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O rozważaniu Męki Pańskiej
Drodzy Wierni, początek kwietnia stoi zdecydowanie pod znakiem Męki
Pańskiej. Okres Męki Pańskiej zaczyna kolejny etap przygotowań do
obchodów świat Zmartwychwstania Zbawiciela i jest zachętą dla nas do
rozważania tego, co Chrystus Pan wycierpiał. Bez rozważania Męki naszego
Pana Jezusa Chrystusa nie jest możliwe owocne świętowanie zwycięstwa
Wielkiej Nocy, zwycięstwa, które odniósł słodki Zbawiciel. Droga do triumfu
wiedzie bowiem przez mękę, jako sam Zbawiciel powiedział po swym
Zmartwychwstaniu do strapionych uczniów: „czyż Chrystus nie musiał
cierpieć aby tak wejść do swej chwały?”. Droga do zwycięstwa wiedzie przez
walkę i trud. Dlatego nie można zrozumieć radości wielkanocnej bez
rozważania Męki Pańskiej. Te dwa wydarzenia są ze sobą ściśle połączone.
We Mszy św., tuż po uobecnieniu się Ofiary Chrystusa Pana, tuż po
Przemienieniu-Konsekracji, Kościół święty kieruje ku Bogu następujące
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słowa modlitwy, ukazując nam ścisły związek między tymi wydarzeniami:
„My przeto, Panie słudzy Twoi oraz lud Twój święty, pomni na
błogosławioną Mękę i Zmartwychwstanie z otchłani, jak również na
chwalebne Wniebowstąpienie tegoż Chrystusa Syna Twego, Pana naszego…”.
Dlatego najlepszym przygotowaniem do świąt wielkanocnych jest rozważanie
czynów zbawczych naszego Pana.
Nie jeden może pomyśli sobie: skoro jest tak, jak ksiądz mówi, to
dlaczego Kościół zakrywa krzyże, wizerunki ciepiącego Zbawiciela, właśnie
na okres Męki Pańskiej? Czy nie ma tu braku konsekwencji? Czy raczej nie
powinno się w sposób szczególny pokazywać, eksponować krzyż? To, że
figury świętych są zakrywane jeszcze można jakoś zrozumieć, ale zakrywanie
Krzyża św. w okresie Męki Pańskiej? To nie ma żadnego sensu! Czy
rzeczywiście? Co można na te zastrzeżenia odpowiedzieć? Dlaczego Kościół
tak postępuje? Odpowiedź brzmi: aby zachęcać nas do rozważania w sercu
cierpień Zbawiciela, aby ułatwić nam wewnętrzne przeżywanie tych
zbawczych wydarzeń, aby nie zatrzymywać się na zewnętrznych znakach
tylko nie tyle patrzeć na mękę Chrystusa Pana oczami, ile medytować nad
nimi myślą. Nasz Zbawiciel nie chce czysto naturalnego współczucia nad
sobą. Dlatego powiedział do niewiast płaczących w czasie swej drogi na
Golgotę: „Nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i nad synami swymi”. Nie
chodzi zatem o patrzenie na symbole cierpienia Odkupiciela. Samo to nie
przynosi żadnych korzyści dla dusz. Pamiętajmy że wiele osób było
świadkami cierpienia Zbawiciela, widziało na własne oczy te wszystkie męki i
bóle naszego Pana, lecz niewielu z nich skorzystało z owoców tejże męki.
Kościół, aby ułatwić nam owocne skorzystanie ze skarbów Zbawienia,
zachęca nas do wewnętrznego ich rozważania. Dlatego zasłania nam
wizerunek Krzyża św. abyśmy się nie zatrzymywali na poziomie zmysłów
(widzenia), tylko wnikali w Mękę Pańską swymi myślami i sercami.
W jaki zatem sposób należy rozważać Mękę Chrystusa Pana? Co zrobić
aby rzeczywiście dobrze ją przeżywać i czerpać z niej duchowe korzyści? Aby
czerpać obficie z tych rozważań, musimy zadać sobie dwa ważne pytania i
mieć je ciągle w pamięci: kto cierpi i dlaczego cierpi.
Najpierw zapytajmy, kim jest ten, kto cierpi? Jezus Chrystus nie jest
kolejnym skazańcem, który za swe zbrodnie ponosi słuszną karę; różni się
diametralnie od łotrów, którzy z Nim byli skazani. Jeden z nich dał
świadectwo o swej winie, a o niewinności Jezusa: „Jeden ze złoczyńców –
mówi nam to św. Łukasz w swej Ewangelii – których [tam] powieszono,
urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz
drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę
ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił»”. Należy pamiętać, że Jezus
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wiszący na krzyżu to ten sam Jezus, o którym świadectwo dał Jan Chrzciciel
mówiąc: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”; ten sam, który
dokonywał niezliczonych cudów, wskrzeszał umarłych; ten sam, o którym
Piotr powiedział: Tyś Chrystus, Syn Boga żywego. Ten, który cierpi na
Golgocie, to wcielony Bóg, druga Osoba Przenajświętszej Trójcy. O tym nie
można zapomnieć!
Kolejne ważne pytanie, jakie warto sobie zdać przy rozważaniu męki
Zbawiciela, brzmi: dlaczego On cierpiał, po co, z jakiego powodu?
Odpowiedź jest nam dobrze znana: aby zadośćuczynić za nasze grzechy, aby
nas odkupić z naszych win, pojednać nas – niewdzięcznych grzeszników, z
Bogiem, którego obraziliśmy.
Wiemy dobrze, że to nasze grzechy są przyczyną cierpienia Chrystusa.
To my naszymi grzechami niczym biczami zadawaliśmy razy. My naszą
pychą wkładaliśmy koronę cierniową na głowę Zbawiciela. To naszymi
grzechami przybiliśmy Chrystusa do krzyża. Bez pamięci o tym, nasze
rozważanie Męki pańskiej nie da żadnego duchowego owocu. Myśląc o Męce
Chrystusa bez pamięci o jej przyczynie, czyli o naszych grzechach, może
ogarnie nas naturalna litość, może nawet pojawią się w oczach łzy
współczucia, ale nie zdobędziemy owocu jaki cierpiący Jezus nam wysłużył.
A jest nim, najogólniej mówiąc, stan łaski Bożej, przyjaźń ze Stwórcą.
Będziemy natomiast podobni do wielu obecnych w Wielki Piątek na ulicach
Jerozolimy. Oni patrzyli, może nawet w jakimś momencie zaczęli współczuć
Jezusowi-człowiekowi, ale nie rozpoznali w Jezusie Boga.
Kolejną ważną rzeczą, o której warto pamiętać rozważając cierpienia
Zbawiciela dotyczy ich charakteru. Chrystusowe cierpienia dotyczyły nie
tylko ciała, ale także Jezusowej duszy. Cierpienia duchowe, towarzyszące
fizycznym, wielokrotnie przewyższały te ostatnie swoją intensywnością.
Inaczej mówiąc, Chrystus cierpiał bardziej duchowo, niż cieleśnie, choć ból
fizyczny zadany Mu przez oprawców był wielki. By to uzasadnić odwołam się
do przykładu z życia wziętego. Bokser-sportowiec otrzymuje na ringu wiele
ciosów, ale żaden go nie boli, nawet gdy krew spływa z rozciętego łuku
brwiowego czy rozbitego nosa. Ale jeśli jakiś cios zostanie nam zadany
zdradziecko, to nawet jeśli słaby, boli niemiłosiernie. Podobnie było z
cierpieniami Chrystusa Pana. Medytując nad cierpiącym naszym Panem i
Mistrzem, pamiętajmy również i o tym. Obojętność i niewdzięczność ludzi
bardziej raniła Chrystusa niż tkwiące w Jego rękach i stopach gwoździe. Brak
chęci przyjęcia owoców Jego Męki to niewyobrażalne cierpienie dla
kochającego ludzi Boga!
Drodzy Wierni, rozważajmy Mękę naszego Pana w nadchodzących
dniach. Przygotowujmy się w ten sposób na obchody wielkanocne. Nie
ograniczajmy się tylko i wyłącznie do traktowania Męki Pana jako
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zamkniętego w przeszłości wydarzenia historycznego. Skutki tego wydarzenia
są zbawcze i trwają bezustannie, czyniąc z Męki naszego Pana wydarzenie
mistycznie obecne w teraźniejszości i decydujące o przyszłości. Bezmiar
cierpień Zbawiciela ma na celu pojednanie nas z Bogiem, udzielenie nam
przebaczenia i boskiego życia. Rozważajmy Jezusową Mękę i czerpmy z niej
obficie. Nie pozwólmy, aby owoce, które Chrystus za tak wielką ceną nabył,
zostały w naszym życiu zmarnowane przez naszą oziębłość, obojętność czy
inne przeszkody.
Z błogosławieństwem kapłańskim,
ks. Krzysztof Gołębiewski

* * *
AKTUALNOŚCI
Spotkanie Krucjaty Eucharystycznej dzieci i konferencja duchowa
W niedziele 7 kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie Krucjaty
Eucharystycznej dzieci. Po niedzielnej sumie i katechezach w grupach, dzieci
zjedzą wspólnie obiad po czym wysłuchają wykładu kapłana. Następnie razem
spędzą wolny czas. Rodzice proszeni są o zgłoszenie obecności dzieci
kapłanowi, by mógł zaplanować przygotowanie odpowiedniej ilość posiłków.
Tego samego dnia odbędzie się dla dorosłych, zamiast katechezy, kolejna
konferencja duchowa.

* * *
Droga Krzyżowa w Kalwarii Wejherowskiej
Jak co roku, pod koniec Wielkiego Postu, wierni Tradycji z północnej
Polski udadzą się do Kalwarii Wejherowskiej, by tam odprawić wspólnie
Drogę Krzyżową. W tym tak starym i uświęconym miejscu, chcemy
rozważać Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tego roku udamy się na
to nabożeństwo 13 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową).
* * *
Porządek TRIDUUM PASCHALNEGO i Wielkanocny
w Gdyni:
WIELKI CZWARTEK (18 IV)
18.20 możliwość spowiedzi
19.00 uroczysta Msza św. Ostatniej Wieczerzy
(przeniesienie Najświętszego Sakramentu, obnażenie ołtarza,
adoracja Chrystusa Pana w ciemnicy, możliwość spowiedzi)
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WIELKI PIĄTEK (19 IV)
18.00 Droga Krzyżowa
19.00 UROCZYSTA LITURGIA ku czci męki i śmierci Pańskiej
z adoracją Krzyża św. i Komunią św.
(przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do
grobu, adoracja ze śpiewem Gorzkich żali, możliwość
spowiedzi)
WIELKA SOBOTA (20 IV)
19.25 możliwość spowiedzi
19.40 poświęcenie pokarmów
20.00 WIGILIA WIELKANOCNA
WIELKANOC (21 IV)
07.00 możliwość spowiedzi
07.30 Rezurekcja i Msza św. śpiewana
09.30 Możliwość spowiedzi
10.00 Msza św. (cicha z kazaniem)
(nie ma Mszy św. wieczorem)
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (22 IV)
09.30 Różaniec, możliwość spowiedzi
10.00 Msza św. śpiewana
(nie ma Mszy św. wieczorem)

* * *
Kryzys w Kościele okiem wytrawnego teologa
Kontynuujemy rozważania o kryzysie w Kościele pod przewodnictwem ks.
Mateusza Gaudrona FSSPX. Mimo, że książka napisana została ponad
dwadzieścia lat temu, to zachowała swą aktualność.
Czy kryzys jest kryzysem duchowieństwa?
Brak powołań do stanu kapłańskiego i zakonnego, jak również liczne
przypadki laicyzacji pokazują wyraźnie, że i tutaj mamy do czynienia z
głębokim kryzysem. Samo duchowieństwo w wielu swych członkach utraciło
wiarę i dlatego nie jest już w stanie przekazywać tej wiary i zapalać innych
gorliwością w wierze.
Jeśli, jak stwierdziliśmy wyżej, źle się dzieje z wiarą nawet tych katolików,
którzy regularnie co niedziela chodzą do kościoła, to może to mieć swą
przyczynę w niedostatecznym przekazywaniu wiary. Gdyby wszyscy księża
regularnie głosili wiarę katolicką, sytuacja byłaby zupełnie inna. Ludzie nie
stracili wiary ot tak, po prostu, ale ona została im zabrana z ambony. Jeśli w
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kazaniu przez długie lata prawdy wiary były podawane w wątpliwość,
relatywizowane, a często wręcz zaprzeczane, to nie dziwi, że prości wierni
tracą wiarę. Młodsi często jej nawet nie poznali. Tak więc np. mało które
dziecko, przystępujące do pierwszej Komunii św. wie dzisiaj, że w
Eucharystii jest obecny rzeczywiście, prawdziwie i istotnie (łac. vere, realiter
et substantialiter) nasz Pan Jezus Chrystus. Dzieje się tak, gdyż jego
proboszcz już nie wierzy w tę tajemnicę. W podręczniku religii Wie wir
Menschen leben (Jak my ludzie żyjemy) można przeczytać: „Kiedy
chrześcijanie spożywają posiłek z Jezusem, to idą do ołtarza. Ksiądz daje im
kawałek chleba. Oni jedzą ten chleb”. Ten podręcznik religii otrzymał
kościelne imprimatur i został dopuszczony do użytku przez niemieckich
biskupów! O zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa pisze Ernst Kirchgassner:
„Nikt nie widział zmartwychwstania Jezusa. Gdyby przed grobem Jezusa była
zamontowana kamera, nie zarejestrowałaby niczego. Historia o pustym
grobie, o mężczyznach i kobietach spieszących do grobu, o objawieniach, nie
chce niczego udowadniać... Uczniowie Jezusa byli przez Jego śmierć bardzo
zmieszani. Jak mogliby to znieść: ich Pan i Mistrz doznał klęski, umarł na
krzyżu jak przestępca? Czy padli ofiarą oszusta? «Myśmy mieli nadzieję» –
wspominali z żałością. Pomimo niewypowiedzianego rozczarowania, jakie
przeżyli z Jezusem, byli oni jednak do niego ciągle jeszcze przywiązani. Nikt
tego nie wie, ale być może było to tak: Kilku wiernych spotykało się
ponownie i chodziło wspólnie na grób Jezusa. W ich sercach poczynała się
wiara. W końcu ogarnęła ich pewność, że Jezus żyje”.
Dlatego nie dziwi, że skierowana do papieża petycja (tzw. Kirchen-VolksBegehren) z 1995 r., w której m.in. neguje się nauczanie moralne Kościoła i
propaguje się kapłaństwo kobiet, została podpisana przez wielu księży, a
nawet biskupi oświadczyli, że zgadzają się z tymi postulatami, z
zastrzeżeniem, że nie zgadzają się ze sposobem przeprowadzenia tej akcji. Nie
należy mieć wątpliwości, że wierni nie mieliby podobnych pragnień, gdyby
przez długie lata najoczywistsze katolickie zasady nie były atakowane przez
księży i nauczycieli religii.
Oczywiście, to słabe w wierze duchowieństwo nie ma już siły przestrzegać
celibatu, gdyż celibat jest możliwy tylko dla kogoś, kto ma żywą wiarę i
gorącą miłość ku Chrystusowi. Nie jest tajemnicą, że dzisiaj wielu księży ma
mniej lub bardziej otwarte grzeszne stosunki z jakąś kobietą i raz po raz
dowiadujemy się o porzuceniu kapłaństwa przez księdza oświadczającego, że
on już od lat nie zachowywał celibatu. Celibat, co oczywiste, odstrasza też
wielu młodych mężczyzn od kapłaństwa, ale zamiast z tego powodu atakować
celibat powinno się raczej zapytać, skąd brało się wcześniej tylu mężczyzn,
którzy tę ofiarę chętnie składali, podczas gdy obecnie nie ma to miejsca.
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* * *
KALENDARZ LITURGICZNY

na kwiecień A.D. 2019
1 pn.

dzień ferialny, 3 kl.

2 wt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszka z Pauli, Wyznawcy

3 śr.

dzień ferialny, 3 kl.

4 czw.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Izydora, Biskupa, Wyznawcy i Doktora
Kościoła, Pierwszy czwartek miesiąca ku czci Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Najwyższego Kapłana, modlitwa za kapłanów i o powołania
kapłańskie

5 pt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Wincentego Fereriusza, Wyznawcy,
Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. Serca Jezusa

6 sob.

dzień ferialny, 3 kl., Pierwsza sobota miesiąca ku czci Niepokalanego
Serca N.M.P.

7 niedz.

1. Niedziela Męki Pańskiej, 1 kl.

8 pn.

dzień ferialny, 3 kl.,

9 wt.

dzień ferialny, 3 kl.

10 śr.

dzień ferialny, 3 kl.

11 czw.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Leona Wielkiego, Papieża, Wyznawcy i
Doktora Kościoła

12 pt.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

13 sob.

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Hermenegilda, Męczennika

14 niedz.

2. Niedziela Męki Pańskiej – Niedziela Palmowa, 1 kl.

15 pn.

Wielki Poniedziałek, 1 kl.
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16 wt.

Wielki Wtorek, 1 kl.

17 śr.

Wielka Środa, 1 kl.

18 czw.

Wielki Czwartek, 1 kl.

19 pt.

Wielki Piątek, 1 kl.

20 sob.

Wielka Sobota, 1 kl.

21 niedz.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc), 1 kl.

22 pn.

Poniedziałek Wielkanocny, 1 kl.

22 wt.

Wtorek Wielkanocny, 1 kl.

24 śr.

Środa Wielkanocna, 1 kl.

25 czw.

Czwartek Wielkanocny, 1 kl.

26 pt.

Piątek Wielkanocny, 1 kl.

27 sob.

Sobota Wielkanocna, 1 kl.

28 niedz.

Niedziela Przewodnia (Biała - 1. Niedziela po Wielkanocy), 1 kl.

29 pn.

Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski, 1
kl. (P.P. W archidiecezji gdańskiej i warmińskiej: Św. Wojciecha,
Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski i archidiecezji, 1
kl.).

30 wt.

Św. Katarzyny Sieneńskiej, Dziewicy, 3 kl.

Porządek Mszy św. w kościele przeoratowym na kolejne tygodnie
podawany będzie w kruchcie kościoła oraz można go znaleźć w internecie:
na stronie gdyńskiego przeoratu: https://gdynia.fsspx.pl
na facebooku: https://www.facebook.com/FSSPXGdynia

