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OGŁOSZENIA
W dniach 24-26 kwietnia odbędą się Rekolekcje Preewangelizacyjne
WPR Mamre. Zawierzajmy wszystkich uczestników i posługujących Bogu
w naszej codziennej modlitwie.

Sympatyków WPR Mamre już dziś zapraszamy na Rekolekcje
Ewangelizacyjne, które organizowane są w okresie wakacji. Szczegółowe
informacje, terminy turnusów i link do zapisów (jedynie) drogą internetową
znajdziecie na stronie www.mamre.pl

“Jezus dał mi zrozumieć, że dla tych, których wiara jest jako ziarno
gorczycy, sprawia cuda i góry przenosi, aby tę małą wiarę umocnić,
ale dla swych zaufanych przyjaciół, dla swej Matki, nie czyni cudów,
zanim nie wypróbuje ich wiary.”

św. Teresa od Dzieciątka Jezus (+1897)

youtube.com/WspolnotaMamre

facebook.com/MamreWroclaw
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Jezus Zmartwychwstał prawdziwie w
moim sercu!
Święta
Wielkanocne
to najważniejszy czas w
roku liturgicznym, w życiu
każdego chrześcijanina. Jak
ja przeżyłem te święta? Był
to dla mnie okres ciężki, ale
również przynoszący duże
owoce. Niestety ciągła gonitwa w szkole, w domu,
sprawiły, że czas Wielkiego
Postu szybko mi przeleciał.
Moje
przygotowania
rozpoczęły się dopiero od
Niedzieli Palmowej. Wtedy
postanowiłem wyłączyć komputer, ograniczyć korzystanie z telefonu do minimum,
nie zaprzątałem sobie głowy
powtarzaniem do matury, ale
raczej starałem się przeżyć
ten tydzień w większym skupieniu.
Dla mnie święta Paschalne
to przede wszystkim Triduum
Paschalne, Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielka Sobota. I mówiąc o jednym dniu,
mam na myśli cały dzień
a nie tylko liturgię, kiedy
wieczorem idę do kościoła.
Święta Paschalne są w sobie wyjątkowe i jedyne. I nie
jest to jakieś wspomnienie
wydarzeń, które były 2000

lat temu. Właśnie podczas
tych świąt mamy możliwość
bycia świadkami ofiary Jezusa. W Wielki Czwartek
mamy możliwość bycia jak
apostołowie w Wieczerniku
razem z Jezusem. W Wielki
Piątek, jak Jan Ewangelista i Maryja, stoimy pod
krzyżem Pana, a w Wielką
Sobotę, jak kobiety, które
wstały o świcie, jesteśmy
pierwszymi
świadkami
Zmartwychwstania.
Dla
mnie, jako ceremoniarza
służby liturgicznej, ciężko jest
skupić się na ujrzeniu głębi
tych wydarzeń podczas liturgii. Zbytnio mój wzrok jest
skierowany na technicznej
oprawie niż na celu. Dlatego
też nigdy nie pojmowałem
tych trzech dni, tylko z perspektywy pójścia wieczorem
do kościoła na 2-godzinną
Mszę. Dla mnie cały dzień
był świętem. I każdy dzień
starałem się przeżyć w skupieniu.
Żadne święta nigdy nie
kojarzyły mi się przyjemnie.
Zawsze wyjeżdżam do dziadków, gdzie zbiera się cała
rodzina. Co oznacza, że trze-

ba przygotować dużo jedzenia, posprzątać cały dom,
ogólnie wielkie zamieszanie.
Oczywiście
zawsze
staram się pomóc w przygotowaniach, ale jednak nigdy
nie wchodzę w to tak głęboko,
aby to zaprzątało nadmiernie moich myśli. Łaską
była dla mnie codzienna
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu, czy to w ciemnicy czy w grobie Pańskim.
Dzięki niej zawsze mogłem
się wyciszyć, poddać się
działaniu Ducha Świętego,
rozważyć święte misterium,
które właśnie tego dnia jest
przeżywane. To dzięki niej nie
straciłem poczucia prawdziwego celu tych świąt, i podczas procesji rezurekcyjnej
aż chciało się krzyczeć: Jezus Zmartwychwstał! Alleluja! I Jezus Zmartwychwstał
prawdziwie w moim sercu,
napełniając mnie radością
i uwalniając od
nawału
zmartwień. I chociaż ciężko
było wytrwać w tym zamieszaniu przy Bogu, to jednak objawiło się to o wiele
większą łaską.
Alek
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Wejdź w Misterium
Ta noc była nocą czuwania
dla uczniów i uczennic Jezusa.
Noc bólu i strachu. Mężczyźni
byli zamknięci w Wieczerniku.
Natomiast kobiety w poranek
dnia po szabacie, udały się do
grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Ich serce było pełne wzruszenia i stawiały sobie pytanie: “Jak uda się nam wejść. Kto
nam odsunie kamień od wejścia
do grobu?”. Ale tutaj napotkały
pierwszy znak wydarzenia:
wielki kamień był już odsunięty,
a grób był otwarty! “Weszły
więc do grobu i ujrzały
młodzieńca siedzącego
po prawej stronie, ubranego w białą szatę...” (Mk
16,5). Warto, abyśmy w tę noc
czuwania zatrzymali się i zastanowili nad doświadczeniem
uczennic Jezusa, które jest
wyzwaniem również dla nas.
Właśnie z tego powodu tu
jesteśmy: aby wejść, wejść
w Misterium, jakiego dokonał
Bóg wraz ze swoim czuwaniem
miłości. Nie można przeżywać
Paschy, nie wchodząc w misterium. To nie jest fakt intelektualny, to nie tylko poznanie,
przeczytanie... To coś więcej,

coś o wiele więcej! “Wejście w
misterium” oznacza zdolność
do zachwytu i kontemplacji;
umiejętność słuchania ciszy i
usłyszenia szmeru łagodnego
powiewu, w którym mówi do nas
Bóg (por. 1 Krl 19,12). Wejście
w misterium wymaga od
nas, byśmy nie bali się
rzeczywistości: nie zamykali się w sobie, nie
uciekali od tego, czego
nie rozumiemy, nie zamykali oczu w obliczu problemów,
nie negowali ich, nie usuwali
znaków zapytania…
Wejście w misterium oznacza wykroczenie poza nasze
własne wygodne zabezpieczenia, poza hamujące nas lenistwo i obojętność, aby wyruszyć
na
poszukiwanie
prawdy,
piękna i miłości, szukanie
sensu nieoczywistego, niebanalnych odpowiedzi na kwestie
stawiające pod znakiem zapytania naszą wiarę, naszą wierność
i naszą racjonalność. Aby wejść
w misterium potrzebna jest pokora - pokora, aby się uniżyć,
by zejść z piedestału naszego tak pysznego “ja”, naszej
zarozumiałości; pokora nadawa-

nia właściwych rozmiarów,
uznając to, czym naprawdę
jesteśmy: stworzeniami, z
mocnymi i słabymi stronami,
grzesznikami potrzebującymi
przebaczenia. Aby wejść w misterium potrzebne jest to uniżenie
się, które jest bezsilnością,
ogołoceniem z naszych idolatrii... uwielbieniem. Bez adoracji
nie można wejść w misterium.
Tego wszystko uczą nas kobiety, uczennice Jezusa. One
czuwały tej nocy, wraz z Matką.
A Ona, Matka Dziewica im
pomogła, aby nie utraciły wiary
i nadziei. W ten sposób nie stały
się więźniami strachu i cierpienia, ale o świcie wyszły, niosąc w
rękach wonności, z sercem namaszczonym miłością. Wyszły i
znalazły grób otwarty. I weszły.
Czuwały, wyszły i weszły w Misterium. Uczmy się od nich czuwania z Bogiem i z Maryją, naszą
Matką, aby wejść w Misterium,
które sprawia, że przechodzimy
ze śmierci do życia.
Papież Franciszek,
liturgia Wigilii Paschalnej
w Bazylice św. Piotra w
Watykanie
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Pomóż miłości
Przeżywając co roku Święto Miłosierdzia Bożego, rozważamy najbardziej
niepojęty z przymiotów Boga. To szczególny czas, kiedy możemy uświadomić
sobie i doświadczyć, jak szerokie i pojemne jest serce Boże dla naszej ludzkiej
małości i słabości. Rodzi się w nas pragnienie, by Miłosierdzia Bożego nie tylko
doświadczać, ale również dzielić się nim z innymi.

W Kazaniu na Górze Pan Jezus głosi: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7). Często w naszej codzienności patrzymy na świat
i ludzi przyjmując za punkt widzenia siebie. Widzimy swoje problemy, swoje potrzeby,
oczekiwania. Zdecydowanie łatwiej jest rozpoznać, gdy to nam brakuje miłości, gdy
czujemy się niekochani, zranieni, nierozumiani, niż dostrzec te same pragnienia w sercach ludzi, których spotykamy każdego dnia. Zwłaszcza tych, z którymi relacje mamy
trudne.
Pan Jezus św. siostrze Faustynie podał trzy sposoby czynienia miłosierdzia
bliźnim: przez słowo miłosierne - przez przebaczenie i pocieszanie; drugie - gdzie
nie możesz słowem, módl się - i to jest miłosierdzie; trzecie - uczynki miłosierdzia
(...) w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem
miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (...)
(Dzienniczek. n. 742 i 1158).
W tym radosnym czasie Zmartwychwstania obudźmy miłość w naszych sercach.
Pójdźmy za słowami Jezusa i szukajmy każdego dnia okazji do czynienia miłosierdzia.
Uczmy się dostrzegać potrzeby i trudy naszych bliźnich, by nasze serce stawało się
coraz bardziej wrażliwe na brak miłości w świecie.
Marta Francuz

