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„Albertynka” będzie nam, podobnie jak w zeszłym roku,
towarzyszyła w trakcie jesiennego cyklu kazań katechizmowych. Ma ona
skłonić nas do refleksji, do własnych przemyśleń w kontekście omawianych
zagadnień – szczególnie ma nam pomóc w sięgnięciu do słowa Bożego,
które wciąż odgrywa zbyt małą rolę w życiu duchowym chrześcijan.
W związku ze zbliżającą się 1050. rocznicą chrztu Polski
Konferencja Episkopatu Polski opracowała trzyletni program duszpasterski,
mający nas przygotować do tego ważnego wydarzenia, które będzie miało
miejsce w 2016 roku. I tak w roku liturgicznym 2013/2014 zgodnie z
zamysłem biskupów refleksje w Kościele polskim mają oscylować wokół
tematu „Wierzę w Syna Bożego”. Dlatego zdecydowaliśmy się do Niedzieli
Chrystusa Króla, wieńczącej rok liturgiczny, w ramach homilii omawiać
kolejne aspekty osoby Jezusa. Chcemy na nowo zafascynować się i
zachwycić Jezusem. Wiara jest bowiem relacją, a żeby zbudować więź, ci,
którzy ją tworzą, powinni się dobrze poznać. Szczególnie w relacji z
Jezusem jest to bardzo ważne, przecież mamy Mu całkowicie ufać, Jemu
powierzać nasze życie, a w końcu z Nim spędzić całą wieczność.
Cykl katechez, opatrzonych tytułem „Wierzę w Syna Bożego”, może
być dla nas także szansą, aby pogłębić nasze życie modlitwy. Dobrze
zdajemy sobie sprawę z tego, że ograniczanie modlitwy do recytowania
pacierza czyni ją bardzo ubogą. Wypowiadając oklepane teksty, nie
zbudujemy więzi, a nasza wiara pozostanie powierzchowna i przestanie
wpływać na nasze życie. Wiara, której nie ożywia pogłębiona modlitwa,
może bardzo szybko załamać się, chociażby w obliczu trudności i
niepowodzeń. Wiara naskórkowa nie pozwoli nam także zachować w
codzienności odpowiedniej hierarchii wartości – szybko praca, nałogi,
pieniądz, zdrowie staną się dla nas bożkami, które choć obiecują wolność, czynią nas swoimi niewolnikami.
Modlitwa pogłębiona w tym zwariowanym świecie jest więc koniecznością. Może dlatego niemiecki teolog,
jezuita, jeden z najwybitniejszych myślicieli katolickich ubiegłego w stulecia – Karl Rahner – powiedział, że
„współczesny chrześcijanin, albo będzie mistykiem, albo w ogóle go nie będzie”. Mistycyzm nie oznacza tu
jednak doświadczania jakiś ekstatycznych doznań na modlitwie, lecz po prostu codzienne wsłuchiwanie się
głos Pana, a modlitwa słowem Bożym w tym pomaga.
Chcemy w kolejne niedziele pochylić się nad następującymi określeniami Jezusa: Ukrzyżowany,
Sprawiedliwy, Pasterz, Odrzucony, Oblubieniec, Nauczyciel, Miłość, Życie, Świątynia Ojca, Przyjaciel, Król.
Oby w tym czasie każdy z nas odkrył w naszym Mistrzu coś nowego, fascynującego…
www. parafiazielona.waw.pl

Modlitwa słowem Bożym jest jedną z najbardziej podstawowych form modlitwy. Bez modlitwy
Pismem świętym życie wiary umiera lub staje się pustym rytuałem. Przy czym nie chodzi tu o zwykłe czytanie
Biblii, ale o odkrywanie, co Bóg do mnie przez ten tekst mówi. Katolik, który nie słyszy głosu Boga, nie jest
prawdziwym katolikiem. Traci on powoli swą tożsamość, dając się wtopić w ten świat. Modlitwa Pismem zaś
sprawia, że człowiek może wejść w żywą relację z Bogiem i na nowo odkryć Jego obecność w swoim życiu.
Choć modlitwa słowem Bożym jest trudna, to jednak nie należy się zniechęcać niepowodzeniami. Wierność i
gotowość wychodzenia na spotkanie ze słowem przyniesie z pewnością prędzej czy później owoce i sprawi, że
nasza wiara stanie się silniejsza. Wiara bowiem, jak zaznacza św. Paweł, rodzi się ze słuchania (Rz 10,17)
Jak zatem modlić się Pismem świętym? Po pierwsze, trzeba wybrać odpowiedni dzień na modlitwę
Pismem. Powinien to być czas, kiedy jak najmniej rzeczy nas absorbuje i rozprasza. Każdy z nas z pewnością
może znaleźć pół godziny w ciągu całego tygodnia na spotkanie z Chrystusem. Jeśli w domu są małe dzieci,
małżonkowie mogą się podzielić obowiązkami tak, żeby każde z nich mogło w odpowiednim czasie zrobić
medytację słowa. Po drugie, wieczorem dzień przed zaplanowaną modlitwą warto przeczytać fragment, który
następnego dnia mamy rozważyć. Dobrze jest uczynić to w ciszy i skupieniu dwa lub trzy razy, zapytać się czy
ten tekst rozumiem i poprosić Ducha Świętego o owoce rozważania.
W dniu modlitwy trzeba znaleźć 30 minut na spotkanie z Panem.
Warto wybrać odpowiednie miejsce do modlitwy w domu i sprzyjającą
pozycję (np. siedzącą lub klęczącą). Można też wybrać się do kościoła.
Najpierw jest istotne uświadomienie sobie, że stoję przed Bogiem, że
On na mnie patrzy z miłością, że On naprawdę chce do mnie mówić.
Można nawet wyobrazić sobie Pana, który stoi przede mną jak siewca,
który chce rzucić ziarno słowa na glebę mojego serca. Można oddać mu
sprawy, które nas niepokoją i odbierają skupienie, prosząc aby je zabrał
i pozwolił nam na spokojne trwanie przed Nim. Bardzo istotne jest w
tym miejscu zaprosić Ducha Świętego, aby nas prowadził. Można wezwać także wstawiennictwa Maryi, Matki
Słowa i naszych patronów.
Następnie bierzemy do ręki fragment Pisma i czytamy. Warto sobie tę scenę wyobrazić, wczuć się w to,
co przeżywają jej bohaterowie. Chodzi o to, aby rozważany fragment przestał być jakiś obcym tekstem, ale nas
zaangażował, wciągnął. We „wchodzeniu” w ten fragment mają pomóc tzw. punkty do rozważania, które
będzie można znaleźć pod fragmentem proponowanym na dany tydzień. Ich celem jest zwrócenie uwagi na
pewne elementy danej sceny. Można z nich korzystać lub nie – być może my zwrócimy uwagę na zupełnie inne
aspekty niż te wymienione w punktach. Nie należy się tym przejmować i po prostu dać się poprowadzić słowu.
Nasze rozważanie na temat sceny będzie rodziło w nas uczucia, myśli, refleksje. Być może właśnie przez nie
będzie dobijał się do naszego serca Chrystus. Warto zatem bardzo uważnie zobaczyć, co się w nas rodzi pod
wpływem medytacji danej sceny. Trzeba się nad tym zatrzymać, spróbować to nazwać i chwilę rozważyć.
Następnie te nasze refleksje warto uczynić tematem rozmowy z Jezusem. To Jemu należy powiedzieć o tym, co
się w nas zrodziło. Może te poruszenia serca skłonią nas do dziękczynienia, uwielbienia, prośby. To wszystko
trzeba wypowiedzieć przed Panem. Rozważane słowo może w nas zrodzić też potrzebę, aby po prostu potrwać
w ciszy i skupieniu przed Jezusem – bez słów i myśli. Warto podjąć tę kontemplację i chwilę potrwać przed
Chrystusem.
Jeśli modlitwa nas do tego wiodła, można podjąć jakieś postanowienie. Na zakończenie zaś warto
zawierzyć ten czas Bogu lub Maryi, odmawiając którąś z modlitw (np. Ojcze nasz lub Zdrowaś Maryjo).
Pewien starożytny mnich – Gilbert – w ten sposób zachęcał swoich braci do modlitwy Pismem świętym:
„Czytaj i rozważaj Księgę Źycia, która jest samym Jezusem. Skieruj się ku niej! Przyoblecz się na nowo w
twojego Oblubieńca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Jego słowo jest ogniem. Odpoczywaj przy nim.” Niech
te słowa i nas zainspirują do podjęcia trudu modlitwy słowem Bożym – trudu, który w pewnym momencie
przemienia się w poczucie szczęścia i pokoju.
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Propozycje tekstów do rozważenia w najbliższych tygodniach:
1. 7 września – temat kazania: Kim jest Jezus? – fragment do rozważenia – Łk 4,31-37.
Punkty do refleksji:
 Zobaczę, jaką moc ma słowo Jezusa. Widzę, jak porusza ono ludzi, wypędza złego ducha, wprawia w
zdumienie. Czy mnie porusza słowo Jezusa? Czy może jestem na nie obojętny?
 Ludzie są zachwyceni Jezusem, zafascynowani Jego osobą. Rozmawiają o Jezusie, porusza ich Jego
postępowanie. Czy Jezus mnie fascynuje? Czy mnie porusza? A może w ogóle nie wiem, kim On jest?
2. 14 września – temat kazania: Ukrzyżowany z miłości – fragment do rozważenia – Łk 23,33-46.
Punkty do refleksji:
 Będę patrzeć na Jezusa krzyżowanego, wyszydzanego, niekochanego. Wsłucham się w Jego słowa
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. On nie chowa urazy, przyjmuje cierpienie z miłością,
bo wie, że Jego cierpienie zbawi świat.
 Stojący pod krzyżem chcą, aby Jezus okazał swoją moc, żeby zszedł krzyża. Jezus tego nie robi, bo
miłość jest dla Niego ważniejsza od władzy, siły. Czy moja miłość jest podobna?
 Jezus na krzyżu przebacza łotrowi, obiecuje mu niebo. Bo krzyż jest zwycięstwem miłości,
przebaczenia, dobra. Jak ja znoszę krzyż w swoim życiu? Czy pomaga mi on kochać, czy może
złorzeczę na swój krzyż?
3. 21 września – temat kazania: Sprawiedliwy – fragment do rozważenia – Mt 20,1-16.
Punkty do refleksji:
 Jezus chce nająć każdego do swojej winnicy. Każdy ma swoje miejsce w Jego Sercu. Jego zaproszenie
nie jest skierowane tylko do najlepszych, najpobożniejszych. Na miłość Jezusa się nie zasługuje – ona
jest całkowicie bezinteresowna. Czy ja nie próbuje zasługiwać na miłość Boga, innych ludzi?
 Robotnicy kłócą się z gospodarzem. Ich zdaniem Jezus jest niesprawiedliwy. Bóg patrzy jednak
zupełnie inaczej, Jego spojrzenie jest dużo głębsze. Bierze w swoim sądzie pod uwagę to, co jest dla nas
niezauważalne. Czy nie mam pretensji do Boga za to, że w moim odczuciu jest niesprawiedliwy?
4. 28 września – temat kazania: Pasterz zagubionych – fragment do rozważenia: Łk 15,1-10
 Jezus szuka człowieka, walczy o niego jak o zagubioną owcę, jak o zagubioną drachmę. Czy widzę, jak
Bóg o mnie walczy? Co robi, aby mnie przyciągnąć do siebie?
 Bóg cieszy się, gdy się do Niego zbliżamy. Moja obecność Go raduje. Jaki obraz siebie niosę w sercu?
Czy patrzę na siebie z radością, nadzieją tak jak Bóg patrzy na mnie, czy może ze złością, niechęcią?
 Stawię sobie przed oczy Jezusa, który bierze mnie w swoje ramiona z radością – jak zagubioną owcę.
Jestem Jego skarbem. Jaka jest moja relacja z Jezusem – pełna czułości, bliskości, a może rytualizmu,
obrzędowości, surowości?

Z inicjatywy św. Jana Pawła II od 1985 r. co dwa lub trzy lata odbywają się Światowe Dni Młodzieży,
czyli spotkanie gromadzące ludzi młodych, pragnących razem z Ojcem św., wspólnie zamanifestować swoją
wiarę i ją pogłębić. Za każdym razem wydarzenie to gromadzi ogromne ilości młodych z różnych stron świata.
Najwięcej osób przybyło do Manili, stolicy Filipin w 1995 r. Szacuje się, że wówczas w spotkaniu z papieżem
wzięło udział ok. 4 milionów ludzi. Po śmierci Jana Pawła II jego następcy kontynuowali to dzieło. Benedykt
XVI wyraził jednak pragnienie, aby nie były to masowe zloty, stanowiące tylko formę ciekawej przygody,
rozrywki, happeningu, ale autentyczne święto wiary, będące ważnym elementem formacji młodzieży. Stąd od
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2011 r. spotkanie z Ojcem św. jest poprzedzone tygodniem swoistych rekolekcji, które młodzi odbywają w
różnych miejscach kraju, który jest gospodarzem Światowych Dni Młodzieży.
Decyzją papieża Franciszka w 2016 r. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Polsce, w Krakowie w
dniach 26 – 31 lipca. Od 20 lipca młodzi mają uczestniczyć w tygodniu formacyjnym w różnych miejscach
Polski. Jednym z organizatorów owego tygodnia poprzedzającego spotkanie z papieżem jest także nasza
diecezja warszawsko-praska. Ma ona przyjąć w sumie ok. 5 tys.
osób. Do tego dzieła została zaproszona także nasza parafia,
znajdująca się w dobrym miejscu ze względów komunikacyjnych.
Zielona, według szacunków Diecezjalnego Centrum Światowych
Dni Młodzieży ma przyjąć 200 młodych. Dla naszej wspólnoty
będzie to niełatwe wyzwanie, wymagające zaangażowania wielu
osób. Mamy bowiem nie tylko przyjąć gości tzn. zapewnić im dach
nad głową i posiłki, ale także przygotować ich pobyt w naszej parafii
od strony duchowej.
Pobyt młodzieży w Zielonej ma przebiegać według pewnego
harmonogramu. W dniu przyjazdu musimy rozlokować gości w
domach. I tu pojawia się pierwsze wyzwanie dla nas. Będziemy potrzebować rodzin, które zdecydują się na
przyjęcie pielgrzymów. Brak znajomości języków obcych nie jest przeszkodą, w końcu za pomocą rąk można
dogadać się z prawie każdym  Niemniej dla młodych mieszkańców naszej dzielnicy konfrontacja z
rówieśnikami zza granicy może być ciekawym doświadczeniem. Wstępny sondaż, kto mógłby przyjąć
młodzież, będziemy robić już w trakcie tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Rodzina przyjmująca gości bierze
na siebie obowiązek zapewnienia im noclegu i dwóch posiłków – śniadania i obiadokolacji.
Każdy dzień pobytu ma swoją dynamikę. Ma być czas na modlitwę, wspólną Eucharystię, katechezy,
ale także zwiedzanie Warszawy, wyjazd na spotkanie diecezjalne do naszego seminarium na Tarchominie.
Niedziela ma być dniem spędzonym z rodziną, goszczącą młodzież. Można zabrać młodych pielgrzymów na
wycieczkę rowerową, basen, zorganizować grilla czy podjąć jakieś inne inicjatywy. Kreatywność jest mile
widziana. Choć pobyt młodych w naszej parafii to kwestia tylko kilku dni, niemniej wyzwanie, stojące przed
nami jest duże. Dlatego już dziś zachęcamy do przemyślenia swojego udziału w przyjęciu młodzieży w 2016 r.
Może wydawać się nam ta data bardzo odległą, ale wszyscy wiemy, że czas biegnie szybko i nie obejrzymy się,
a już do naszych drzwi zapukają goście z innego kraju. Ich wizyta ponadto wymaga odpowiedniego
zaplanowania wakacji w 2016 roku.
Szczegóły tygodnia formacyjnego będziemy odsłaniać sukcesywnie. Bliższych danych nie jesteśmy
teraz w stanie podać. Nie wiemy nawet, z jakiego kraju przybędą goście do Zielonej. Przygotowania jednak
muszą systematycznie nabierać tempa. Dlatego we wrześniu zostaną wyłonione spośród młodzieży osoby, które
będą odpowiedzialne za to dzieło w naszej parafii. Muszą oni przejść specjalny kurs organizowany przez Biuro
Krajowe Światowych Dni Młodzieży. Ich zadaniem będzie koordynacja tygodnia w parafii. Mamy nadzieję, że
wydarzenie to zmobilizuje do działania wielu młodych mieszkańców Zielonej. To spośród nich będziemy
szukać przewodników, którzy będą w języku angielskim oprowadzać gości po Warszawie, pomogą w ich
zakwaterowaniu, a także będą gotowi z rówieśnikami z innego kraju spędzić czas wolny.
Światowe Dni Młodzieży w Polsce mogą być dla naszego kraju ogromną szansą, zarówno na duchowe
przebudzenie, jak i na promocję naszej ojczyzny wśród obcokrajowców. Także dla parafii św. Brata Alberta w
Zielonej tydzień formacyjny, poprzedzający spotkanie z papieżem Franciszkiem, będzie niepowtarzalną szansą
na zetknięcie się z zupełnie inną wrażliwością religijną, która może być niezwykle inspirująca dla naszego
życia wiary, ponadto okazją doświadczenia powszechności Kościoła, a także czasem poznania wielu ciekawych
ludzi, którzy choć władają innym językiem, to jednak szukają tego samego Boga.
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