
obraz Janusza Szpyta

Pomiędzy Wniebowstąpieniem
a Zesłaniem Ducha Świętego

Papieska intencje modlitwy
na czerwiec:

Intencja ogólna: Aby sieci spo-
łecznościowe sprzyjały solidarno-
ści i poszanowaniu drugiego w je-
go odmienności.

Kiedy piszę te słowa, w sensie liturgicznym jestem
właśnie w przestrzeni czasowej, którą wyznaczają te
dwie liturgiczne uroczystości. Obie przypominają nam
wielką prawdę o powołaniu chrześcijańskim – powołaniu
do świętości. Chrystus wstępując do nieba mówi – idę
przygotować wam miejsce, zaś zsyłając Ducha Świętego,
poprzez Jego dary uzdalnia nas do bycia świętymi.

Prawdę tę przypomniał nam także Ojciec Święty
Franciszek w ostatniej adhortacji „Gaudete et exsultate”
o powszechnym powołaniu do świętości. Warto więc
podjąć w naszych wspólnotach różańcowych refleksję
nad świętością widzianą w perspektywie eschatologicznej,
jak i osobistej. Najpierw pytanie: czym jest świętość?

1. Jest istotą samego Boga – To ON jest święty i jest
źródłem świętości. Tak jak mówimy: Bóg jest miłością,
Bóg jest dobrocią, Bóg jest miłosierdziem, tak mówimy i
myślimy: Bóg jest świętością – jest święty. Pismo Święte
powie o Bogu, że jest po trzykroć święty – co ma ozna-
czać świętość dla człowieka wręcz niewyobrażalną.
Świętość jest naturą Boga!

2. Jest też świętość darem Boga – Skoro wierzymy,
że człowiek jest stworzony na „obraz i podobieństwo Bo-
ga”, to wierzymy i przyjmujemy za prawdę to, że Bóg w
akcie stworzenia zaszczepił w człowieku dar świętości –
trzeba powiedzieć w każdym człowieku – co zresztą jest
widoczne w wierzeniach wszystkich chyba ludów i kultur.

3. Jest też świętość powołaniem – zwłaszcza dla nas
chrześcijan: „bądźcie świętymi” powie do nas Jezus
Chrystus. Tam gdzie nie ma przynajmniej pragnienia
świętości, tam nie ma chrześcijaństwa. A przecież to
pragnienie dzisiaj wcale nie jest aż tak powszechne. Wie-
lu ochrzczonych zadowala się „chrześcijaństwem bez
świętości” lub jedynie widzi świętość w perspektywie hi-
storycznej - owszem kiedyś byli ludzie święci, może i na-
dal są, ale mnie to nie dotyczy.

4. Dla nas, członków wspólnoty różańcowej, świętość
powinna być naturalnym stanem dążenia. Skoro bowiem
towarzyszy nam codzienna modlitwa, która wprowadza
w nasze życie rytm Bożego życia wyrażony tajemnicami
różańcowymi, wypada nam być szczególnymi znakami
świętości, w coraz bardziej nie świętym świecie!

4 sierpnia LISEWO
Program pielgrzymki

9.30 – Spotkanie formacyjne z katechezą (kościół)

10.15 – Procesja do ołtarza polowego

10.30 – Uroczysta koncelebra (z procesją ofiarną na
potrzeby WSD w Toruniu)

12.00 – Przerwa na posiłek

13.00 – Droga Krzyżowa

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie
i do zobaczenia.

Z Panem Bogiem
Wasz moderator

ks. Adam Ceynowa
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Ojciec Święty Franciszek woła do każdego i każdej
z nas „Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na
drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na
Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo.
Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego
do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owo-
cem Ducha Świętego w twoim życiu. Kiedy odczuwasz
pokusę, by zaplątać się w swoją słabość, podnieś oczy ku
Ukrzyżowanemu i powiedz: Panie, jestem biedakiem, ale
Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym.
W świętym i składającym się z grzeszników Kościele
znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby wzrastać ku
świętości”. /GE 15/

Ciąg dalszy tych refleksji nastąpi


