecidełkami”, lecz pokorą
i ubóstwem serca.
Zastanów się:
Wszechmocny…panujących usunął z tronów, a wywyższył
poniżonych (Łk 1, 49.52). Oraz: Bóg pysznym się sprzeciwia, a dla
pokornych jest łaskawy (Jk 4,6; 1P 3,5).
Z notatek św. Bernadetty:
Ubóstwo powinno być nie tylko
dokuczliwe, ale także krzyżujące. Wzorem ubóstwa był Jezus. co było
moje, już teraz nie należy do mnie. Wszystko oddałam Jezusowi (1873 r.).
Oprac.: Monika R. – ks. W. W.

Z życia św. Bernadetty w roku jej śmieci

„Coś” kandydatom do kapłaństwa…
Podczas przechadzki w ogrodzie wraz ze swoją przełożoną Bernadtta
otrzymała polecenie zerwania kiści winogron młodzieńcowi,
kandydatowi do kapłaństwa. Bernatta zagadnęła młodzińca:
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- Pan jest w seminarium? Pan chce zostać
księdzem?- Tak, proszę siostry, jeśli Bóg pozwoli –
odpowiedział.
- Więc pan będzie księdzem- odrzekła……. Och,
jakże to piękny widok: kapłan przy ołtarzu!.... Lecz
pan wie, kapłan przy ołtarzu – to zawsze Jezus
Chrystus na krzyżu. Trzeba będzie pracować i cierpieć. Odwagi!.

eafghjkjhgfae

Wielce Szanownym
według stopni i godności Solenizantom –

Wojciechom i Jerzym –
w uroczystym dniu świętowania
ich Patronów
Redakcja Dzieła Nieustannej Nowenny
składa najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa w codziennej pracy
dla dobra ludzi i ku Bożej chwale.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego –
ks. W.W.

Uczniowie Jezusa
Zgodnie z zapowiedzią (zob. Biuletyn 17, s.11) trzeba nam
kontynuować refleksję na temat uczniów Jezusa. Warto jednak nieco
poszerzyć rozważanie o przekaz Starego Testamentu. Pojęcie ucznia
w księgach St. Testamentu pojawia się w późniejszym piśmiennictwie,
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zwłaszcza u proroków i w Psalmach (Pas. 119,12. 26n). W trzeciej pieśni
o Słudze Pańskim czytamy: Pan Bóg… każdego ranka pobudza me
ucho, bym słuchał jak uczniowie (Iz 50,4). Według proroka Izajasza
w czasach eschatologicznych Bóg sprawi, że wszyscy synowie nowej
Jerozolimy będą uczniami Pana (54,13). Do tego tekstu nawiązał Jezus
Chrystus w swojej mowie w Kafarnaum, przypominając słuchaczom
słowa Proroka: Wszyscy staną się uczniami Bożymi (J 6,45).
Trzeba jednak z pośpiechem zauważyć, że bycie uczniem Boga –
konsekwentnie więc także Jezusa – jest Jego darem: Nikt nie może
przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie mój Ojciec…(J 6,44) i dalej:
Każdy, kto posłuchał Ojca i przyjął Jego naukę, przychodzi do Mnie
(w. 45). Wynika stąd, że aby stać się uczniem Jezusa – tzn. przyjść do
Niego, trzeba chcieć. Nie może to być jakaś nieokreślona „chętka”,
lecz podjęta świadomie i dobrowolnie decyzja przynależenia do Jezusa
w charakterze Jego ucznia. Mówi się u c z n i a, lecz nie w znaczeniu
„apostoła”, którego posłannictwo cieszy się swoistym powołaniem
i darem. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne są też
posługiwania, ale jeden Pan (1 Kor 12,4n). Dar bycia uczniem Jezusa
oznacza podjęcie życia i postępowania według wzoru swojego Mistrza.
A to już jest dużo. Wszystko inne będzie zależało od naszej
uczniowskiej pojętności i od zamiarów, jakie posiada Jezus wobec
swojego ucznia.
ks. W.W.
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Wspomnienie z dnia skupienia
29 marca, b.r., w wigilię Niedzieli Bożego
Miłosierdzia odbył się dzień skupienia członków
Dzieła N.N. Ten dzień modlitwy, adoracji Jezusa,
spowiedzi staje się już tradycją. Jak poprzednim
razem, tak i obecnie przybyli nań bardzo licznie
członkowie grup modlitewnych z najdalszych
parafii. Spotkanie modlitewne odbyło się według
programu z roku ubiegłego. Pielgrzymów
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przywitał w krótkich słowach duchowy opiekun Dzieła N.N. – ks. Wł.
Wielgat. Wstępną konferencję wygłosił ks. mgr Bogdan Kulik. Drugą
konferencję o tematyce Bożego Miłosierdzia wygłosił ks. dr Dariusz
Brozio, ojciec duchowny alumnów Wyż. Sem. Duchownego w Ełku.
Adorację N. Sakramentu poprowadził ks. mgr lic. Jarosław
Mierzejewski. Centralnym punktem dnia skupienia była msza św.
koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Romualda
Kamińskiego. W homilii ks. Biskup mówił o Bożym miłosierdziu nie
tylko jako łasce Bożej, lecz by wierni byli świadkami miłosierdzia
w życiu codziennym. Wśród pielgrzymów panował duch skupienia,
pogody i wzajemnej więzi. W tym duchu liczą na następne spotkanie.
M. T.

1. U góry ks. Biskup głosi słowo Boże.
2. – Po środku - ks. dr Dariusz Brozio głosi konferencję.
3. Fragment zgromadzonych członków D.N.N.

4. W postawie modlitewnej.

5. Podczas konferencji.

11
Tym, którzy zasnęli w Panu
Nasza ojczyzna jest w niebie, stamtąd wyczekujemy jako
Zbawcy naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
(Flp 3,20)

Odeszli

od nas

Świętej pamięci:
1. - Łucja Strześniewska - Klusy
2. -Teresa Michałowska
3. -Irena Mazurek
z Olecka (Św. Rodziny).
4. -Łucja Zdrojewska 12.07
5. -Stanisław Niezbecki 03.08
6. -Irena Kosodomska 01.08
z Giżycka (Św. Maks.M.K).
7. -Zofia Górczyńska 02.08
z Giżycka (Św. Anny).
8. -Paulina Maksymowicz
9. -Eugenia Saczek
10. - Wacława Okuniewicz

11. -Jadwiga Juszkiewicz
12. -Romualda Drażba 03.08
ze Świętajna.
13. -Regina Chełmińska 12.07
z Augustowa (Św. Jana Chrz.).
14. -Marianna Kniaziewicz 03.06
z Augustowa (M.B. Częstoch).
15. -Wincenta Wiszniewska
z Janówki.
16. -Władysław Poniatowski 1.08
z NowejWsi Ełckiej.
17. -Halina Krzysińska 01.08.
z Ełku (Opatrzności Bożej).

********************
KOMUNIKAT

Dotyczy Koordynatorów. Drogich Koordynatorów zapraszamy na
doroczne spotkanie w niedzielę 15 czerwca, b.r. na godz. 14.oo. Rozpoczęcie
Mszą św. o godz. 14.oo, po czym obrady w sali konferencyjnej.
Przewodnicząca DNN
Irena Tomkiel
===========================

Podziękowanie.
Wszystkim, którzy złożyli życzenia z okazji świąt paschalnych, w
imieniu Zespołu Koordynującego rytm Nowenny składam serdeczne
podziękowanie.
ks. W.W.
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Nasz kalendarz
2.IV – Rocznica śmierci Jana Pawła II. Modlimy się o beatyfikację Sługi
Bożego.
23.IV– Patronalne święto Biskupa Diecezji, J.E.Ks. Biskupa Jerzego Mazura.
Modlimy się w intencjach naszego Pasterza.
11.V– Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
15.VI – Spotkanie Koordynatorów Dzieła Nieustannej Nowenny,
g. 14.oo. – Msza św. w katedrze i obrady w sali konferencyjnej.
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Słowo od Redakcji Biuletynu
Biuletyn
Dzieła
Nieustannej
Nowenny
jest
kwartalnikiem, którego celem jest wyjście naprzeciw
duchowym potrzebom tych, którzy ochotnie podejmują
modlitwę w trosce o potrzeby Kościoła. Biuletyn jest
organem bezpłatnym, utrzymującym się z dobrowolnych
ofiar tych, których na to stać. Redakcja wyraża
najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim fiarodawcom,
którzy już pospieszyli z pomocą. W ich intencji jeden raz w
miesiącu jest odprawiana Msza św. Redakcja będzie
wdzięczna za nadesłane uwagi, spostrzeżenia i świadectwa.
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Biuletyn redaguje Zespół Koordynujący rytm Nowenny: Ks. Włodzimierz
Wielgat, ul. Kościuszki 13/3, 19-300 Ełk (tel. 087-610 05 40), mgr Marzena
Tyborska, mgr Monika Rogińska. Wszelką korespondencję prosimy kierować na
adres: Irena Tomkiel, 19-300 Ełk, ul. Łąkowa 34 (tel. 087 – 610 28 60); Elżbieta
Ciekanowska, 19-300 Ełk, ul. Śląska 5 (tel. 087 – 621 07 88.); Krystyna
Kulbacka, 19-300 Ełk, ul Armii Krajowej 31/13 (tel. 087 – 610 38 67).
Strona 1 – tytułowa: Mozaika w kaplicy Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża
w Re (Novara) – Italia.

