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ZAPROSZENI ABY TRWAC PRZY JEZUSIE Luty 2018

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

ZAPROSZENI ABY TRWAĆ PRZY JEZUSIE
Zazwyczaj, gdy adoruję Najświętszy Sakrament tu w Getsemani, kieruję moją uwagę na prośbę Jezusa
skierowaną do swoich uczniów… na Jego sposób modlitwy i działania, na Jego łagodność i wytrwałość w walce.
Doświadczam zadziwienia i wzruszenia… W tym miesiącu pragnę zaprosić Was do uczynienia „kroku”, który wymaga
naszej dobrej woli: nie zostawiajmy Jezusa samego w Getsemani… pozostańmy u Jego boku takimi jakimi jesteśmy,
tak jak potrafimy i trwajmy blisko Pana w miejscu, które my sami rozpoznajemy jako nasze „Getsemani”. Ileż
Getsemani jest na całym świecie! Jezus kieruje do każdego z nas to zaproszenie!
Do pewnej mistyczki żyjącej w dwudziestym wieku Jezus skierował następujące słowa: „Ten Sakrament
zawiera Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo twego Jezusa. Dlatego ten, kto modli się w duchu zadośćuczynienia do Mnie w
Eucharystii, modli się nie tylko do mojego Ciała, ale i do mojej Krwi, a przez to i do Duszy i do Bóstwa (...). Proszę,
aby i moją Krew miłować i posługiwać się nią dla niezliczonych potrzeb dusz. Nie pozostawiajcie bezowocnym tego
oceanu mocy”.

PODĄŻAĆ ŚLADAMI JEZUSA Marzec 2018 r
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„PODĄŻAĆ ŚLADAMI JEZUSA”
W tym miesiącu nasza modlitwa ubogacona jest podejmowaną drogą wielkopostną, która doprowadzi nas do blasku
Światła Paschy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakże On bardzo, bardzo nas kocha!
W tym szczególnym czasie pragnę powierzyć naszej modlitwie następującą intencję: patrzeć na ciemności ze
Światłem (spojrzeniem) Pana. Po pierwsze zauważmy, że gdy z uwagą wsłuchujemy się w Słowo Boże i w Liturgię
znajdujemy tam wiele odniesień do Światła, blasku i chwały Pana, która objawi się tu w Jerozolimie. Można by
powiedzieć, że te Miejsca, które kontemplujemy każdego dnia z tego Ogrodu przechowują w sobie “Światło” wykonało
się… Wieczernik, TU Getsemani, Gallicantu, Biczowanie, Droga Krzyżowa, Kalwaria i Anastasis są jak “okna” łask, z
których nadal spływa Boże Światło, które Pan Jezus, poprzez swoją obecność wpisał w tajemnicę Odkupienia!
Drugi punkt dotyczy Światła Zmartwychwstania… choć Pan przechodzi “tonąc” w ciemnościach… Właśnie TU w
Getsemani Jezus wchodzi w Noc każdego człowieka, który był, jest i będzie… wchodzi w Historię raz na zawsze i
czyni ją Świętą! Kontemplujmy te miejsca obecności, miejsce Jego Godziny... w której On sam, nasz Pan, po raz
kolejny patrzy na nas z mocą i czułością… mówiąc: “Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i
czuwajcie!” (Mk14,34). Prośmy Jezusa, abyśmy umieli przyjąć i przeżyć Jego Paschę, cenę naszego zbawienia.

PISMA MUSZĄ SIĘ WYPEŁNIĆ! Kwiecień 2018
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„PISMA MUSZĄ SIĘ WYPEŁNIĆ!”
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem z tego ŚwiętegoOgrodu!W najbliższy czwartek
będziemy przeżywać Godzinę Świętą o 21:00 (czasulokalnego).
Zauważmy jak Bóg działa łagodnie w życiu człowieka… jak Bóg jest obecny wnaszej osobistej, jaki i
wspólnotowej historii życia.Sam Jezus TUTAJ wobec ludzkiej arogancji i dążenia do uciszenia i zabicia
SynaBożego mówi: "Pisma muszą się wypełnić!” (Mk 14,49b).
Wypełniły się i wypełniają się.Przeżyjmy to spotkanie w jedności, z miłością, wdzięcznością i wielką nadzieją:
Jezuszwyciężył zło!Chciałbym podziękować wszystkim, którzy współpracują w rozpowszechnianiuPragnienia
Jezusa.
"Nasza strona internetowa" świętuje pierwszy rok istnienia. Niech PanWam błogosławi! Radosnych Świąt
Wielkanocnych!
PS: gdyby ktoś chciał uczestniczyć w Godzinie Świętej poprzez transmisjęinternetową podaję link: GODZINA
ŚWIĘTA W GETSEMANI

PŁATEK RÓŻY Może 2018
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"PŁATEK RÓŻY"
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem! Dni okresu wielkanocnego naznaczone są
Obietnicą Jezusa, mocą Jego Słowa, komunią z Ojcem i z każdym z nas. Pokój i łaska, którymi Pan nas
obdarza oraz Jego Obecność są naprawdę wielkimi, ogromnymi i wspaniałymi darami.
Jednak czasem wszystko wydaje się być snem ... chwilą. Smutek ogarnia moje oblicze, gdy patrzę na cierpienie
i rozpacz tak wielu twarzy, zwłaszcza tych najmniejszych i najbardziej niewinnych, które w sposób najszczerszy,
ze łzami lub w milczeniu, z gniewem lub strachem przed porzuceniem, modlą się słowami: "Przyjdź, Panie,
pomóż nam, pomóż nam! Tylko Ty sam jesteś naszym zbawieniem".
W tych chwilach chciałbym być głosem modlitwy, która powraca do mnie jak uzdrawiający balsam... Chciałbym
być jak czerwony płatek róży rzucony TUTAJ na Skałę i być połączony z kroplami Przenajdroższej Krwi
Naszego Pana:
„Przyjmuję Cię zatem Krwi Jezusowa
i rozlewam Ją na Kościół, na świat,
na grzeszników, na czyściec.
Wspomóż, pociesz, oczyść, rozpal, przeniknij i użyźnij,
o Boskie Źródło Życia,
niech obojętność ni grzech nie stanął Ci na przeszkodzie,
raczej ze względu na tych nielicznych, którzy Cie kochają,
jak i ze względu na tych niezliczonych, którzy ginął bez Ciebie,
przyspiesz i spuść na wszystkich ten Boży deszcz...” .

ROZPOZNAĆ PAN Czerwiec 2018
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„ROZPOZNAĆ PANA”
W tych dniach poprzez święta liturgiczne jesteśmy zachęcani, aby wejść w głębię Tajemnicy Godów Pana i
odkryć jak bardzo Bóg nas kocha!
Gody Baranka były tematem także ostatniej niedzieli, kiedy celebrowaliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pana.
Jeśli uważnie słuchamy (dostrzegamy / kontemplujemy / jesteśmy świadomi) zauważymy, że w każdej Mszy
Świętej, słowami konsekracji (raz na zawsze) zostaje ogłaszana najwyższa ofiara Jezusa: "To jest Ciało moje
... To jest moja Krew " (Mk 14,22-24). Wszystko to mówi o Jego sposobie "przedłużania" Godów i
nieskończonej Miłości do nas! Rozbrzmiewają w nas słowa: to jest Chleb Aniołów, który zaspakaja smak i
pragnienia tych, którzy go spożywają! (por. Mdr 16, 20-21).
Ale Pan jest obecny nie tylko w tej „godzinie” Mszy Świętej. Zaprasza nas do kontemplacji, do zauważenia Jego
tajemniczej Obecności w biednych, w ludziach i narodach, w których ukryty jest Jego zniekształcony obraz, w
wywyższeniu na krzyżu (por. J 3,14; 8,28; 12,32). Sam Pan identyfikuje się ze Swoim Kościołem
(zgromadzeniem wiernych): „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9,4). My także, w naszej
trudnej ale umiłowanej przez Boga historii życia, możemy rozpoznać, gdzie jest Pan, wywyższony… i
powiedzieć: „To jest Ciało Jego... to jest Jego Krew.” Jest On niewinnym Barankiem, który prosi o zaufanie i
modlitwę… ku Niemu, za naszych braci bliskich i dalekich.

OTO JAK BARDZO WAS UMIŁOWAŁEM! Lipiec 2018
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„OTO JAK BARDZO WAS UMIŁOWAŁEM!”

W tym miesiącu chcę się z Wami podzielić historią zaczerpniętą z Homilii Św. Antoniego Padewskiego. Kiedy jej
słuchałem (w uroczystość liturgiczną, 13 czerwca), bardzo się wzruszyłem. Później zrozumiałem dlaczego: jest
to Homilia z Wielkiego Czwartku, w której Św. Antoni, poprzez alegorię odwołuje się do Pasji naszego Pana.
Jest to synteza naszego odkupienia… Jak bardzo nas umiłowałeś Panie! Także dzisiaj zbawienie jest dla całej
ludzkości. Prośmy, abyśmy wypełniali Twoją wolę, abyśmy przyjęli dobro i pragnienie Pana jakie ma w stosunku
do nas.
“ (...) pewien król miał złoty pierścień, ozdobiony drogocennym klejnotem, bardzo sobie miły, który spadł mu z
palca do kloaki, z powodu czego bardzo bolał. A gdy nie znalazł nikogo, kto mógłby stamtąd pierścień
wyciągnąć, zdziawszy szaty królewskie ubrał się w wór, i zeszedł do kloaki, długo szukał pierścienia, aż
wreszcie znalazł, a znalazłszy pełen radości zaniósł do pałacu. Król to Syn Boży, pierścień - rodzaj ludzki,
klejnot w pierścieniu - drogocenna dusza w człowieku. On to spadł z radości Raju jakby z palca Bożego do
kloaki piekła. Nad jego zgubą wiele bolał Syn Boży, który szukał wśród Aniołów i ludzi, i nie znalazł nikogo, kto
by odzyskał pierścień, gdyż nikt nie był do tego wystarczająco zdolny; i wtedy zdjął szaty, sam siebie wyniszczył,
wdział worek naszej nędzy. Trzydzieści trzy lata szukał pierścienia, wreszcie zstąpił do piekieł, i tam odzyskał
Adama razem z jego potomstwem, a odzyskawszy pełen radości zaprowadził ze sobą do wiecznej
szczęśliwości.”
(z Kazań św. Antoniego z Padwy, Wielki Czwartek)

TUTAJ w Getsemani, na tej Świętej Skale, rozważamy w milczeniu najwyższy dar naszego Pana w
Najświętszym Sakramencie. Podziękujmy za Niego i odpowiedzmy Miłością w naszym codziennym życiu.

JEZUSIE CHRYSTUSIE, PRAWDZIWYM BOGU, PRAWDZIWYM CZŁOWIEKU Sierpień 2018
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"Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu, prawdziwym Człowieku"
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tym miesiącu chciałbym skierować naszą modlitwę na to, co Jezus doświadczył tu w Getsemani jako Bóg i
jako Człowiek.
Kiedy myślimy o Jezusie pogrążonym w udręce istnieje ryzyko, że możemy z jednej strony pomniejszyć
tajemnicę odkupienia, która tu się dokonała i uczynić z niej fakt czysto ludzki. Lub możemy tylko podkreślić
boskość Jezusa umniejszając tajemnicę Wcielenia… odczuwane cierpienie, opuszczenie, walkę z szatanem.
Jeśli pójdziemy za którąś z tych tez dojdziemy do herezji, jak to było już w historii Kościoła, ponieważ zmienimy
Oblicze i tożsamość naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie w naszym Credo wyznajemy te dwie natury w
jednej osobie: w Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu, prawdziwym Człowieku. Święty Maksym Wyznawca
może nam pomóc w tym temacie wyznając: "To, co manifestuje dobrowolna zgoda (FIAT Jezusa w Getsemani
„nie moja , lecz Twoja wola”), to fakt, że nasze zbawienie jest pożądane w sposób ludzki przez Boską Osobę”.
Ufam, ze ta mądra synteza pomoże nam dostrzec, jak bardzo Pan nas umiłował… On wszedł w nasze
człowieczeństwo i tam pozostał. I wciąż nam powtarza: “Ukochałem cię prawdziwie … do końca!”

MĘKA JEZUSA CHRYSTUSA Wrzesień 2018
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"MĘKA JEZUSA CHRYSTUSA"
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem! W tym miesiącu pragnę podzielić się z Wami
tekstem napisanym przez jednego z eremitów, który ukochał to święte miejsce i który kocha naszego Pana.
Patrząc na miasto WYPEŁNIENIA módlmy się, aby mógł wypełnić się plan zbawienia, który Bóg przygotował dla
każdego z nas.
„Tutaj, w Ogrodzie Getsemani, Jezus nie pozwala, aby kierowały nim ciemność i "bezsens" ani instynkt
(odczuwał udrękę, strach i samotność). Nie pozwala nawet, aby coś oddaliło Go od Jego współbraci lecz
przemienia ciemność wchodząc w nią i stawiając w centrum swojego życia, to co zawsze pragnął i kochał: Wolę
Ojca.
To jest Pasja Boga do ludzkości objawiana i ogłaszana od samego początku ... wówczas gdy delikatne Światło
dotykało murów małego i zwykłego domostwa, gdy cisza Nazaretu przemawiała wśród zapachów natury i w
twarzach mieszkańców... i teraz w ciemności Ogrodu, gdzie Dobry Król, zstępuje w ludzkie cierpienie. Z
oddechem zmieszanym z potem krwi, pogrąża się w śmierci stając się dla niej Trucizną i w swojej godności
królewskiej pochyla się i przytula do serca swoje dzieci wyczerpane i znużone, aby przyprowadzić je do
bezpiecznego miejsca, do Zbawienia, do Domu. Jest to pełen miłości plan starożytnego Przymierza Boga Ojca”.
!

BĄDŹ POCHWALONY PANIE ZA … TWOJĄ BLISKOŚĆ Październik 2018
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BĄDŹ POCHWALONY PANIE ZA … TWOJĄ BLISKOŚĆ
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W pierwszy czwartek tego miesiąca przypada święto drogie każdemu franciszkaninowi: jest to dzień
wspomnienia naszego Ojca Św. Franciszka. Liturgiczna zbieżność tego małego- wielkiego świętego pomogła mi
spojrzeć z zachwytem na święte miejsca, w których żyjemy, powiedziałbym ze szczególnego punktu widzenia:
bliskości Boga. Zwykle odczuwamy bliskość Pana, kiedy okazujemy się ludźmi kochającymi, gdy jesteśmy
dobrzy i szczodrzy lub gdy staramy się być prawi i uczciwi. Wszystko to prawda!
Na naszej drodze słuchania Słowa jestem nieustannie zaskakiwany odkrywając, że bliskość Pana objawia się w
odmienny sposób, gdyż Jezusa pociągają nieprzerwanie nasze niedoskonałości i nasze słabości… cechy, które
zwykle staramy się ukrywać, by dać się poznać tylko jako niezależni i silni. Wszystko to wspaniale zawiera się w
Jezusowym Imieniu: On jest Zbawicielem. Tak więc dla Niego TUTAJ wejście w środek Nocy, w ciemność, w
udrękę i doświadczenie smutku duszy aż do śmierci, samotności, nieporozumień i zdrady ... wejście w walkę aż
do gęstych kropli krwi (Łk 22, 40-53), jest cechą, która w tajemniczy sposób wskazują na Jego wielką bliskość,
Jego nieskończoną miłość do nas. Kontemplujmy tę ogromną tajemnicę, abyśmy mogli z ufnością i nadzieją
rozpoznać miłującą bliskość Pana wobec nas wszystkich.
Święty Franciszek swoim życiem opowiadał o tej bliskości Boga, pragnąc "kroczyć drogami świata, by opłakiwać
ból i miłość swego Ukrzyżowanego Pana”.
(Źródła Franciszkańskie, 1585)

OTWARTOŚĆ NA MAŁY CUD Listopad 2018
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OTWARTOŚĆ NA MAŁY CUD
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Ewangelia, którą czytaliśmy w ubiegłą niedzielę nadal mi towarzyszy, przede wszystkim porusza mnie
delikatność Jezusa wobec Bartymeusza, niewidomego z Jerycha. Ponownie urzekł mnie Jezus, który zatrzymuje
się, woła niewidomego mężczyznę i pyta go: "Co chcesz abym ci uczynił?" (Mk 10,51).
Często w Ewangelii widzimy Jezusa, którego wzywają ubodzy prosząc i błagając, aby mogli otrzymać łaskę
jakiej potrzebują (np. dziesięciu trędowatych Łk 17,12nn; Jair z umierającą córeczką Mk 5,22nn; setnik i jego
chory sługa Łk 7,2nn). W innych przypadkach, jak słyszeliśmy o niewidomym z Jerycha, to Jezus przejmuje
inicjatywę i pierwszy proponuje pomoc. Tajemnica tego zdarzenia sprawiła, że zatrzymałem się myślami na tym,
co wydarzyło się tutaj w Getsemani.
Jezus, tu, w tym ogrodzie prosi nas o cud… nie jest to jakaś wielka prośba, tylko abyśmy pozostali przy Nim.
Zwykle, gdy w czasie modlitwy wyobrażam sobie, że jestem blisko Jezusa, który cierpi i prosi „zostańcie tu i
czuwajcie ze Mną” (Mt 26,38) staram się zwyczajnie być przy Nim i milczę. W tym miesiącu chciałbym zaprosić
Was, abyśmy dokonali tego cudu. Niech każdy z nas w modlitwie, jak potrafi, zapyta się Jezusa: „Co chcesz,
abym uczynił dla Ciebie mój Panie?” Myślę, że możemy przyjąć to, jako cud, który uczyni nas otwartymi, aby
kochać Boga i wypełniać Jego wolę.

SZTUKA POWSTRZYMANIA ZŁA Grudzień 2018 r
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SZTUKA POWSTRZYMANIA ZŁA
Prowadzony przez Słowo Boże, szczególnie w dniach rozpoczynających Adwent kieruję moje myśli ku
temu Świętemu Miejscu. Musze powiedzieć, że tajemnica Bożego sposobu bycia i działania mocno
kontrastuje z naszym. Chciałbym zwrócić uwagę na tę krótką chwilę, która poprzedza aresztowanie Pana,
na reakcję Jego uczniów i najważniejsze słowa, które Pan objawia. Tamtej nocy Paschalnej, nocy
oświetlonej pełnią księżyca, Ewangelia mówi o przybyciu tłumu ludzi, żołnierzy i strażników posłanych
przez arcykapłanów i starszych ludu… wśród nich jest Judasz, który całuje Jezusa i tym znakiem miłości
przekształconej w zło dokonuje zdrady. Odczuwa się wielkie napięcie, sytuacja przybiera niespodziewany
obrót...uczniowie czują się osaczeni, odczuwają panikę, oszołomienie i strach o Nauczyciela i wobec
oprawców:
“A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego
kapłana odciął mu ucho” (Mt 26,51). Jezus pełen mocy powstrzymuje przemoc i zło, które się
budzi: “Schowaj swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy
myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów
aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?” (Mt 26, 52-54)
To pytanie Jezusa bardzo mnie dotyka: "jakże więc spełnią się Pisma". Odczytuję to jako pytanie otwarte,
które gromadzi nas razem i prowadzi, w sposób bardzo pokorny. Stawia nas wobec naszej historii, która
wciąż czeka, aby być wypełniona pokorną obecnością Pana (Boże Narodzenie) i zachęca nas do życia
miłością, taką jaką nasz Pan objawił w swojej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.
Zapraszam Was do modlitwy razem z nami Słowem: „Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać
musi?” To Słowo jest wypowiedziane do nas, jego łaska i pocieszenie, szczególnie w sytuacjach trudnych i
brutalnych lub w okolicznościach, których się nie spodziewamy, abyśmy się stali jego obrazem i z jego
pomocą powstrzymali zło.
Przydatne odniesienia do modlitwy: J 4, 33-34; 5, 36; 9, 4

BÓG „WIDZI” I „DOTYKA” NASZE CZŁOWIECZEŃSTWO Styczeń 2019 r
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BÓG „WIDZI” I „DOTYKA” NASZE CZŁOWIECZEŃSTWO
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Właśnie rozpoczęliśmy Nowy Rok i być może nadal mamy w myślach i sercu żłóbek betlejemski,
który przyjął Pana stającego się człowiekiem. Często w tym czasie Bożego Narodzenia myślałem
o św. Franciszku, który wracając z Ziemi Świętej w Greccio, podzielił się swoim pragnieniem
przyjacielowi Janowi, aby zobaczyć swoimi oczami i dotknąć swoimi rękoma trudów, których
doświadczyło Dzieciątko przyjmując naszą ludzką kondycję. A zatem zapragnął stworzyć żywe,
małe Betlejem (Źródła Franciszkańskie FF: 466-471).
Jestem coraz bardziej przekonany, że ten wielki-mały święty, wyczuł sekret, który do dziś
pozostaje ukryty przed jego uczniami. Tajemnica ... Charakterystyki „widzenia” i „dotykania” zdają
się wyrażać nie tylko ludzką potrzebę, którą odczuwa każdy z nas, ale stanowią one konkretny
sposób, w jaki doświadczamy rzeczywistej bliskości Boga. W tym samym czasie, patrząc z punktu
widzenia teologicznego trochę głębiej na Ewangelię, którą słyszymy, musimy przyznać, że Bóg, w
najwyższym darze Jednorodzonego Syna, widzi własnymi oczami i dotyka własnymi rękoma
nasze biedne człowieczeństwo... Wielka tajemnica, stara i zawsze nowa! Bóg "doświadcza"
naszego życia... nasze życie jest znane, odwiedzane, zamieszkane przez Jezusa Chrystusa. Na
początku roku życzymy Wam, abyście "doświadczyli", jak bardzo Pan umiłował nasze
człowieczeństwo i jak kocha nas nieskończenie.

„...JA CZUWAM, ABY MOJE SŁOWO SIĘ SPEŁNIŁO” Luty 2019
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„...JA CZUWAM, ABY MOJE SŁOWO SIĘ SPEŁNIŁO”
(Jr 1,12)

Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Zapraszamy Was, abyście wyobrazili sobie, że jesteście tu z nami, po to, aby móc w tych dniach
ujrzeć i kontemplować piękno natury, podziwiać i poczuć słodki zapach migdałowych kwiatów.
Wraz z całym tym cudem Stwórcy zapraszam Was do głębokiej nadziei, że Słowo Boże może się
urzeczywistnić, tak jak Bóg obiecał. W rzeczywistości dla nas, będących tutaj w Jerozolimie, łatwo
jest od razu pomyśleć o tym słowie wypowiedzianym przez Boga prorokowi: "Co widzisz,
Jeremiaszu?". Odpowiedziałem: "Widzę gałązkę drzewa migdałowego". Powiedział do mnie Pan:
"Dobrze widzisz, gdyż ja czuwam, aby moje słowo się spełniło" (Jr 1,11-12).
Czasami podczas naszej pracy... w trosce o ten święty ogród... rozmawiam z Bogiem w cichości i
proszę Go: "Panie... jakże pragnąłbym, aby Twoje Słowo się spełniło, tak jak się Tobie podoba,
według Twojej wyobraźni! Aby mogła się spełnić Twoja Obietnica". Widząc jednak tyle podstępów
zła, które prowadzą człowieka do przemocy, niesprawiedliwości i cierpienia, rozpoznaję w sobie
gorliwość: pragnienie szybkiego powrotu Pana... Później myślę o Jego "pocie, który tu był jak
krople krwi spadające na ziemię " (Łk 22,44) ...i cały mój ogień wewnętrzny trwa tylko kilka chwil i
odnajduję spokój i siłę, gdy w wewnętrznym dialogu mówię z zaufaniem: "Panie, jeśli ten nasz
wysiłek i nasz pot pomoże, aby wrócił choćby jeden z twoich zagubionych lub oddalonych
synów… Panie, jestem szczęśliwy i spragniony współpracy w Twoim planie Zbawienia".
W tym miesiącu, drodzy Przyjaciele, ofiarujmy naszą małą ale ważną modlitwę, nasz pot... niech
to wszystko będzie wstawiennictwem, wynagrodzeniem i pomocą naszemu Panu, aby wszystko
stało się jak pieśń świątecznej liturgii tych, którzy są w Niebie.

MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA Marzec 2019 r
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MODLITWA WYNAGRADZAJĄCA
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Na początku tego szczególnego czasu wielkopostnego chcę pokazać Wam mozaikę, która
znajduje się wnaszej Bazylice. Przedstawia ona pocałunek Judasza Iskarioty ofiarowany
Jezusowi, TUTAJ wGetsemani, owej nocy oświetlonej pełnią księżyca Paschalnego.
Ten gest pocałunku, który jest wyrazem sympatii i okazania miłości... przeradza się w fałszywą
zdradę!Znalazłem interesujący opis, który przekazała mistyczka żyjąca w ubiegłym wieku. Mówi,
że pozmartwychwstaniu Jezus przyprowadza uczniów tutaj, gdzie pocił się krwią i gdzie otrzymał
zdradliwypocałunek i właśnie tutaj Jezus prosi Piotra o pocałunek! Piotr, który trzy razy zaparł się
Pana, upada naziemię, wybucha płaczem i oblewając się łzami, pełen udręki błaga Pana, aby nie
nalegał. Jezus prosi go imówi: "Jeśli przez pocałunek kłamstwa i nienawiści Syn Człowieczy został
zdradzony, to przezpocałunek pełen miłości i współczucia może być Umiłowanym", twój pocałunek
jest tym, który obmywai gładzi ból.
Kiedy widzę, że Jezus nie jest kochany, że jest obrażany, że jest przeklinany lub nie jest
przyjmowanymyślę, że mogę w mojej małości wynagrodzić Mu kochając Go, uwielbiając Go,
przyjmując Go wmilczeniu poprzez ludzi, których spotykam lub poprzez zwyczajne sytuacje, które
ukrywają Jego Obraz.Czasami widzę naszą zbolałą i cierpiącą ludzkość, która w twarzach
maluczkich Ewangelii wciąż woła:"Panie, dopomóż nam!" I słyszę w sercu to zaproszenie: "Ty daj
mi twoje serce ... twój pocałunekmiłości!"
Daje mi ono dużo sił i myślę, że może być skierowane do każdego z nas, w codziennej
walce,która nas jednoczy dla większego dobra w Jego planie zbawienia. Możemy to nazwać
modlitwąwynagradzającą.
Pamiętajmy o sobie w modlitwach. Pan jest naszą siłą i jedyną nadzieją.

PRZYTULENIE, KTÓRE PRZYWRACA ŻYCIE Kwiecień 2019 r
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PRZYTULENIE, KTÓRE PRZYWRACA ŻYCIE
Jakiś czas temu włoskie media informowały o zdarzeniu, które wywołał poruszenie iemocje wśród
wielu ludzi. Był mowa o noworodku, który został porzucony, owinięty wplastikową torbę i wrzucony
do kosza na śmieci. Osoba, która usłyszała jego kwilenie,podniosła go i natychmiast zabrała do
najbliższego szpitala. Lekarze pogotowia ratunkowegowielokrotnie próbowali go reanimować w
różnorodny sposób. Niestety, wszystko byłodaremne. Nowo narodzone dziecko nie dawało
żadnych oznak życia, było sine i bezwładne,było martwe.
Pielęgniarka, być może owładnięta desperacją i instynktem macierzyńskim, w cichymszlochu,
wzięła je w ramiona i mocno przytuliła do piersi. Nastąpiło coś nieoczekiwanego:dziecko zadrżało,
poruszyło się ... Zaczęło płakać! Cud! Powróciło do życia!
To wydarzenie, cud życia, wciąż mnie porusza, a my, którzy mieszkamy TU wGetsemani,
kierujemy myśli ku Jezusowi i jego prośbie, która wciąż odbija się echem w tymogrodzie. W
rzeczywistości, Pan Jezus, TUTAJ wyraźnie stwierdza, że jest przy Ojcu,TUTAJ pokazuje się
cierpiącym i potrzebującym, TUTAJ, wchodzi w walkę, poci się krwią(Łk 22, 39-44). Być może ty
też, tak jak ja, wyobrażasz sobie, że to On, TUTAJ, potrzebujemiłości, że jest zmarznięty i pragnie
być przytulony…. Prawda? Tak może być ... bezwątpienia.
Proponuję także spojrzeć z perspektywy teologicznej: wydaje mi się, że Bóg Ojciec w swoimplanie
zbawienia, od Tajemnicy Wcielenia do Tajemnicy Męki i Zmartwychwstania, do którejświętowania
się przygotowujemy, a teraz w liturgii i w naszej osobistej historii, wciążnieustannie przytula z
ogromną miłością każdego człowieka, aby przywrócić mu życie.
W tym miesiącu rozważajmy tą wielką tajemnicę.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ Może 2019 r
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NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Cały Kościół bardzo intensywny przeżywa czas, w którym Zmartwychwstały
Pan oświeca każdą przestrzeń naszego życia, nawet te sytuacje, w których
dominuje nienawiść i przemoc.
Pragnę podzielić się z wami słowami Jezusa, które wciąż powracają do
mojego serca, które TUTAJ, w tej dolinie, w tym Mieście, gdzie Pismo się
wypełniło, wciąż rozbrzmiewają: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?” (J 13,
12). Jezus to mówi w kontekście umywania nóg... ale wydaje mi się ważne,
aby ponownie usłyszeć to pytanie w świetle wydarzeń tajemnicy Paschalnej:
tutaj w Wieczerniku, tutaj w Getsemani, przy Biczowaniu, w Galli cantum, na
Drodze Krzyżowej, na Kalwarii i przy nowym Grobie wciąż pustym!
Jego Słowo wciąż rozbrzmiewa głośno i z łagodną mocą: „Czy rozumiecie, co
wam uczyniłem?”
Przyjmijmy to pytanie jako cenny skarb Jego największej miłości, która otwiera
nas na niebiańskie rzeczywistości Oblicza Ojca, który powierzył nas Synowi i
który wlał w nas swoją miłość ... „Czy rozumiesz, co ci uczyniłem?”

NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI Czerwiec 2019
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NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI
Komunia, którą żyje Jezus z Ojcem, jest intymna w Jego boskości i nie oddziela się od Jego człowieczeństwa,
nawet w momentach największych ciemności. Często wyobrażamy sobie Jezusa, tutaj w Getsemani samotnego,
cierpiącego i opuszczonego: to jest błędne, On i Ojciec są w nas, a my w nich!
Jest to prawda, którą należy widzieć w świetle Wielkanocy, dar, który wykracza poza własne zasługi i
możliwości. Jest to intymne i ostateczne doświadczenie każdego chrześcijanina: nigdy nie jesteśmy sami!
Ojciec nigdy nie zostawia nas samych, jest to niemożliwe; absolutna niemożność, nierozerwalnie związana z
Bogiem, z Jego intymną rzeczywistością interpersonalną między Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Jest
niemożliwe, aby Ojciec mógł zostawić Jezusa samego nawet na krótką chwilę. Tak samo jak jest niemożliwe,
aby ktoś z nas został sam, ponieważ jesteśmy połączeni z Bogiem w nierozerwalny sposób.
To jest Boża obietnica dla nas ... jego „Tak”.
W tych dniach kontemplujemy Zmartwychwstałego Pana, który Wstępuje do Ojca, z tej góry, przez „niewidzialne
Drzwi” dla naszych oczu. Jest to chwalebna manifestacja Ojca, która teraz spełnia się w pełni: „pierwej, zanim
świat powstał” (J 17,5). Jezus będąc Słowem Ojca, jest TUTAJ, ponownie i wyjaśnia nam ten ewangeliczny
fragment Swojej Męki, nam Swoim uczniom: „Uczyniłem to, co się Jemu podoba” (por. J 8,15-16;28-29). A my,
Jego uczniowie, w świetle tych wydarzeń możemy powiedzieć wzruszeni: „Powiedziałeś to… to prawda!
Pragnąłeś tego, chciałeś tego, naprawdę zrobiłeś to dla nas!”
Módlmy się w tym miesiącu, aby jak najwięcej ludzi poznało nieskończoną Miłość Jezusa.

ODNAWIAMY PRZYMIERZE BOGA ŻYJĄCEGO Z NAMI Lipiec 2019 r
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ODNAWIAMY PRZYMIERZE BOGA ŻYJĄCEGO Z NAMI
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Miesiąc lipiec charakteryzuje uroczystość Najświętszej Krwi Jezusa, którą obchodzimy TUTAJ celebrują Mszę
Świętą Pontyfikalną w Bazylice Konania (1 lipca).
Wydaje mi się ważne, aby krótko wspomnieć o tej Tajemnicy, która pozwala nam zastanowić się nad wielkim
darem objawienia i odkupienia.
Obraz krwi przenika cały Stary Testament, mówi nam o związku człowieka z Bogiem, ale dokładniej o
zbawieniu, które Bóg rozpoczął od ludu Izraela, a które wypełniło się przez Paschę Jezusa. W Księdze
Kapłańskiej jest powiedziane: „krew jest przebłaganiem za życie” (Kpł17,11). W rzeczywistości zakaz
spożywania krwi zwierząt istniał już w tamtym czasie (Kpł17), a powodem jest to, że we krwi istnieje życie, a
życie należy tylko do Boga ... dlatego tylko Bóg może decydować o krwi, natomiast człowiek może pozostać w
komunii z Bogiem, żyjąc przykazaniami i Jego Przymierzem. W ST, kiedy ta komunia została zerwana przez
grzech, potrzebna była ofiara z przelaniem krwi: ofiara życia, aby przymierze człowieka z Bogiem ponownie
stało się jednością.
W Jezusie to wszystko się wypełnia w tajemniczy, ostateczny i bardzo kompetentny sposób.
On jest Panem życia, to On może decydować o życiu człowieka, o Swoim własnym życiu.
I to właśnie On TUTAJ postanawia je oddać, jednocząc swoją wolę z wolą Ojca (Mk 14,36); czyli przelać Swoja
Najświętszą Krew w ofierze za wszystkich ludzi. W ST kto wypił krew innej żywej istoty musiał zostać zabity.
Tymczasem tutaj jest dokładnie odwrotnie: to ta Krew daje nam życie. Krew Chrystusa jest wylana jako ofiara
(TUTAJ w Getsemani „pocenie się” jako oczekiwanie na ofiarę Łk 22,44), dlatego Krzyż jest prawdziwym
Ołtarzem, na którym jedyny prawdziwy Baranek zbity, ofiara i kapłan, rozlewa tę Krew dla wszystkich i na wieki
(J 19, 23nn).
W każdej Eucharystii Krew Chrystusa jest ofiarowana za nas. To ta sama wieczna ofiara dociera do nas dzisiaj.
W tym miesiącu módlmy się, aby ten bezcenny dar został rozlany na Kościół, na świat i na wszystkie dusze, aby
ponownie i na wieki odnowić przymierze z Bogiem.

ZA WIELKĄ CENĘ ZOSTALIŚCIE NABYCI Sierpień 2019
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“ZA WIELKĄ CENĘ ZOSTALIŚCIE NABYCI”
(por.1Kor 6,20)
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Słowo Boże, które zostało nam dane w tych dniach, z mocą oświeca naszą drogę uczniów, czas,
w którym żyjemy i miejsce, w którym się znajdujemy fizycznie i duchowo. Księga Rodzaju (18, 2032) opowiada o wstawiennictwie Abrahama u Boga w celu uniknięcia kary, którą zamierzał
wymierzyć na Sodomę i Gomorę. Dialog po raz kolejny ukazuje miłosierne i sprawiedliwe oblicze
Pana, który się lituje i obiecuje zbawić nielicznych sprawiedliwych, którzy znajdują się w
grzesznych miastach. Wszyscy wiemy, że w końcu miasta zostaną zniszczone z powodu
degradacji i przewrotności ludzi, z wyjątkiem Lota i jego rodziny (Rdz 19, 29).
Boże miłosierdzie i sprawiedliwość, TUTAJ w Getsemani, są utożsamione z Synem
Jednorodzonym, ale w całkowicie odmienny sposób. W tym „tak” wypowiedzianym i zgodnym z
wolą Ojca („nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” Łk 22, 42) ma miejsce mistyczna wymiana
w odwróceniu ról: Jezus (jedyny Sprawiedliwy i Bóg! ) staje się Pośrednikiem Zbawienia całej
ludzkości (mnóstwa grzeszników!). „Kara” Boga nie zwraca się już ku niegodnemu człowiekowi…
ale sam Bóg w Jezusie oddaje się w swej niezmierzonej miłości dla nas, ofiaruje się jako
przebłagalny Baranek Ofiarny (Ap 5, 8-14), tak aby każdy mógł doświadczyć przebaczenia i
zrozumieć jak bardzo Bóg nas kocha. Tym, co trwale i absolutnie pieczętuje to wydarzenie, jest to,
że ta „wymiana” jest pożądana i podjęta przez Boga, a nie przez człowieka: „Czy Chrystus nie miał
tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” (Łk 24,26). My, mali ludzie, choć jesteśmy inteligentni
nie jesteśmy w stanie ogarnąć ogromu tej Łaski!
Nadal jest czas Miłosierdzia ... musimy to oznajmić i ogłosić również naszemu światu, który zdaje
się lekceważyć Boga! Nie pozwólmy, aby miłość Pana była bezowocna, ale współpracujmy z nim
ofiarując nasze modlitwy i wykorzystując różne okazje, które Pan nam daje, abyśmy i my dołożyli
naszą małą cząstkę ... Pan będzie z nami.

JA JESTEM BRAMĄ Wrzesień 2019 r
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„JA JESTEM BRAMĄ”
(J 10,7)

Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Chciałbym podzielić się z wami światłem, myślą, którą otrzymałem od Pana w czasie modlitwy w tym świętym miejscu. Mam
nadzieję, że pomoże ona również Waszej modlitwie. Kiedy modlimy się, zazwyczaj prosimy Pana o wiele rzeczy, czasem nawet o
dziwne rzeczy... Ale nie jesteśmy pierwszymi, którzy tak czynią! Także Ewangelie mówią nam o takich pytaniach lub prośbach
kierowanych do Jezusa. Słyszeliśmy je również w Ewangelii kilka niedziel temu: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" (Łk
13,23). Odpowiedź Jezusa, który zna nasze serce, wydaje mi się bardzo głęboka: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli" (Łk 13,24).
Wydaje mi się bardzo ważne w naszej modlitwie, aby z ufnością przychodzić do Jezusa i pytać o Niego, o Jego miłość, Jego
obietnicę wiecznej miłości! Na tej Skale, na którą sączyły się gęste krople Jego Najświętszej Krwi wypowiadając: "Niech Twoja
wola się stanie..." (Łk 22,42), zapytałem Pana: "Panie, powiedz mi... jak bardzo nas kochasz?". Wyobraziłem sobie Jezusa z
królewskim i uroczysty uśmiechem, wzruszonego i radosnego, z rękami szeroko otwartymi... w kształcie krzyża! Naprawdę Pan nas
ukochał aż po śmierć! Jesteś Bramą życia, Bramą miłości! (J 10,7). On sam wyjaśnia tajemnicę tej miłości: "Dlatego miłuje Mnie
Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać" (J 10,17).
TUTAJ w Getsemani, w tym Ogrodzie, na tej Skale wszystko pomaga nam widzieć i wierzyć konkretnie, tutaj On sam przeszedł
przez wąskie drzwi ofiary swego życia. Wszyscy mamy trudność, aby prawdziwie oddać życie, bardziej jesteśmy skłonni, aby je
zachować, bronić... aż do niepohamowanego pragnienie posiadania go!
Przed jakąkolwiek zasadą, nakazem, obowiązkiem lub stylem życia, którym chcemy żyć, nawet moralnie, myślę, że ważne jest, aby
najpierw zatrzymać się i kontemplować tę niezmierzoną Miłość Pana, którą nieustannie nam objawia i obdarza nas za każdym
razem, gdy zwracamy się do Niego. Tutaj w Getsemani wszystko „świeci” i mówi, jak Jezus nas szuka i jak my Go szukamy.
Módlmy się, aby każde stworzenie otworzyło się na spotkanie ze swoim Stwórcą.
PS: Chcę się podzielić z Wami niektórymi danymi naszej strony internetowej, nie aby pokazać naszą wielkości, ale byśmy poczuli
się bardziej w komunii z Kościołem "niewidzialnym", ale bardzo realnym, mając nadzieję, że Pan może być coraz bardziej
przyjmowany, kochany i pocieszany. Oto dane:
1. OTRZYMUJĄCYCH NEWSLETTER: 1400 (czasami jeden adres odbiorcy odnosi się do grupy wielu osób);
2. ZAPISANYCH NA GODZINĘ ŚWIĘTĄ: 770 (także tutaj zapis nie zawsze odpowiada jednej osobie, ale odnosi się do grup
modlitewnych);
3. KRAJE ŚWIATA, w których strona była odwiedzana: 176;
4. Od września 2017 do chwili obecnej odwiedziło naszą stronę ok. 80 000 osób.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy w ciszy pracują dla Pana, niech Pan Wam błogosławi!

POSZUKIWANIE OBRAZU BOGA „POMIĘDZY” NAMI Październik 2019
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POSZUKIWANIE OBRAZU BOGA „POMIĘDZY” NAMI
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Obecny miesiąc charakteryzuje się obchodami uroczystości Św. Franciszka. Jest to rok szczególnie ważny,
ponieważ dokładnie 800 lat temu Biedaczyna z Asyżu przybył jako pielgrzym i świadek pokoju tutaj do Ziemi
Świętej, zatrzymując się do roku 1220 zanim powrócił do Włoch.
W czasie, gdy piąta krucjata szalała i wydawało się, że jedynym możliwym językiem jest broń, Franciszek z
Asyżu przekracza granice wojny i pokonuje logikę walczących cywilizacji. Po prostu podąża za bożą inspiracją,
która prowadzi go do uwierzenia w możliwość braterskiego spotkania z każdym człowiekiem.
Prosimy Was o modlitwę, abyśmy mogli być „pośrednikiem” dla dzisiejszego człowieka, tak jak nasz Ojciec- Św.
Franciszek. Nie jest prawdą, że trzeba być doskonałymi lub „prawymi” (w myśleniu), aby móc otworzyć
Ewangelię! Przeciwnie, prawda jest odwrotna: czasami otwierając Ewangelię, można prowadzić dialog i
odkrywać w drugiej osobie obraz Boga, tego „bliźniego”, o którym Jezus mówi w Ewangelii.
Módlmy się za całą ludzkość, która doświadcza niepokoju, która zagrożona upadkiem gospodarczym i wojnami,
które obciążają najbiedniejszych i bezbronnych, jest zmuszona do przemieszczania się w poszukiwaniu
przyszłości, która najczęściej zamienia się w cierpiące „piekło”. Bóg to wszystko widzi i wciąż dzisiaj domaga się
sprawiedliwości!
Módlmy się razem o Pokój z tej umiłowanej przez Pana Ziemi, z tego Ogrodu, w którym Syn Boży pocił się
Krwią. Niech Najświętsza Maryja Panna wstawia się za nami.

BOSKOŚĆ PRZYOBLECZONA W CZŁOWIECZEŃSTWO Listopad 2019
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BOSKOŚĆ PRZYOBLECZONA W CZŁOWIECZEŃSTWO
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W ostatnim czasie bardzo mocno rozbrzmiewają we mnie piękno i Tajemnica, które Pan objawia w
Ewangelii. W sposób szczególnie TUTAJ w Getsemani wyłania się całe człowieczeństwo Jezusa, które
chciał przyoblec On, Druga Osoba Trójcy Świętej. Możemy powiedzieć, że od momentu Wcielenia boskość
jest przyobleczona w człowieczeństwo. Przykładem jest mozaika w absydzie Bazyliki w Cefalù (Sycylia Włochy), w której Chrystus Pantokrator manifestuje swoją królewskość i człowieczeństwo w wyjątkowym
pięknie. Aby podkreślić to cudowne dziełu sztuki, wzdłuż łuku ograniczającego absydę biegnie napis w
języku łacińskim: “+ FACTUS HOMO · FACTOR HOMINIS · FACTIQUE REDEMPTOR + IUDICO
CORPOREUS : CORPORA · CORDA · DEUS + ”, co oznacza: “+ Stawszy się człowiekiem [Ja] twórca
człowieka i odkupiciel stworzenia + sądzę ciała [jako] cielesny [i] serca [jako] Bóg +”.
Sztuka staje się teologią, a teologia pięknem, które przemawia! Wydaje mi się ważne, by w tym świetle
kontemplować Pana TUTAJ w Getsemani, aby jeszcze bardziej zwiększyć świadomość Tajemnicy
zbawienia, którą Pan objawił TUTAJ ... „Wchodzi” On w nasze człowieczeństwo do końca. Zna gorycz,
zmęczenie, walkę, smutek, porzucenie ... ale także ogromną miłość do Ojca w zawierzeniu, które
rozświetla każdą ofiarę, zarówno ukrytą, jak i jawną. Jest to Tajemnica Odkupienia, która trwa do dziś w
historii ogólnej i w naszym życiu osobistym. Jest to akt zbawienia ofiarowany również takiemu człowiekowi,
który najwyraźniej nie interesuje się Bogiem, a nawet, co gorsza, dominuje nad swoim bliźnim, działa
przeciwko niemu, wznieca wojny, także w imię Boga!
Módlmy się, prośmy o przebaczenie, wynagradzajmy, dziękujmy, tak jak Pragnienie Jezus: „Zostańcie Tu,
czuwajcie i módlcie się ...” (Mt 26, 38)

SŁOWO ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS Grudnia 2019 r
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SŁOWO ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Wa pokojem!
Jesteśmy na początku Adwentu, czasu wyczekiwania, w którym liturgia zaprasza nas do czuwania, bycia
uważnymi i gotowymi na przyjęcie Pana, który nadchodzi.
Chcę podzielić się z Wami obrazem ... prawie jakby ikoną: zatrzymajmy się i wyobraźmy sobie, że spotykamy
Najświętszą Maryję, a obok niej Świętego Józefa ... Od ponad ośmiu miesięcy jest Ona w stanie
błogosławionym, od momentu spotkania z Tajemnicą pełną Światła. Teraz to światło ma w sobie!
Pisma, zgodnie z Bożym zamysłem wypełniają się! To Ona opowiada nam o Nim... co chce nam powiedzieć? W
jaki sposób nam mówi? Z uśmiechem, ale może też z cieniem realizmu, który mówi o jej małości przed tak
wielką Tajemnicą w świecie tak nieprzygotowanym i być może niezdolnym do zrozumienia!
W Prologu Ewangelii św.Jana (J 1,1-18) znajdujemy ten zamysł boży, prawdziwy i wytrwały ... w miłości Bóg
postanawia ofiarować się ludzkości, nawet jeśli swoi go nie przyjmują!
To jest teologiczna prawda, która do dziś istnieje i która oświetla Getsemani: TUTAJ Syn Boży dał siebie i
ofiarował siebie, nawet jeśli człowiek Go nie przyjmuje i jest nieobecny ... Obojętność! Wszyscy doświadczamy
jej w nas samych i poza nami (wystarczy obserwować, jak w świecie wciąż pojawiają się akty agresji, które
powstają z arogancji zła i nienawiści, które prowadzą człowieka do dominacji i „oszpecenia” obrazu Boga, na
którego obraz jesteśmy stworzeni!).
Niech Najświętsza Maryja i święty Józef będą dla nas wzorem serdeczność. Niech ich przykład stanie się
modlitwą wstawienniczą za każdego człowieka, szczególnie dzisiejszego, który szuka piękna i ciepła miłości we
wspaniałościach tego świata ... tymczasem prawdziwa Miłość staje się mała i pokorna.
Błogosławionego czasu Adwentu oraz Świąt Bożego Narodzenia!

UPRZYWILEJOWANA PIEŚŃ BOGA: MAŁOŚĆ Styczeń 2020
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UPRZYWILEJOWANA PIEŚŃ BOGA: MAŁOŚĆ
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Wraz z tym rozważaniem życzymy Wam, aby Nowy Rok... był pełen Boga!
Ten świąteczny czas Bożego Narodzenia charakteryzuje się śpiewem aniołów skierowanym do pokornych
pasterzy. Pozwólmy się porwać małym, aby znaleźć się wśród tych małych, których Pan kocha! Tajemnica
Wcielenia jest wielką tajemnicą Bożego pragnienia bycia z nami, ludźmi, pomimo naszej nieumiejętności i
zdolności przyjęcia Go. Chcę podzielić się z Wami myślą, którą także otrzymałem w tych dniach. Każdy
człowiek, niezależnie od swojej wiary, chce się rozwijać... kształtować! W rzeczywistości dziecko chce
dorosnąć i stać się mężczyzną; każdy człowiek, poprzez inteligencję, kulturę, edukację, chce stać się
potężnym, aby konstruować, budować, dominować, kontrolować. Wyższość prowadzi człowieka do
pragnienia „panowania” (politycznego, społecznego, religijnego), które cicho rozprzestrzenia się jak
trucizna, z wielkim ryzykiem stania się „bogiem” w stosunku do stworzenia i stworzeń! W całym tym
wywyższaniu się człowieka, tylko Bóg Najwyższy pragnie stać się Dzieckiem!!! To jest nasz Bóg!
„Przede Mną nikt nie był Bogiem, nikt po Mnie; przede Mną każde kolano się ugnie, każdy język wysławiać
Mnie będzie” (Antyfona do Magnificat z Pierwszych Nieszporów, III Niedzieli Adwentu).
Wydarzyło się to również TUTAJ w Getsemani, w Ogrodzie, w którym Syn Najwyższego, zjednoczony z
wolą Ojca, postanowił z cichością i małością wyśpiewać odwieczną Miłość do każdego z nas. Miłość, której
żadna siła powstrzymać nie może. Uczestniczymy w tym planie zbawienia dziękując, wstawiając się za
każdym człowiekiem, stając się małymi i pełnymi nadziei w obliczu złożonej historii, która jest w rękach
jedynego Pana, Trójjedynego i Jednego Boga!

ZNAĆ I ROZWAŻAĆ JEGO NAUCZANIE Luty 2020
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ZNAĆ I ROZWAŻAĆ JEGO NAUCZANIE
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Wiadomości przekazywane przez środki masowego przekazu nie są zbyt pocieszające, a w
większości przypadków są to historie kryminalne ... Istnieje bardzo niewiele wiadomości
mówiących o gestach solidarności i o dobru, które wiele osób wykonuje po cichu. Istnieje pewne
zamieszanie i ogólny niepokój związany z pojawianiem się wydarzeń, takich jak otwarcie
deklarowane wojny między różnymi narodami, choroby, głód, powodzie, trzęsienia ziemi i pożary.
Pojawia się także mnogość apokaliptycznych wiadomości, które budzą strach i trwogę.
W sposób odmienny Jezus w Ewangelii w obliczu o wiele tragiczniejszych wydarzeń zaprasza nas
do bezgranicznej nadziei, którą rozumiemy tylko wtedy, gdy trwamy w bliskiej jedności z Nim: „A
gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie”(Łk 21, 28), „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie…” (Łk 21,36). Ewangelista
podaje nam ważną wskazówkę, aby zrozumieć miejsce, w którym Jezus wypowiada te słowa. Jest
to dokładnie TUTAJ, w Getsemani, pomiędzy Jerozolimą a Górą Oliwną, pomiędzy Jego
nauczaniem w świątyni, a nocną modlitwą: „W ciągu dni nauczał Jezus w świątyni, a wychodząc,
noce spędzał na górze zwanej Oliwną”(Łk 21,37).
To wszystko wydaje mi się bardzo ważne: to jest dobra nowina dla każdego z nas! Oto
zaproszenie i modlitwa, którymi chcę się z Wami podzielić drodzy Przyjaciele: w wydarzeniach, w
których żyjemy, w miejscach, w których się znajdujemy, w naszych spotkaniach, ubogich lub
bogatych, dramatycznych lub wspaniałych, jasnych lub ciemnych niesiemy Jego Słowo, Jego
Obietnicę, które nigdy nie zawiodą. To nasz Mistrz TUTAJ, z tego Ogrodu nam mówi, że w walkę i
w ciemność nie wolno nam wchodzić samym... Możemy tam wejść tylko będąc przy Nim, z
czujnością i modlitwą. „Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną... Czuwajcie i módlcie się, abyście nie
ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26, 38,41).

SIŁA SŁABOŚCI Marzec 2020 r
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SIŁA SŁABOŚCI
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tym miesiącu chciałbym rozważyć z Wami czym jest siła słabości. Oczywiste jest, że słabość
sama w sobie nie jest pozytywna, ale uważnie obserwowana w świetle wiary, z perspektywy
teologicznej, przedstawia moc, siłę, która kieruje nas na inny wymiar i w sposób przedziwny
zostajemy tam przeniesieni. Pan Bóg sprawia, że z sytuacji, którą uważamy za negatywną, w
której postrzegamy zło i cierpienie, właśnie stamtąd Bóg wydobywa największe dobro! To jest
tajemnica planu Zbawienia, którą objawił nam Bóg.
W tych dniach rozważamy „Pieśni Sługi Jahwe”, to znaczy cztery pieśni, które są umieszczone w
tak zwanym Deutero- Izajaszu (Iz 40-55). Jeśli macie okazję je pogłębić, będą one odpowiednim
przygotowaniem do tajemnicy paschalnej którą kroczymy.
Ta tajemnica jest wielka ... ogromna ! Kiedy wsłuchuję się w siebie zauważam, jak również i mi
jest trudno przyjąć sposób, w jaki Bóg objawia się, jako „Sługa” wchodzący w cierpienie.
Odniesienie Chrystologiczne do tych proroctw Izajasza jest oczywiste dla nas wszystkich: mówią o
Męce Pańskiej, opowiadają o Getsemani, o „Człowieku Boleści” (por. Iz 53). W taki sposób Bóg
postanowił wejść w nasze człowieczeństwo i paradoksalnie objawia swój sposób panowania w
nim. Jezus Chrystus TUTAJ, w tym ogrodzie, który widział Jego Mękę, dociera do każdego
człowieka, wchodzi w każdą sytuację i biorąc każdą osobę za rękę z daleka przyprowadza do
Domu.
Módlmy się, aby Jezus dał nam siłę trwania przy Nim. Prośmy, aby w Kościele i w każdym z nas
wypełniały się słowa św. Pawła: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony
dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”
(Kol 1, 24).
Błogosławionego czasu Wielkiego Postu.

MAŁY „POMOST” Z ZIEMI ŚWIĘTEJ Kwiecień 2020 r

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

MAŁY „POMOST” Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tych dniach pełnych cierpienia odprawiamy codziennie Mszę Świętą u stóp świętejSkały, na którą spadały krople
potu Najdroższej Krwi naszego Zbawiciela. Także w każdyczwartek celebrujemy Mszę wotywną, upamiętniającą
agonię naszego Pana JezusaChrystusa. Kto tu był, wie i rozumie.
Wszyscy przeżywamy dni wielkiej próby i dezorientacji, wydaje się, że czas sięzatrzymał w tajemniczym i mrocznym
koszmarze. Wielu z nas już zostało dotkniętych i byćmoże jeszcze dotknie ich ta epidemia; wiemy, że niektórzy
umierają sami w szpitalu lub wewłasnych domach z dala od rodzin... pozbawieni uczucia i bliskości najbliższy
orazduchowego towarzyszenia w tym doświadczeniu! W obliczu tej plagi doświadcza się udręki zbycia bezsilnym.
Także technologia i komunikacja określają swoją bezsilność i ukazuje siękruchość człowieka oraz większa
świadomość: nie jest on Bogiem! Ponadto wiemy ijesteśmy świadomi, że wiele osób doświadcza trudności i bólu
związanego z pozbawieniemEucharystii, „lekarstwa nieśmiertelności”.
Chcielibyśmy być przy Was wszystkich jako wsparcie, które pociesza dusze wieluludzi znanych tylko Stwórcy, oblicza,
o których wiemy, że wołają do Niego w dzień i wnocy. Nigdy dotąd, tak jak w tej chwili, słyszymy płacz i lament
ludzkości, która cierpi.Przeżywamy Getsemani, które jest obecne na całym świecie w tych, którzy teraz modlą
się,walczą, pocą się „krwią”; w tych, którzy teraz cierpią, w tych, którzy proszą o bliskość, wciemności i samotności.
Poprzez to rozważanie - modlitwę, podobnie jak Anioł, który TUTAJ w Getsemanipocieszał naszego Pana, chcemy
być „pomostem” i dotrzeć do każdego z Was, odnajmniejszego do największego, aby powiedzieć wam, że w tym
„Tak”, które Jezuswypowiedział w tym świętym Miejscu, w ofierze swego Życia, wciąż jest cała Jego boskasiła i Jego
decyzja pozostania przy nas. Także dzisiaj powtarza: «zostańcie tu ze Mną» (Mt26,38). Nie porzuca żadnego z nas.
Pozwólmy Mu wziąć nas za rękę z wielkim zaufaniem!On zna i rozumie, dociera do wszystkich, do tych, którzy
uważają się za „prawych” i tych,którzy myślą, że nie są… przelał swoją Krew za nas wszystkich!
Wszyscy poczujmy się duchowo obecni TUTAJ podczas Mszy Świętej. Dajmy sięporwać Jego wielkiej Obietnicy: „Nie
straciłem żadnego z tych, których Ojciec mi dał” (por.J 18, 9).
W tym Świętym miejscu jesteście obecni, tutaj przedstawiamy Wasze intencje iumieszczamy je na tej Skale Agonii,
„Ołtarzu świata”, błagając, za wstawiennictwemNajświętszej Maryi Panny, wszystkich Aniołów i Świętych, o
błogosławieństwo Pana dlacałej ludzkość.

JEGO PASCHA, NASZĄ PASCHĄ! Paschą2020
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JEGO PASCHA, NASZĄ PASCHĄ!
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Zdjęcie, które widzimy powyżej bardzo wymownie wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego
Tygodnia, którą będziemy przeżywać w sposób całkowicie nowy.
Wzniesiony kielich może mieć różne znaczenia teologiczne odnoszące się do Kielicha nowego
i wiecznego Przymierza, wzniesionego przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy (Łk 22,20),
wspomnianego w bolesnej modlitwie Jezusa TUTAJ w Getsemani (Łk 22,42). W tym czasie, gdy
Getsemani jest bardziej niż kiedykolwiek „obecne” na całym świecie, mimo wszystko chcemy
zaprosić każdego z Was, abyśmy razem wznieśli nasze modlitwy do Pana, aby „złożyć Mu
dziękczynienie”. Umniejszeniem byłoby stwierdzenie, że ten „kielich goryczy” znany był Jezusowi,
niemal jak poszukiwanie pietystycznej pociechy.
Nawet jako kapłani Pana, powołani by być Jego „pośrednikami”, nadal będziemy ograniczeni i zbyt
ludzcy, aby powiedzieć, że ofiarujemy was w tym Kielichu (byłoby to wciąż naszą zasługą!).
Działanie Boga jest znacznie większe i wzywa każdego z nas, aby modlił się do Niego w nowy
sposób w „duchu i prawdzie” (J 4, 24). Dlatego, jako dzieci Boże, wdzięczne za Dar naszego
Zbawiciela, który jest dla każdego człowieka, razem powtarzajmy, że Go bardzo potrzebujemy.
Wznieśmy nasze DZIĘKCZYNIENIE za dar Życia nieśmiertelnego, którym Pan obdarował
każdego z nas: za Jego Paschę!
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
P.S.: gdyby ktoś chciał uczestniczyć w Godzinie Świętej poprzez transmisję internetową podaję
link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

“WEJŚĆ – WYJŚĆ” W NIM Może 2020
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“Wejść – Wyjść” w Nim
Drodzy Przyjaciele Godziny Świętej, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tych dniach zachwycił mnie obraz naszego Pana mówiącego o sobie, że: On jest „dobrym
Pasterzem” i ma szczególną relację z owcami, każdą z nich woła po imieniu (!). Jest dobrze znany
przez Strażnika owczarni, a owce rozpoznają Go, Jego głos! Piękny, głęboki i synowski obraz ...
Wkrótce potem, po niezrozumieniu przez słuchaczy, Jezus powie: „Ja jestem bramą owiec (J
10,7); jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony- wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę ”(J
10,9). Razem z Wami zadaję sobie pytanie: co to znaczy wchodzić i wychodzić przez te „Drzwi ”?
Jeśli Pan „objawia się” jako „Drzwi”, oznacza to, że pozwala nam wchodzić i wychodzić i
znajdować pożywienie, a ostatecznie dostąpić zbawienia! Bez Niego nie jesteśmy zdolni „wyjść” z
grzesznego stanu w jakim się znajdujemy, bez otwarcia Jego Drzwi do Królestwa nieuchronnie
pozostajemy zamknięci, sami… zagubieni! Psalm 49 dobrze opisuje, że istnienie człowieka bez
Boga jest na łasce „niesprawiedliwego pasterza”, który prowadzi go prosto ku śmierci: (Są gnani
jak owce, pasie ich śmierć, zejdą prosto do grobu Ps 49 (48),15).
Wszystko to rozjaśnia Miejsce święte, w którym jesteśmy, i daje głębię „Drodze, Prawdzie i Życiu”
(J 14,6), które są w Nim, dobrym Pasterzu. W tradycji chrześcijańskiej określenie „dobry” zawsze
odnosiło się do Tego, który oddał swoje życie (J 10,11) od Wcielenia aż po stanie się Barankiem
zabitym na Krzyżu (Odkupienie). Kontemplujemy tę siłę miłości, kochajmy usilnie tę Miłość.
Pozostańmy w Nim, „kroczmy tam i z powrotem” jego drogą, jego sposobem kochania, tak jak
potrafimy… wynagradzajmy „Miłości, która jest niekochana”, powiedziałby św. Franciszek z Asyżu.
Niech nasza modlitwa i nieustanne prośby o dar Ducha Świętego pomogą nam zasmakować
tajemnicy miłości, która zjednoczyła nas z Panem swoją pieczęcią, Krwią Człowieka- Boga (PnP
8,6-7).

NADZWYCZAJNOŚĆ W ZWYCZAJNOŚCI Czerwiec 2020
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NADZWYCZAJNOŚĆ W ZWYCZAJNOŚCI
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Dary Pana są zawsze liczne, niezależnie od trudności wywołanych przez pandemię
na poziomie ekonomicznym, ale przede wszystkim na poziomie osobistym,
umysłowym i psychologicznym u wielu wrażliwych ludzi. Jednakże Obietnica Pana
nie zawodzi i ta świadomość powinna pomóc nam mieć coraz więcej
transcendentnego spojrzenia, które wznosi się do Niego, aby żyć Nim i Jego
Słowem ... Jego Duchem! My także w ostatnią niedzielę, w Święto Pięćdziesiątnicy,
z tego świętego miejsca, patrząc na Wieczernik, wzywaliśmy daru Ducha Świętego.
Wciąż śpiewamy hymny liturgiczne, podczas gdy w tych dniach zaczął się Okres
Zwykły. Wydaje się, że lepiej rozumiemy nowe doświadczenie, którego doświadczył
pierwszy Kościół (mężczyźni i kobiety tacy jak my!), głosząc Ewangelię wszędzie,
począwszy od Jerozolimy.
To fascynujące i ważne, aby zwracać uwagę na to, jak „nadzwyczajność”
(Zmartwychwstały) weszła w „zwyczajność” życia pierwszych chrześcijan!
Powinniśmy o tym pamiętać: to samo dotyczy nas! Siłą Ewangelii jest aktualność, a
to oznacza, że nasze codzienne doświadczenie może być Ewangelią. Sam Pan
TUTAJ w Getsemani przyszedł do tego „zwyczajnego ”miejsce („udał się według
zwyczaju...” Łk 22,39; „często się tam gromadzili...” J18,2), aby wypełnić wolę Ojca:
kochać!
Niech Pan pomoże nam przeżywać Jego Ewangelię z coraz większą świadomością.

PRZENIEŚĆ SIĘ DO MIEJSCA, KTÓRE BYŁO JEZUSOWYM: WIECZERNIK I KRZYŻ Lipiec 2020
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PRZENIEŚĆ SIĘ DO MIEJSCA, KTÓRE BYŁO JEZUSOWYM: WIECZERNIK I KRZYŻ
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tym miesiącu chcemy podzielić się z Wami fragmentem homilii Ks.Bskupa Pierbattisty Pizzaballa- Administratora Apostolskiego Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy,
którą wygłosił z okazji Mszy Krzyżma Świętego odprawionej w naszej Bazylice w dniu 18 czerwca 2020 r. (Mszę Krzyżma celebruje się w Wielki Czwartek, w tym roku z
powodu epidemii data została przesunięta). Istnieją głębokie opisy mówiące o przeżyciach Jezus w tym ogrodzie, dla nas wszystkich. Niech będą one okazją do
modlitwy i medytacji nad Tajemnicą, która TUTAJ się wypełniła. Także dzisiaj Pan prosi nas wszystkich, abyśmy żyli Jego Słowem.
„(...) Wraz z Jezusem i tak jak On, wśród wielu zawiłych głosów, które słyszeliśmy w ostatnich dniach, jako Kościół i jako kapłani, mamy łaskę i zadanie, aby przede
wszystkim pierwsze wybrzmiało Słowo Boże, aby skorygowało zbyt krótkowzroczne ludzkie poglądy, aby rozszerzyło zbyt wąskie strategie polityczne i społeczne, aby
wskazało naszym wspólnotom zmęczonym i zdezorientowanym ewangeliczne ścieżki wiary i mądrości, umiarkowania i dzielenia się. Tylko tak nie pozwolimy sobie na
tani ogólny optymizm. Przeciwnie, znajdziemy w Słowie Bożym siłę i odwagę aby działać i mówić z nadzieją opartą na Bogu Przymierza, który - jak przypomina nam
prorok Izajasz - nigdy nie wycofał się z obietnic odbudowy z naszego gruzu (... ) nie musimy wymyślać nowych miejsc ani nowych ról dla Kościoła i kapłanów w świecie,
a jedynie przenieść się do miejsca, które było Jezusowym i które również musi być naszym: Wieczernik i Krzyż. Nie chcę usprawiedliwiać bólu, ale przypomnieć, że
można znosić ból przekształcając go w ofiarę, aż do daru z samego siebie. Miejsce, w którym się znajdujemy, Getsemani, przypomina nam dokładnie o tym całkowitym
oddaniu się woli Bożej. Jesteśmy tu dzisiaj również, aby podjąć zobowiązanie uczynienia Jego woli i Jego życia naszym. Żylibyśmy w złudzeniu, gdybyśmy sądzili, że to
powierzenie się przychodzi samo przez się, jako coś automatycznego. Sam Jezus w Getsemani przeżywa dramatyczną walkę z pokusą, która usiłuje skierować Go ku
wybraniu własnej woli: „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty! ” (Mt 26,39).
Tutaj w Getsemani gra toczy się o relację Jezusa z Ojcem, która stanowi tożsamość Jezusa, który jest Synem, jedynym Synem. Jezus zawsze żył z Ojcem w synowskiej
relacji miłości, posłuszeństwa, pełnego zaufania, wzajemności. Ale teraz Jezus czuje, że ta wierność planom Ojca wymaga od niego wyrzeczenia się nawet własnej
tożsamości Syna. W rzeczywistości chodzi o wzięcie na siebie grzechu ludzkości, jakim jest nieposłuszeństwo wobec Ojca. Paradoksalnie, aby być wiernym Ojcu, Jezus
musi Go stracić. Utrata Ojca, przeżywanie skrajnej odległości od Boga z grzesznym człowiekiem, przyjęcie tej całkowitej samotności i porzucenia, jest w tej chwili
jedynym sposobem aby pozostać Synem. Paradoksalnie jest to jedyny sposób, by kochać Ojca w tej decydującej godzinie.Tutaj, w Getsemani, jest zagrożona również
relacja z braćmi i siostrami, z ludzkością, którą Jezus przyjął i którą uczniowie reprezentują bardzo dobrze. W tym decydującym momencie Jezus musi oddać życie za
swoich braci, którzy, co robią w tym momencie? Śpią, nie są z Nim i ukazują swoją ogromną ludzką kruchość. W grze jest teraz kolejna bardzo ważna relacja: ta ze
złem, z Szatanem. To tu powraca on ze swą kuszącą siłą i ma nadzieję na znalezienie Jezusa słabego. Chce Go pokonać, wchodząc między Ojca i Jezusa, tak jak
kiedyś wtargnął między Boga i Adama, jak próbował na początku kusić na pustyni. Szatan chce oddzielić Jezusa od Ojca, kusząc Go aby wypełnił swoją wolę, a nie
wolę Ojca. W świetle tego wszystkiego, tutaj, w tym Świętym Miejscu i w naszych różnych Getsemani, każdy z nas, ale przede wszystkim my, biskupi i kapłani,
wypowiadamy i potwierdzamy naszą wolę zjednoczenia się z Jezusem, utożsamiania się z Nim ”(...).
Tutaj, w Getsemani, jest zagrożona również relacja z braćmi i siostrami, z ludzkością, którą Jezus przyjął i którą uczniowie reprezentują bardzo dobrze. W tym
decydującym momencie Jezus musi oddać życie za swoich braci, którzy, co robią w tym momencie? Śpią, nie są z Nim i ukazują swoją ogromną ludzką kruchość. W
grze jest teraz kolejna bardzo ważna relacja: ta ze złem, z Szatanem. To tu powraca on ze swą kuszącą siłą i ma nadzieję na znalezienie Jezusa słabego. Chce Go
pokonać, wchodząc między Ojca i Jezusa, tak jak kiedyś wtargnął między Boga i Adama, jak próbował na początku kusić na pustyni. Szatan chce oddzielić Jezusa od
Ojca, kusząc Go aby wypełnił swoją wolę, a nie wolę Ojca. W świetle tego wszystkiego, tutaj, w tym Świętym Miejscu i w naszych różnych Getsemani, każdy z nas, ale
przede wszystkim my, biskupi i kapłani, wypowiadamy i potwierdzamy naszą wolę zjednoczenia się z Jezusem, utożsamiania się z Nim ”(...).
Wstawiajmy się u Pana za tak wieloma „Getsemani”, które są na świecie i błagają o pomoc i obecność Boga.
(https://www.lpj.org/it/apostolic-administrator/messa-crismale-2020-omelia-di-mons-pierbattista-pizzaballa.html)

"JEDEN DUCH I JEDNO SERCE" Sierpień 2020
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"JEDEN DUCH I JEDNO SERCE" (Dz4,32)
Drodzy Przyjaciele, pokój Wam wszystkim z Jerozolimy!
Sprawując Najświętszą Eucharystię przed tym miastem Bożym, we wspólnocie jednego Chleba i jednego Kielicha, zadajemy sobie
pytanie, jak możemy wzmocnić naszą modlitwę i dzielić się nią, aby być Kościołem (zgromadzeniem), który wstawia się tak jak na
początku „jednym sercem i jednym duchem ”(Dz 4,32), troszcząc się o siebie i o całą ludzkość. Z powodu światowej pandemii czas,
w którym żyjemy, to niepewność i strach. Jest wielu ludzi, którzy mają nadzieję, że jeszcze będzie jak dawniej. Niektórzy
zachowują się nieodpowiedzialnie, jakby nic się nie stało i wszystko było wymysłem. Jest wielu spekulantów tej chaotycznej
sytuacji, którzy kontynuują swoją ideologię, aby wzmocnić swoje interesy. Inni natomiast żyją „lękiem lęku” i izolują się w zimnej
samotności pozbawionej uczuć i konstruktywnych spotkań.
Gdybyśmy mieli użyć obrazu odzwierciedlającego tą sytuację, to wydaje się, że widzimy tłum ludzi samotnych, podzielonych i
smutnych, rzeczywistość, która oddala się od pragnienia Boga, aby widzieć nas radosnymi, zjednoczonymi między sobą i we
wspólnocie z Nim. Nie uważamy się za zarozumiałych, ale raczej jesteśmy pewni, że z tego Świętego Miejsca, jedynego na
świecie, jesteśmy wezwani, aby przyjąć i „rozlać” jak mistyczny dobroczynny deszcz Jego Krew na cały świat, na każde miasto, na
każdy dom, na każdego człowieka, abyśmy mogli znaleźć się w duchowej komunii i razem wznosić jedno dziękczynienie Panu,
prosząc Go o pomoc i zbawienie.
Sami, nic nie możemy zrobić! Zachęcamy wszystkich, aby znaleźli sposób, aby żyć taką modlitwą, aby być małą oazą, w której Pan
jest wzywany, poszukiwany, kochany, przyjmowany z ufnością i dyspozycyjnością. Czyńmy to w naszej małej ale jakże ważnej
rzeczywistości, w której się znajdujemy: w tym samym zachodzie słońca, w tej samej modlitwie, w łamaniu chleba, w tej samej
walce, w tej samej nadziei ... odnajdujmy się razem w przekonaniu, że sam Pan i Maryja Wniebowzięta są z nami. Amen.

'' CZUWAJCIE WIĘC…'' Wrzesień 2020
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' Czuwajcie więc…''
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Słowo Boże, które słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, kilkakrotnie zwróciło moją uwagę na wezwanie, które TUTAJ w Getsemani Pan
kieruje do uczniów wszystkich czasów: ''czuwajcie i módlcie się'' (Mt 26, 41)! W tym fragmencie było wyraźne zaproszenie:
''Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy
złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie'' (Mt 24,42-44).
Jezus w przypowieści podaje przykład wiernego sługi, który myślą i miłością jest zaangażowany w powierzoną mu posługę, to
znaczy czeka na powrót swego pana domu ... czuwając. Z drugiej strony jest niewierny sługa, który nie dba o pana domu i
zaczyna źle postępować, zapominając o czynności, którą mu powierzył jego pan, jakby miał on nigdy nie wrócić, a co gorsza jakby
wcale nie istniał!
Bardzo mnie porusza wezwanie Jezusa: ''A to rozumiejcie:…'' Jest to słodkie i mocne zaproszenie, jakby chciało obudzić nasze
sumienia. Zaproszenie, które jest zawsze aktualne! W tym naszym nieco zagmatwanym czasie, w którym wszystko wydaje się
zmienne, nieważne lub bezużyteczne, wezwanie Pana – czuwajcie i módlcie się - może nabrać tego bardzo ważnego znaczenia:
abyśmy pozostali wiernymi w małych rzeczach, w codziennych wydarzeniach naszego życia, jako mali uczniowie, pokorni, którzy
rozpoznają i wiedzą, że Pan jest, że powróci i że Jego Obietnica jest wieczna i godna całkowitego zaufania!
Dziękujmy, módlmy się, czuwajmy z Jezusem z TEGO ogrodu, aby Jego wola się wypełniła.

JEGO WIECZNA MIŁOŚĆ DO NAS Październik 2020
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Jego wieczna Miłość do nas
Drodzy Przyjaciele Getsemani, pokój Wam wszystkim!
W tym nieco trudnym i niepewnym czasie zwykłe życie wielu narodów ulega destabilizacji, czego skutki odczuwają zawsze
najbiedniejsi i najbardziej potrzebujący. Prośmy Pana o łaskę odczytania tego obecnego czasu Jego oczami, ze wzrokiem
utkwionym w Tego, który wie i zna… abyśmy mogli wzrastać w zaufaniu do Boga, który nas nigdy nie opuszcza. W naszych
czytaniach duchowych znaleźliśmy zapis jednej z mistyczek, w którym Jezus „mówi” o Godzinie Świętej. Przedstawiamy
tylko niewielką część, która wydaje się być pomocna w przeżywaniu tego czas, będąc z Jezusem TUTAJ w Getsemani:
„Jestem Bogiem i jestem waszym Sługą. Przebywam tu i czekam, aż Mi powiecie: “Jestem głodny” – a dam wam Chleba.(...)
Bogiem jestem, a proszę was, żebyście kochali Moje Serce. Proszę was. Z miłości do samych siebie, bo gdy kochacie,
wyświadczacie dobro samym sobie. Jestem Bogiem. Z waszą miłością lub bez niej zawsze jestem Bogiem. Z wami tak nie
jest. Bez Mojej miłości jesteście niczym: prochem. Pragnę, abyście byli ze Mną. Chcę was mieć tutaj. Pragnę z waszego
prochu uczynić światło szczęśliwości. Nie chcę, żebyście umarli, lecz abyście żyli. Ponieważ jestem Życiem, pragnę,
abyście i wy mieli Życie”.
Módlmy się i dziękujmy Jezusowi za Jego wieczną i bezgraniczną miłość! Razem wstawiajmy się przed Ołtarzem Pana za
całą ludzkość z wielką ufnością, że Bóg nigdy nas nie opuszcza i pragnie naszego zbawienia.

WIERNI JEGO SŁOWU Listopad 2020

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

Wierni Jego Słowu
Drodzy przyjaciele Getsemani, pokój Wam z Jerozolimy!
Wszyscy z niepokojem zauważamy, jak ten czas pandemii po cichu tworzy podziały, oszołomienie i
dramatyczne uczucie strachu i zagubienia, nie wspominając o ekonomicznych konsekwencjach, które
niektórych doprowadzają do rozpaczy! To „zło”, nie możemy tego inaczej nazwać, wpływa na istotne
aspekty każdego człowieka: w szczególności na relacje pomiędzy nami, a w subtelny sposób z Bogiem i
zmusza nas do coraz większej izolacji i samotności. Z tego świętego miejsca, Getsemani, po raz kolejny
myślę, ile `` Getsemani '' jest na świecie w obecnym czasie... Mam na myśli ludzkość, która przeżywa tę
wielką próbę i wiem, że Pan widzi, zna i rozumie to cierpienie i tę walkę! Także Uczniowie znają tą próbę!
Tamtej nocy przybywają tutaj i przechodzą od uroczystej i świątecznej celebracji (wieczerzy paschalnej) do
sytuacji, której nigdy wcześniej nie widzieli i nie oczekiwali: Mistrz poci się krwią, cierpi i „będzie wydany w
ręce ludzi” (Łk 9,44). Niespodziewanie sytuacja przyśpiesza i ich ideał zostaje złamany, wymarzony świat
pokoju i sprawiedliwości wali się. Za kilka godzin znajdą się zagubieni, samotni i przestraszeni. Jezus to
przewidział (J 16,32).
Właśnie w tej chwili „próby” nasz Pan Jezus Chrystus prosi uczniów wszystkich czasów, aby byli przy Nim
w modlitwie (Mt 26,38). Zachęca nas, abyśmy byli czujni, ponieważ zna naszą kruchość, której także On
sam jako człowiek doświadczył, „duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). W tym trudnym
czasie, w którym jesteśmy przesiewani jak pszenica, prosimy Pana o dar otwartości i wierności na Jego
wolę. Jeśli trwamy blisko Niego, nic i nikt nie może nas naprawdę skrzywdzić ani przestraszyć („nie bójcie
się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się raczej tego, który zabija duszę” por. Mt 10,28). Poszukajmy
najbardziej odpowiedniego sposobu przeżywania tej bliskości z Panem poprzez modlitwę, post i
uczestnictwo w sakramentach.
Pozostańmy duchowo zjednoczeni w modlitwie.

Z MIŁOŚCI Grudzień 2020

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CONFORT ANS EUM

Z Miłości
Drodzy przyjaciele Getsemani, pokój Wam z Jerozolimy!
Wkrótce będzie Boże Narodzenie i zbliża się ta noc, która oświetla wszystkie inne noce. Zazwyczaj co
roku, wczesnym popołudniem w Wigilię, wyruszamy z Getsemani do Bet-lehem (Domu Chleba). Teraz nie
ma pielgrzymów, wszystko jest dziwne, anomalne. Patrzę na księżyc, który osiąga pełnię i przez chwilę
myślę o tamtej nocy. Wyobrażam sobie Maryję i Józefa… Małe Dzieciątko, zdumionych pasterzy, to
rozgwieżdżone niebo: ten sam KSIĘŻYC! Przychodzi mi na myśl św.Franciszek z Asyżu, wracam do
Greccio: chciał on zobaczyć i dotknąć wzniosłego wydarzenia Dzieciątka z Betlejem i trudności, jakich
musiało doświadczyć, kiedy urodziło się w grocie. To wydarzenie tworzy się wewnątrz mnie!
Ale teraz, tej nocy, jesteśmy TUTAJ przed Nim, ukrytym w Chlebie Niebiańskim (Najświętszym
Sakramencie), pośród tych samych drzew oliwnych, w tym ogrodzie, w którym Pan w ostatnich godzinach
Swego ziemskiego życia dokonuje tajemnicy Odkupienia. I to TUTAJ, tak jak tamtej Nocy, ''tak'' i teraz, poci
się najcenniejszą Krwią.
Posłuchajmy cichego świadka, i pozwólmy przez nią samemu Panu opowiedzieć tajemnicę, którą się z
nami podzielił: ''Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo was ukochałem i jak bardzo pragnę mieć was obok
siebie! Dałem całego Siebie aby was pozyskać! Od Tronu Niebieskiego aż do ciemności grobu… Dałem
całego Siebie; dla radości Ojca i z miłości, która Mnie wiąże z wami, dzieci stworzone na Mój obraz i
podobieństwo''.
Dziękujmy, wzywajmy i prosimy o przebaczenie Miłość, która nie jest kochana. Wychwalajmy Ją i
odpowiadajmy, za otrzymywane dary naszym życiem i prostą codziennością.

JEZUS STAŁ SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁ WŚRÓD NAS Styczeń 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS D E COELO CONFORT ANS E UM

''Jezus stał się ciałem i zamieszkał wśród nas''
W okresie Bożego Narodzenia kontemplujemy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Nigdy nie przestaniemy zadziwiać
się wobec tak przeogromnego daru. Jest w nim wszystko: plan zbawienia przygotowany przez Boga Ojca
Najwyższego, który urzeczywistnia się w gotowości Syna, gdy przychodzi, aby ''zamieszkać wśród nas'' (J1,14). Ale
nie tylko to, w tajemnicy Wcielenia jest również przedstawione Odkupienie, z całą jego siłą, które z jednej strony
wznosi nasz wzrok z ziemi ku Niebu, z drugiej strony wiemy, że ponowne otwarcie drzwi Raju dokonało się dzięki
zasługom Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, w łagodności i poddaniu się: w najwyższej manifestacji Miłości.
Myślimy o Dziewicy Maryi i Świętym Józefie, którzy z zadziwieniem tuląc w ramionach Miłość, która stała się ciałem, z
pewnością zastanawiali się w jaki sposób nastąpi Odkupienie całej ludzkości. Te tajemnice przerastają nasze
zdolności pełnego zrozumienia, ale dzięki Jego łasce otrzymujemy trochę światła.
Przykładem światła było dla mnie Słowo, które słyszeliśmy w drugą niedzielę Bożego Narodzenia w Prologu Świętego
Jana. Zaczyna się tak: ''Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo'' (J1,1). Tak,
rozpoznajemy to, jest to dość trudny język, ponieważ Apostoł pisze po grecku. Chciałbym Was zachęcić, abyście w
modlitwie, z wielkim szacunkiem, sprecyzowali, kim jest to ''Słowo''. To Jezus! W konsekwencji, nie ujmując niczego z
tekstu oryginalnego, możemy ponownie wsłuchać się w Prolog Świętego Jana z tymi słowami: ''Na początku był
Jezus, Syn Boga Najwyższego; był On u Boga i Bogiem był Jezus!’... ''On był na początku u Boga. Wszystko przez
Niego się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało'' (J1,23). Przepiękne! Ze wzruszeniem zostajemy
pochwyceni przez Ewangelistę, który nieco dalej mówi: ''A Słowo stało się ciałem…''(J1,14). ''A Jezus, Syn Boga
Najwyższego''… ''stał się ciałem i zamieszkał wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy ''.
To tylko mały przykład ... Ale kontemplując, modląc się do Pana w Najświętszym Sakramencie, będziemy mogli
słuchać samego Jezusa, który przekazuje nam tę ogromną Tajemnicę, która nas poprzedza, otacza i prowadzi!
Chwalmy, dziękujmy, błogosławmy teraz i zawsze naszego Pana za Jego ogromną miłość do nas, Jego małych
dzieci. Prosimy o dar wzrastania w wierze w Niego w tym szczególnym czasie.
Szczęśliwego Nowego Roku!
(Ps: podkreślone części, to moja interpretacja)

SKAŁA NASZEGO ZBAWIENIA Luty 2021
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''Skała naszego Zbawienia'' (Ps 94,1)
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was Pokojem!
Na zakończenie codziennej Mszy Świętej w naszej Bazylice w Getsemani, w krótkiej chwili skupienia, dziękuję, modlę
się do Pana i całuję świętą Skałę, która przyjęła najdroższą Krew naszego Zbawiciela. Z tego świętego miejsca nasz
Pan obdarza nas pocieszeniami. Chciałbym podzielić się jednym z nich: woda trysnęła ze skały dla spragnionych ludzi
za wstawiennictwem Mojżesza. ''Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej
woda, i lud zaspokoi swe pragnienie.'' (Wj 17,6).
Nie nawiązuję do dramatycznego kontekstu, o którym mowa w Księdze Wyjścia, ale chcę podkreślić 4 aspekty warte
uwagi: Mojżesz, pośrednik między Bogiem Ojcem a ludem; uderzona skała; woda, ze skały, która wypływa i gasi
pragnienie; potrzebujący i wyczerpany lud.
To są tylko proste aspekty, które przemawiają do każdego z nas i pomagają nam w refleksji, ponieważ Słowo Boże
jest wieczne! (Iz 55,9-12) Nie istnieje czas dla tego, co jest wieczne, a wieczny jest dialog między Bogiem, a naszą
duszą. W tym ogrodzie Jezus jest nowym i jedynym Pośrednikiem, który wstawia się za człowiekiem z przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, sam modli się intensywniej, z ugiętymi kolanami i kroplami Krwi, które spadają na ziemię
(Łk 22,44), uderzają w tę Skałę. Zbawcze działanie, które z niej wypływa, najwyższa ofiara Syna Bożego,
zapoczątkowana w Wieczerniku, TUTAJ wycierpiana i dokonana na Kalwarii, jest wodą, która gasi pragnienie dusz
wszechczasów! Wszyscy jesteśmy włączeni i obecni.
Nasza modlitwa, o którą wyraźnie prosił Pan w tym świętym miejscu, wyraża z całą siłą i mocą dwa znaczenia: jest jak
fala Jego ŁASKI, która staje się pokrzepieniem i nowym witalnym tchnieniem potrzebujących dusz; jednocześnie staje
się Bożym nakazem i przestrogą dla złego ducha i wszystkich jego naśladowców, która zmusza ich do odwrotu w
swoich niegodziwych projektach przeciw Bogu i ludzkości.
Zapraszamy Was duchowo TUTAJ w modlitewnej łączności.
W postawie adoracji lub w jakikolwiek inny sposób się modlimy, także ''uderzmy'' kolanami Skałę naszego zbawienia
(Ps 94,1).

“OPŁUKALI SWE SZATY W KRWI BARANKA” Marzec 2021
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“OPŁUKALI SWE SZATY W KRWI BARANKA”

(Ap 7,14)

Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was Pokojem!
W czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni przez Pan do wzmożenia naszej modlitwy w oczekiwaniu
Wielkanocy, która jest szczytem naszej Wiary. Pierwszy czwartek kwietnia będzie faktycznie Wielkim
Czwartkiem! Z tego świętego miejsca, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni, nasza modlitwa nabiera mocy i
znaczenia w modlitwie Pana: pomagamy Mu w tajemnicy Odkupienia. Jak? Z pewnością nie naszymi siłami i
zdolnościami, ale przez wzywanie Jego najcenniejszej Krwi, którą ta święta Skała przyjęła w swojej „dłoni”.
Przypomina mi się znane wydarzenie: wyzwolenie narodu wybranego z niewoli egipskiej, pamiątka Paschy (Wj
12). Każda rodzina izraelska musiała pokropić krwią baranka odrzwia domu. To był znak dla anioła śmierci, który
widząc go, nie zatrzymywał się, ale przechodził dalej, ratując lud Pański (Wj 12,7-13). Tutaj również znajdujemy
1) ludzi wystraszonych i bezwolnych; 2) zło reprezentowane przez Faraona Egiptu; 3) Boga, który uwalnia i
zbawia; 4) krew baranka.
Nie potrzeba wielkich teologów, aby pojąć moc tego, co TUTAJ czyni nasz Pan Jezus, niewinny Baranek,
wyrażając zgodę Ojcu: „Bądź wola Twoja” (Łk 22,42). To jest prawdziwa Pascha!
Razem z Wami zadaję sobie pytanie: co może oznaczać ten „znak” krwi rozlanej na odrzwia? Czy jest to
fizyczne odniesienie w ścisłym tego słowa znaczeniu? Czy są to drzwi naszych domów, przez które wchodzimy i
wychodzimy? Taka interpretacja byłaby zbyt uproszczona! Odnajduję pocieszenie w myśli, że odrzwiami, tymi
drzwiami na które „znak” Jego Krwi musi zostać „rozlany”, to każdy z nas. To szata naszej duszy wybielona w
krwi Baranka! (Ap 7,14). To nasza twarz, nasze serce, nasze ramiona w znaku jedynego Krzyża, który nas
zbawia. A Jezus jakby znowu do nas mówił: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, dla twojego i
waszego zbawienia, … słuchajcie mego głosu” (por. J 18, 37).
W tym szczególnym miesiącu prośmy o ten wzniosły Dar i wypowiedzmy słowa pięknej modlitwy: „Przyjmuję Cię
zatem Krwi Jezusowa i rozlewam Ją na Kościół, na świat, na grzeszników, na czyściec…” na cala ludzkość.

"WODY WIELKIE NIE ZDOŁAJĄ UGASIĆ MIŁOŚCI" Kwiecień 2021
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"WODY WIELKIE NIE ZDOŁAJĄ UGASIĆ MIŁOŚCI" (Pnp 8,7)
Drodzy Przyjaciele Getsemani, pokój Wam z Jerozolimy!
W tym tygodniu „wkraczamy” w Mękę-śmierć i Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest tajemnica
naszego Odkupienia, jest to sedno naszej wiary, jest to wydarzenie, które pierwsi uczniowie Pana mogli z zapałem serca i
wdzięcznością strzec i głosić: Obietnica Boża spełniła się w Jezus, Baranku złożonym w ofierze, On jest naszym Królem,
który nas zbawił, On jest Zmartwychwstałym! Sposób, w jaki postępuje nasz Król, jest niezwykły, różniący się od wszystkich
innych „królów tego świata”. W rzeczywistości często mamy skłonność do przyjmowania Go, Jego sposobu postępowania
wybiórczo, „zgodnie z naszymi upodobaniami i zainteresowaniami”, czyli po prostu tylko po ludzki, według logiki należącej
do tego świata! Chcielibyśmy, aby Swoją siłą i potęgą wymierzył sprawiedliwość, tymczasem Pan jest Barankiem cichym i
pokornym. Dotyka mnie bardzo to, że przeżywając Mękę w sposób stopniowy coraz mniej mówi, a coraz bardziej żyje tak,
jak mówił o Sobie... o Słudze Bożym (Iz 42,1-7; 49,1-6; 50, 4-9; 52, 13-53,12). Trudno jest nam to wszystko zaakceptować.
Pomyślmy przez chwilę: w ciągu około 18 godzin Jezus w drastyczny sposób przechodzi od bycia doskonale zdrowym,
energicznym i nietkniętym do bycia zmasakrowanym, ociekającym krwią… umiera i zostaje złożony w grobie! Te rzeczy
„przerastają” nasz sposób myślenia, przeczuwania teraźniejszości lub przyszłości ukochanej osoby. W obliczu tego
wszystkiego uciekamy i nigdy nie jesteśmy w stanie zaakceptować tajemnicy cierpienia, choroby i śmierci!
Nie znajduję odpowiedzi poza głębokim zrozumieniem, że nie jesteśmy skazani na śmierć, Bóg stworzył nas dla radości,
abyśmy razem z Nim żyli na wieki, grzech pierwszych rodziców doprowadził nas do śmierci! Dlatego, aby nas zbawić,
przywrócić do życia wiecznego, Jezus musiał wziąć na Siebie grzech człowieka, doświadczył tego trudu, jako prawdziwy, ale
doskonały Człowiek, z determinacją wykonał dzieło upragnione przez Ojca: Odkupienie całej ludzkości, prawdziwy Człowiek,
ale także prawdziwy Bóg! Tak samo, choć w inny sposób, Najświętsza Maryja Panna uczestniczy w dziele Odkupienia!
Tajemnica Paschalna widziana z ludzkiej perspektywy to porażka, rozczarowanie, wstrząsający dramat dla każdego! Jednak
rozważana z perspektywy wiary jest „konieczną” drogą naszego zbawienia, zgodną z Bożym planem i myślą. Pozwólmy,
aby sam Pan powiedział nam, jak bardzo nas umiłował ...
Pozwólmy, aby dotarło do nas Jego pełne miłości spojrzenie. Co by nam powiedział? Pozwólmy Mu ponownie pouczać nas
w sposób jaki On chce, Jego nieskończoną Miłością, która przejawia się w stosunku do nas wszystkich. Odpowiedzmy na tę
miłość darem z naszego życia, w szczerości, tacy jacy jesteśmy, w naszej małości. Spójrzmy na pełnię Księżyca tej Świętej
Nocy, matkę wszystkich nocy: to ten sam Księżyc, na który patrzyły Jego oczy!
Pamiętamy o Was w tych świętych Miejscach, w których Pan nas odkupił, ucałujemy je także za Was. Kontemplujmy,
zasmakujmy tej „Miłości, której wody wielkie nie zdołają ugasić” (por. Pnp 8,7). Odwzajemniajmy ją w ciszy i codzienności
naszego życia.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych w Panu!
Gdyby ktoś chciał uczestniczyć w Godzinie Świętej poprzez transmisję internetową podaję link:
https://www.cmc-terrasanta.com/it/event/ora-santa-%7C-getsemani/414

„CZY ROZUMIECIE, CO WAM UCZYNIŁEM?” Może 2020
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„CZY ROZUMIECIE, CO WAM UCZYNIŁEM?” (J 13,12)
Drodzy Przyjaciele, pokoj Wam z Jerozolimy, z Getsemani!
Okres Wielkanocny to szczególny czas, w którym mamy okazję spojrzeć głębiej na Tajemnicę Zmartwychwstania. Nie można jej poznać tylko
rozumowo, gdyż okazałaby się nieosiągalna i abstrakcyjna, trzeba ją doświadczyć w codzienności, z wiarą i pokorą. „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i
szum jego słyszysz - mówi Jezus do Nikodema - lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.
My także możemy odczuć powiew wiatru, ale tak jak powiedział Jezus, nie wiemy dokąd zmierza i skąd pochodzi! Na tym polega także Tajemnica
Zmartwychwstania: nie możemy jej posiąść, ale jej doświadczamy i pewnego dnia sami ją przeżyjemy! Uczniowie przeżywali ją w ten sam sposób:
wraz z poznawaniem Zmartwychwstałego Pana, stawali się coraz bardziej ulegli na głos i dar Ducha Świętego. Stali się „wielcy” w oczach
otaczających ich osób, ale wydaje się, że o ich tajemnicy świadczy „małość” i ciągła potrzeba Zmartwychwstałego Pana.
My także jesteśmy powołani, aby umiłować Pana i pozwolić, aby piękno Zmartwychwstałego jaśniało przez nas, pomimo wszystkich trudności
spowodowanych pandemią, która wywołuje w nas słowa, myśli i uczucia oddalające nas od Pan. Pozwólmy, aby to Pan mówił i aby do Niego
należało ostatnie Słowo wypowiedziane do ludzi! Ma do tego prawo i tak uczyni, jeśli będziemy na to otwarci.
W tym kontekście przypomnijmy sobie, jak w starożytności Biskupi prowadzili tak zwane „mistagogiczne katechezy” chrześcijańskim neofitom,
którzy dopiero co otrzymali pierwsze sakramenty. Zadaniem tych katechez było nauczanie i wyjaśnianie nowym członkom Kościoła, tego czego
doświadczyli. Tak czyni Pan z nami! W Ewangelii są wyrażenia pełne światła i nadprzyrodzonej siły (to jest Jego Słowo!), które proszą o naszą
zgodę, miłość i uległość, aby pozwolić Panu działać: „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 24,45-46). Inne zdanie, które mnie porusza i oświeca, znajduje się także w kontekście
Wieczernika, po Ostatniej Wieczerzy i umyciu nóg. Jezus mówi do swoich naśladowców: „Czy wiecie, co wam uczyniłem?” (J 13, 12). To tak, jakby
podchodząc do mnie, patrząc na mnie z miłością i wzywając mnie po imieniu, powiedział do mnie: „Zrobiłem to wszystko dla was, dla was
wszystkich, moje ukochane dzieci”.
W świetle Tajemnicy Zmartwychwstania to Słowo nabiera istotnego i głębokiego znaczenia! Opowiada nam całą Tajemnicę Swojej Męki i
bezgranicznej miłości do nas wszystkich. Tym, czym się z wami podzieliłem to Słowo, które ja otrzymałem. Jakie jest Słowo, które Pan Tobie
ofiarował? Co chce powiedzieć o życiu każdego z nas? Jakie znaczenie kryje to Jego Słowo? Pozwólmy się Panu sprowokować! Żyjmy w komunii z
Nim, tak jak Jezus, który zaświadczył o bliskiej i głębokiej więzi z Ojcem (J 5, 17-30; 10,22-30; 14,7-14).
Módlmy się za cały Kościół, za ludzkość poszukującą sensu, aby każdy chrześcijanin doświadczał coraz głębszej relacja z Panem, bardziej
intymnej i żywej, słuchając tego, czego Jezus od nas pragnie w tym czasie łaski.
Pięknego oczekiwania na Zesłanie Ducha Świętego!

„WYTRWAJCIE W MOJEJ MIŁOŚCI” Czerwiec 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

„WYTRWAJCIE W MOJEJ MIŁOŚCI” (J 15, 9)
Drodzy Przyjaciele, pokój Wam z Jerozolimy, z Getsemani!
Napisanie tego zwykłego powitania nie jest takie proste! Wszyscy wiemy, że „pokój”, który wzywamy z Jerozolimy, w
minionym miesiącu był poważnie zagrożony przez grozę wojny i przemocy. My, którzy mieszkamy tutaj, w tym mieście, w
którym Miłości osiągnęła swój cel i pośród tych narodów, zdajemy sobie sprawę jak wciąż nieznane są Słowa Pana i Jego
przykazanie! Istnieje pilna potrzeba przebaczenia i szacunku wobec innych, aby zacząć od nowa dialog w tej różnorodności.
Potrzebujemy samego Boga, gdyż sami, nawet z naszymi dobrymi pragnieniami i strategiami nie jesteśmy w stanie nic
zrobić (J 15, 5).
Chce podzielić się z Wami słowami Jezusa, które wybrzmiały mocno w tym dramatycznym i szczególnym czasie: „Jak mnie
umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mojej miłości mojej! (…) To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem ”(J 15, 9,12).
Spoglądając na Skałę, na której Pan pocił się swoją najdroższą Krwią, to Słowo i tą Miłość, o której mówi Jezus „widzimy”
prawdziwą i realną! Wyraża ona głębię: mówił o niej, przeżył ją dla nas wszystkich! Miarą Jego miłości do nas jest miłość
Ojca ... więc Jezus zachęca nas (przykazuje!), abyśmy miłowali się w ten sam sposób!
Przysłówka „jak” nie należy rozumieć jako terminu porównania lub ilości, czyli wysiłku z naszej strony, aby odwzajemnić
miłość Pana naszymi zdolnościami. Zdajemy sobie sprawę, że nasza miłość byłaby niestała i nieudolna! W kontekście
biblijno-ewangelicznym przysłówek ten ma znaczenie „życiodajne”. Możemy kochać Pana, naszego bliźniego, którego Bóg
stawia obok nas, ponieważ zostaliśmy w ten sam sposób umiłowani, otrzymaliśmy tę miłość ... Wszystko to jest prawdziwe i
wzruszające! Widzimy Go TUTAJ w Getsemani, na Krzyżu, w Zmartwychwstałym, który wychodzi nam na spotkanie i mówi:
„To Ja jestem!”. W Pocieszycielu, który przypomina nam swoje Słowo wiecznego Przymierza: „Duch Święty, którego Ojciec
pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). W
obecnym, naznaczonym nienawiścią czasie, uświadomiliśmy sobie, że kto nie chce przyjąć i żyć Jezusem, Królem pokoju,
Bogiem Ojcem i Stwórcą wszystkich rzeczy oraz Duchem miłości, nie może znaleźć prawdziwej drogi pokoju i przebaczenia.
Niech nasza modlitwa będzie dziękczynieniem, uwielbieniem, błaganiem, aby cała ludzkość powróciła do prawdziwego
Boga.
Zjednoczeni w modlitwie przed Panem!

"SPOTKANIE" Lipiec 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

"SPOTKANIE"
Drodzy przyjaciele Getsemani, pokój wam z Jerozolimy!
W tych dniach otrzymujemy wielki dar Słowa Bożego, które mówi nam o bogactwie spotkania. Czasami to Bóg szuka
człowieka i nawiedza go swoją tajemniczą obecnością, jak „trzech ludzi”, którzy spotykają Abrahama pod dębami Mamre
(Rdz 18,1-15). Innym razem, to człowiek szuka Pana prosząc o łaska uzdrowienia fizycznego i duchowego: jak setnik, który
prosi o uzdrowienie chorego sługi, teściowa Piotra, która doznaje uzdrowienia i wielu innych opętanych i chorych, których
On uwalnia i uzdrawia (por. Mt 8,5-17)! Bez względu na okoliczności i sytuacje, nawet w różnorodnościach, spotkanie ma
miejsce: Bóg daje się poznać, interweniuje i działa. Nie pozostaje obojętny na potrzeby ubogich ludzi. Ten sposób byciadziałania- postępowania Boga pomaga nam kontemplować tajemnicę Getsemani. TUTAJ Jezus pragnie spotkania z nami, z
ludzkością potrzebującą odkupienia... Wręcz, wydaje się, że potrzebuje nas, aby nas odkupić. Co za Tajemnica! BógCzłowiek, ale jako Człowiek- Bóg! Prośmy Pana o łaskę, abyśmy właśnie w naszej małości byli uczniami, którzy Go
pocieszają, kochają, przyjmują Go tak, jak On, Najwyższy Bóg pragnie objawić się nam w pragnieniu nas... w pokorze
naszej ludzkiej kondycji.
W ten pierwszy czwartek lipca w naszej Bazylice uroczyście obchodzimy święto Przenajdroższej Krwi Jezusa. Złączcie się z
nami w modlitwie, prosząc, aby Jego Krew została przelana na wszystkie dusze potrzebujące odkupienia i na całą ludzkość.
Zjednoczeni w modlitwie!

MIŁOŚĆ, KTÓRA ZBAWIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA Sierpień 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

„MIŁOŚĆ, KTÓRA ZBAWIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA”
Drodzy Przyjaciele Getsemani, pokój Wam z Jerozolimy!
Słowo Boże w tych dniach ponownie oświeciło Tajemnicę Ogrójca, zwłaszcza uroczystość świętej Marii Magdaleny.
Ewangelia mówi nam, jak ta Uczennica pełna niepokoju szukała Pana w miejscu grobu, podczas gdy Zmartwychwstały z
cudowną troską idzie na Jej spotkanie ze Światłem nowego życia (J 20, 11-18). Jeden werset psalmu responsoryjnego ze
święta brzmi następująco: „twoja miłość jest cenniejsza od życia” (Ps 63,4). Doświadczenie Apostołki Apostołów, Marii
Magdaleny, „wcieliło” w sposób wzniosły nowość Zmartwychwstałego Pana. Zaskakujące jest to, jak my również szukamy
Pana tam, gdzie myślimy, że On jest, w naszych przewidywaniach lub przypuszczeniach, klasyfikacjach, ideach i
schematach. Tymczasem Pan cierpliwie objawia się nam w zupełnie nowy sposób, tak aby wzmocnić naszą relację do
Niego i aby świadczyć, że Jego Słowo i Jego obecność są prawdziwe i rzeczywiste.
Także TU w Getsemani uczniowie oczekiwali innego Jezusa. Być może nie wyobrażali sobie Go tak pragnącego naszej
bliskości, miłości. Być może nadal chcieli, aby był „mocny w słowie i czynie” (Łk 24,19) sądząc, że w końcu wszystko się
powiedzie, ponieważ On jest Synem Bożym. Nie spodziewali się Boga „słabego”, który wchodzi w doświadczenie miłości i
cierpienia, które TU nazywamy „Męką Pańską”! Nikt z nas nie jest tak stworzony, aby stwierdzić, że akceptacja bólu jest
oczywista i naturalna. Trzeba jednak zrozumieć, że Pan nie chce cierpieć, ale pragnie nas zbawić i z tego powodu
postanawia kochać. W ten sposób wypełnia wolę Ojca i dokonuje dzieła Odkupienia ludzkości za cenę Swojej Krwi!
Również dzisiaj Pan pozwala się znaleźć w „miejscach” i sytuacjach, w których ludzkość cierpi. Tylko Pan może i jest w
stanie naprawdę obdarzyć pocieszeniem. Tylko On staje się słodkim i powszechnym ukojeniem każdego człowieka, który
doświadcza cierpienia i ciemności, On jest jedynym, który może nas uratować. Sytuacje są różnorodne i wszyscy zdajemy
sobie sprawę, że ten czas, którego doświadcza nasza ludzkość, nie należy do najłatwiejszych, jest to czas próby i cierpienia.
W ten pierwszy czwartek sierpnia przyłączmy się do Pana w Godzinie Świętej, prosząc, aby wszystkie dusze oczekujące
zbawienia oraz cała ludzkość poznały Jego Miłość.
Złączeni w modlitwie przed Panem!

WZRASTAĆ W JEGO ODKUPIEŃCZEJ MIŁOŚCI Wrzesień 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

„WZRASTAĆ W JEGO ODKUPIEŃCZEJ MIŁOŚCI”
Drodzy Przyjaciele Getsemani, pokój Wam z Jerozolimy!
W ten pierwszy czwartek września zachęcamy was do bycia maleńkimi, do stawania się nieustanną modlitwą za ludzkość
zranioną przez niesprawiedliwość, klęski żywiołowe i wciąż naznaczoną cierpieniem spowodowanym przez pandemię, która
zdaje się nieustannie zmieniać swoje oblicze. „Stańmy się małymi…” powiedzieliśmy… z wielką ufnością, że Bóg chętnie
przyjmuje nasze prośby. Nie chodzi nam o rzeczy nadzwyczajne, ale po prostu o to, co przeżywamy w codzienności: nasze
radości, cierpienia, kiedy kochamy, mamy nadzieję… lub kiedy się trudzimy, kiedy się modlimy: wszystko ofiarujmy Bogu.
Może wydawać się to nieadekwatne wobec wielorakich potrzeb ludzkości. Ale jeśli przeżywamy wszystko w sprawiedliwości
i wierze, ta nasza małość może być zjednoczona z najwyższym i boskim aktem Odkupienia, którego nasz Pan Jezus
Chrystus dokonał raz na zawsze. Dobro i miłość są „zjednoczone” z mądrością Boga, który działa i widzi w ukryciu. Każdy z
nas może współpracować, niezależnie od własnych ograniczeń, w nieskończonym i nieustannym odkupieńczym działaniu
Jezusa Chrystusa!
Przeżywajmy wszystko w wielkiej nadziei i świadomości, że jest to cenna modlitwa przyjęta przez Boga Ojca w jedności ze
swoim Synem! My też pewnego dnia, kiedy Bóg zechce, pojawimy się w Jego obecności i będziemy mogli nieśmiało
powiedzieć: „Oto Ojcze, to jest dar, który mi dałeś, ta miłość jest owocem Miłości Twojego Syna, przyjmij tą moją małą
cząstkę ".
Z tego ogrodu przyłączmy się do modlitwy Pana: niech Jego Miłość wzrasta, rozwija się, dociera do całej ludzkości.
Niech Bóg Wam błogosławi!

W CZŁOWIEKU BÓG POZWALA SIĘ ODNALEŹĆ Październik 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

W CZŁOWIEKU BÓG POZWALA SIĘ ODNALEŹĆ
Pokój wam wszystkim z Ogrodu umiłowanego przez Pana!
W tych dniach Pan wielokrotnie zapraszał nas do nawrócenia i upodobnienia się do dzieci, aby móc wejść do królestwa
niebieskiego (Mt 18, 3-6). Różne obchody liturgiczne tego ostatniego tygodnia również nawiązują do piękna, a może i do
tajemnicy drogi małości (św. Teresa od Dzieciątka Jezus, święci Aniołowie Stróżowie i św. Franciszek z Asyżu). Wszystko
mówi o Ewangelii, a Ewangelia mówi wszystko.
Mały przykład: ciekawe i uderzające jest to, jak św. Franciszek odkrywa Boga w trędowatych, w człowieczeństwie, w
cierpiącym, oszpeconym człowieku. Sam opowiada o tym w swoim Testamencie: "Wydawało mi się, że widok trędowatych
jest dla mnie zbyt gorzki, ale sam Pan wprowadził mnie między nich i okazałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich,
to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i ciała; i potem, nie czekając długo, porzuciłem świat”.
Jest wiele epizodów i przykładów, w których św. Franciszek żyje miłością bliźniego w sposób konkretny, aż do zapomnienia
o sobie, i właśnie tam odnajduje Boga w człowieku. Franciszek ma dar łączenia tego, co ludzkie i tego, co boskie w życiu
człowieka: historii, rzeczywistości. Biedaczyna z Asyżu kocha całe stworzenie... i znajduje w nim Boga. W tym tkwi być
może jego piękno i aktualność. Paradoksalnie jest to wielka prowokacja dla nas wszystkich franciszkanów.
Jeśli jednak potrafimy dostrzec tę jaśniejącą tajemnicę św. Franciszka, która odnajduje Boga w człowieku, o ileż większa
jest miłość Pana, który TUTAJ, w tym Ogrodzie, pozwala się odnaleźć (J 18,4-12)? Cała Ewangelia jest jak "list miłosny" od
Najwyższego Ojca Niebieskiego, który przez swojego Syna opowiada nam pieśń i poezję Boga, który szuka człowieka,
stając się przystępnym i ludzkim!
Kontemplujmy, dziękujmy, oddawajmy wszelką chwałę naszą ubogą modlitwą i prośmy Pana, abyśmy tam, gdzie jesteśmy i
z kim jesteśmy, byli Jego narzędziami pośród ludzkości potrzebującej Boga.

W NIM POKŁADAJMY NADZIEJĘ, GDYŻ JEMU ZALEŻY NA WAS Listopad 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS D E COELO CONFORT ANS E UM

W NIM POKŁADAJMY NADZIEJĘ, GDYŻ JEMU ZALEŻY NA WAS (por. 1P 5,7)
Drodzy Przyjaciele, pokój wam wszystkim z Jerozolimy!
W tych dniach Jezus przez swoje Słowo zaprasza nas, abyśmy usiłowali przejść przez ciasne drzwi (Łk 13,24). W innym
kontekście powie o sobie „Ja jestem bramą...” (J 10, 7-9) . Odniesienia w Ewangelii świętej są zawsze pełne znaczenia, a
miejsca, przestrzenie i nazwy personifikują się w Panu. Szczególnie Ewangelista Jan jako piewca Prawdy mówi o tym
wszystkim jako o „przestrzeni chrystologicznej”, która wyraźnie odnosi się do Niego, do Pana. Terminy używane przez św.
Jana są symbolicznie zaczerpnięte z rzeczywistości fizycznej, ale odnoszą się do Jezusa, który jest nową Świątynią (J 2,21),
jest Wodą żywą (J 4,10-14), jest Drzwiami (J 10, 9), jest Światłością świata (J 9, 5), kto za Nim idzie, będzie miał Światło
życia (J 8,12), nie pozostaje w ciemności (J 12,46) i ktokolwiek podąża za prawdą dochodzi do Światła (J 3, 21). To tylko
kilka przykładów.
Tutaj, w tym Ogrodzie, wciąż odkrywamy Pana nie tylko jako łagodnego i pokornego Baranka, który daje się pojmać i
związać (J 18,12), ale także kontemplujemy prawdziwego Pasterza... „który daje życie swoje za owce” (J 10,11).
Ewangelista Jan mówi nam, że Pan dwukrotnie staje przed grupą żołnierzy prowadzonych przez zdrajcę Judasza Iskariotę i
pyta: „Kogo szukacie?” Oni powiedzieli: „Jezusa Nazarejczyka”. Jezus odrzekł: „Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli
więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść! ”. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: „Nie utraciłem
żadnego z tych, których Mi dałeś” (J 18, 7-9).
Zaskakujące jest odkrycie Pana tak obecnego i autorytatywnego. Jest On prawdziwym Strażnikiem, który broni swoich! On
jest naprawdę naszą Ostoją i Twierdzą... naszym Wybawicielem (por. Ps 17). Także dzisiaj On jako dobry Samarytanin
wychodzi na spotkanie naszej zranionej ludzkości, zaprasza nas, byśmy byli świadkami Jego ogromnej miłości... małymi
samarytanami w rzeczywistości, w której nas umieścił.
W naszej pokornej modlitwie dziękujmy Bogu Ojcu, za dar Jednorodzonego Syna, dziękujmy za tę łaskę naszym życiem, w
pełnym uwielbienia milczeniu Jedynego Prawdziwego Boga.

W CISZY NOCY BÓG DZIAŁA Grudzień 2021

VIGILANTES CUM CHRISTO
APPARUIT AUTEM ILLI ANGELUS DE COELO CON FORT ANS EUM

W CISZY NOCY BÓG DZIAŁA
Drodzy Przyjaciele, pokój wam wszystkim z Jerozolimy!
Drodzy Przyjaciele, pokój Wam z Ogrodu Getsemani! Weszliśmy w okres Roku Liturgicznego jakim jest Adwent. Jest to
bardzo szczególny czas, który skłania nas do kontemplacji tajemnicy Wcielenia, w blasku nocy księżycowej, w której Syn
Boży przyjmuje ludzkie ciało. Postanowił stać się jednym z nas, zamieszkać pośród nas! Jest to wspaniałe i wykracza poza
nasze ubogie możliwości pełnego zrozumienia tego wydarzenia. Gdybyśmy je zrozumieli w pełni, nie byłoby już tajemnicą!
Także TUTAJ, w Getsemani, Bóg objawia tajemnicę boskości w naszym człowieczeństwie. To, co intryguje i fascynuje, to
sposób postępowania Boga, Jego działania. Zarówno w ikone Wcielenia, jak i TUTAJ, w Ogrodzie Posłuszeństwa, są
paradoksy: Bóg, Stwórca wszystkiego, działa, ale czyni to w milczeniu. Ludzie, „potężni” tego świata, nie zauważają tego,
ale stworzenie, gwiazda i niektórzy mądrzy poganie przychodzą, aby „pochylić się”, aby kontemplować przyjście KrólaMesjasza. I ponownie: król Herod i inni „mędrcy” pozostają w swojej monotonnej i „zamrożonej” codzienności, podczas gdy
niektórzy nieznaczący pasterze poruszają się w chłodzie nocy ze światłem Aniołów, które ich zamieszkuje i porusza ich
wewnętrznie i powtarza: „odnajdziecie Dzieciątko, Zbawiciela świata” (Łk 2,12ss).
Wszystko wydaje się dla nich takie samo na zewnątrz, ale to, co porusza ich wewnętrznie jest inne: jest to wewnętrzny
ogień, który pochodzi od Boga! Możemy kontynuować na przykładzie Maryi i Józefa, Elżbiety i Zachariasza, Symeona i
Anny…
Wszystko to mówi nam o sposobie, w jaki Bóg Ojciec postanowił raz na zawsze "napisać" historię ludzkości. Najwyższy
postanowił doprowadzić swój plan zbawienia do końca i czyni to w ukryciu i ciszy. On tego chciał i on tak może! Posługując
się Jego słowami możemy powiedzieć, że chciał tego „ aby zmylić mędrców i objawić się maluczkim” (por. Mt 11,25).
W tym miesiącu, w naszej modlitwie i adoracji, kontemplujemy, jak TUTAJ, w Getsemani, to „TAK” Jezusa wobec Ojca,
dokonało się w „samotności” i w ukryciu. Jest to ten sam sposób działania, co w innych tajemnicach! TUTAJ, w Getsemani,
nawet Jego Apostołowie w tajemniczy sposób spali… Ale miłość Pana nie ustaje… „Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości”
(Pnp 8,7). To jest Ogród Posłuszeństwa! Dlatego jesteśmy przekonani, że Pan nadal szuka innych dzieci, które będą w
stanie powtórzyć z Nim swoje „tak”, aby wypełnić Jego plan zbawienia do końca. Pomóżmy mu!
Błogosławionego czasu Adwentu i Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

PRAGNĘ ZAMIESZKAĆ W TWOIM DOMU Styczeń 2022
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„ PRAGNĘ ZAMIESZKAĆ W TWOIM DOMU” (por J1,14)
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W okresie Bożego Narodzenia i na początku nowego roku mieliśmy i nadal będziemy mieć wielki dar słuchania i rozważania
tajemnicy Wcielenia: Bóg staje się człowiekiem i objawia się całej ludzkości. Wiemy i widzimy na własne oczy, że część
ludzkości wydaje się pozostawać obojętna i niedowierzająca wobec przyjścia Pana, który przychodzi, aby nas odkupić. W
Prologu Jan Ewangelista mówi: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (...) W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi; światłość w ciemności świeci, lecz ciemność jej nie ogarnęła. (...) Ono było na świecie, a
świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. (...) Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1, 1. 4-5,
10-11).
Możemy po prostu powiedzieć, że są to "rzeczy stare i wiecznie nowe!" Nie chcemy jednak skupiać się tylko na nieprzyjęciu
Syna Bożego... To byłaby zawsze zbyt ludzka reinterpretacja! Skupmy naszą uwagę na nieskończonej Miłości, jaką Bóg
Ojciec okazuje dając swego jedynego Syna całej ludzkości, niezależnie od tego, jaką zdolność do otwartości wykazuje
ludzkość. I ten dar z cudem zaczyna w nas jaśnieć w sposób bezgraniczny w przynależności do Niego: "Wszystkim tym
jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z
żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili (...) Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce" (J 1, 1213.16).
Jest to również wielka tajemnica, że TUTAJ, w Getsemani, jak i we wszystkich miejscach naszego odkupienia, Bóg objawia
się konkretnie w sposób wzniosły i całkowicie nowy, dając samego siebie: w swojej nieskończonej Miłości, w swojej
najcenniejszej Krwi, w swoim Ciele, poprzez swoją wolę... zjednoczeni z wolą Ojca zostaliśmy stworzeni jako Jego dzieci!
Wraz z Janem, my także możemy chwalić Pana i mówić: "Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce" (J 1,16).
Umiłowany uczeń pisze: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas..." (J 1,14). Chciałbym podzielić się z Wami
kilkoma pytaniami, które pozostają otwarte w poszukiwaniu naszej konkretnej odpowiedzi. Zadaję sobie pytanie: w tym
nowym roku, nawet jeśli jeszcze trwa pandemia, jak możemy wszyscy pozwolić Bogu "wcielić się"? Jaki jest konkretny
sposób, aby Go przyjąć, kochać, adorować i iść za Nim drogą miłości? Co stoi na przeszkodzie, abyśmy go przyjęli? Jak On
"wciela się" we mnie, w naszej rzeczywistości?
Błogosławionego Nowego Roku w Panu!

BEZGRANICZNA MIARA MIŁOŚCI Wrzesień 2022
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BEZGRANICZNA MIARA MIŁOŚCI
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tym czasie nowego roku żyjemy z nadzieją i oczekiwaniem na osłabienie pandemii. Wielu z nas słusznie wyraża
pragnienie powrotu do "robienia" tego, co robiliśmy kiedyś. Uzasadnione pragnienie! Musimy jednak zdać sobie sprawę, że
tak się nie stanie. Coś się zmieniło i my również musimy być tego świadomi.
Nie jest ważne, aby "mierzyć" naszą teraźniejszość, nasze życie, tym, co robiliśmy kiedyś. Z pewnością należy pozostać
konkretnymi i praktycznymi. Praca jest potrzebna, aby zarobić na życie, rzeczy materialne, które posiadamy wymagają troski
i sumiennego poświęcenia... każdy ma swoje obowiązki. Wydaje się jednak właściwsze, aby pomóc nam skonfrontować
nasze obecne życie w świetle naszej kruchej kondycji ludzkiej, która, jak widzimy, nie ma sensu bez Boga.
Naszym skromnym zdaniem ważne wydaje się podkreślenia, że najszlachetniejszą i najpiękniejszą "pracą", której nie da się
wyrazić ilościowo, ale która ma fundamentalne znaczenie, jest troska o relacje, dbałość o ludzi, "pragnienie" i "głód" duszy,
co w tajemniczy sposób nas łączy i zbliża. Jesteśmy przekonani, że jest to podstawowa misja, o którą Pan prosi każdego z
nas, abyśmy odpowiedzialnie wypełniali ją w naszej rzeczywistości, którą Bóg nam przeznaczył. Wy w domu, w miejscu,
gdzie jesteście, w waszej wspólnocie... a my w tym Miejscu Świętym z ludźmi, z którymi Pan nam daje żyć i spotykać.
W Ewangelii z zeszłego tygodnia Jezus powiedział: „Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wami i jeszcze wam
dołożą” (Mk 4,24). Miejsce Święte, którego strzeżemy, mówi o "bezgranicznej mierze", jaką Pan nas umiłował! Oto piękno
nowości, starej i zawsze nowej. Życzymy Ci, drogi Czytelniku, i Wam wszystkim, drodzy Przyjaciele Ogrodu Posłuszeństwa,
abyście mogli uczestniczyć w tej "bezgranicznej miłości" Chrystusa do całej ludzkości!
Bądźcie błogosławieni i Wy też nam błogosławcie.

MOC MODLITWY Marzec 2022
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MOC MODLITWY
Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech pokój będzie z Wami!
Przeżywamy dramatyczne dni, ze względu na to, co dzieje się między Rosją a Ukrainą, i mimo pewnego niepokoju i obaw
jesteśmy zaproszeni, by nie dać się zniechęcić złu. Musimy wzmocnić naszą modlitwę i być solidarni.
Wszyscy doświadczamy ciężaru sytuacji, jaką stwarza ta wojna, wszyscy cierpimy i odczuwamy zagubienie oraz wir uczuć,
jakich doświadczają nasi bracia i siostry uwikłani w ten konflikt, z których większość jest chrześcijanami. Jeśli cierpi jeden
członek naszego ciała, cierpią wszystkie członki (por. 1 Kor 12, 26-27). Na tym polega duchowa komunia między ludźmi
stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy: my także doświadczamy "oszpecenia", jakie ludzka brutalność
niektórych z nich zadaje swoim bliźnim. Jednocześnie możemy doświadczać wzajemnej pomocy, przywołując wiarę,
nadzieję i miłość do wszystkich, którzy są doświadczani.
Nie wolno nam udzielać pochopnych odpowiedzi na złożone pytania. W tym wszystkim jest coś znacznie głębszego: "Nie
toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą...".
(Ef 6,12-13)
Być może niektórzy z Was, tak jak my, pytają: „A ja, co mogę zrobić w obliczu tego wszystkiego?” Możemy się modlić, żyć w
prawości, żyć świątobliwie i solidarnie, możemy z czegoś zrezygnować… by ofiarować owoce miłości i nawrócenia Panu,
który wie i widzi w ukryciu. W ubiegłym tygodniu św.
Jakub Apostoł powiedział: "Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego" (Jk 5, 16). Nie uważamy się za
całkowicie sprawiedliwych..., ale ufamy świętemu Kościołowi Bożemu, w którym Ojciec zawsze wysłuchuje swoich dzieci,
które zgodnie Go wzywają. Modlimy się i błagamy o zakończenie wojny również za potężnym wstawiennictwem
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju.
Niech nasza wielkopostna droga będzie przeżywana na modlitwie i w coraz silniejszym zjednoczeniu z Panem Jezusem,
jedynym prawdziwym Zbawicielem ludzkości, jedyną nadzieją prawdziwego Pokoju.
Zjednoczeni w modlitwie.

NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ, ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ Kwiecień 2022
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NIEBO I ZIEMIA PRZEMINĄ,
ALE SŁOWA MOJE NIE PRZEMINĄ (Mk 13, 31)
Pokój Wam wszystkim z Jerozolimy!
Nasza wielkopostna wędrówka zbliża się do wielkiego Misterium paschalnego, które dokonało się właśnie w tym mieście: w
Jerozolimie! Dni, które wszyscy przeżywamy, odsyłają nas do prawdziwej ofiary, którą złożył tutaj nasz Pan Jezus Chrystus.
Po raz kolejny każdy z nas, stając wobec sposobu działania Boga, jest zdumiony... zadziwiony. Tajemnica naszego
zbawienia wypełnia się w ten sposób, który jest tak różny od tego, co myślimy i wyobrażamy sobie! Ewangelie Męki Pańskiej
nieprzypadkowo rozbrzmiewają dziś w sposób bardzo silny, tak jakby Słowo Boże było interpretowane przez wydarzenia,
których wszyscy doświadczamy, przede wszystkim widząc niewinne ofiary tego konfliktu i wszelkiej niesprawiedliwości.
My sami, nawiedzając miejsca naszego odkupienia, dostrzegamy nowy sens, w którym wydarzenia i Ewangelia łączą się i
wzniecają nowe światła, nowe znaczenia... tak jakby Pan utożsamiał się ze wszystkimi niewinnymi ofiarami, ze wszystkimi
cierpiącymi, z dziećmi stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Dramatyczna i prawdziwa tajemnica Ewangelii, która
rozgrywa się dzisiaj!
Podczas Ostatniej Wieczerzy to Jezus powiedział: "To jest Ciało moje (...). Bierzcie i jedzcie wszysc (...). To jest moja Krew
nowego i wiecznego Przymierza, przelana za was" (por. Mt 26,26-29). Jezus utożsamia się z tymi, którzy są "łamani": "moje
ciało". Ludzie, cierpiące członki, ta zraniona ludzkość... to Jego Ciało. Tu, w Getsemani, mocno wybrzmiewa ten werset:
"Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, spadające się na ziemię" (Łk 22,
44).
Ile niewinnej krwi, ile ludzi (dusz!) jest i "spada" na ziemię? Także w tym ogrodzie Piotr, w swej szczerej miłości do Jezusa,
będzie próbował bronić Mistrza, ale otrzyma odpowiedź: "Schowaj miecz swój z powrotem do pochwy, bo każdy, kto
przykłada rękę do miecza, od miecza zginie. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi
więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Ale jak wtedy miałyby się wypełnić Pisma, według których tak stać się musi?" (Mt
26, 52-54).
Jest to wielka prowokacja, która do dziś jest niezrozumiana i nieakceptowana: zaproszenie na drogę pokoju. Broń nie
prowadzi do życia ani do wypełnienia Pisma. Potwierdza to nie jakiś człowiek, ale Syn Boży, Słowo Ojca! Na Golgocie męka
Chrystusa na krzyżu gromadzi w sobie wszystkie krzyki każdego ukrzyżowanego: "Wszyscy, co drogą zdążacie,
przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza " (Lam 1, 12). I wciąż grzmi pośród
"ludzkiego zgiełku" niedoścignione wołanie wznoszone do Najwyższego, które wciąż rozbrzmiewa jak echo w ludzkiej
dolinie: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk 23, 34).
I na zakończenie dodam, że w sercach nieskończonej rzeszy ludzi (w naszych sercach również!) jest upragnione
oczekiwanie na dar Zmartwychwstałego: na Pokój! Tylko On jest naszą wiosną... a na koniec zaskoczy nas swoją
jaśniejącą Obecnością, swoim pocieszającym uśmiechem, otworzy ramiona ze śladami po gwoździach i powie nam jeszcze
raz: "Pokój wam, to Ja jestem".

Wydarzenia naświetlają Ewangelię, ale w rzeczywistości to do nich dociera i interpretuje je wieczne Słowo, które nigdy się
nie skończy. Módlmy się z wielką ufnością i pomóżmy Panu odkupić świat naszym małym udziałem, modlitwą i szczerą
ofiarą.
Pan Żyje, Zmartwychwstał!

BÓG WYZNACZYŁ GRANICĘ DLA ZŁA Może 2022
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BÓG WYZNACZYŁ GRANICĘ DLA ZŁA
Pokój Wam wszystkim z Ogrodu umiłowanego przez Pana.
Obchodzimy Zmartwychwstanie Pańskie: "Pan jest z nami aż do skończenia świata" (por. Mt 28, 20). Mimo to, nie możemy
ukrywać oczywistej obecności zła, które sprawia, że wielu ludzi wciąż przeżywa Wielki Piątek. Wystarczy pomyśleć o
obecnym konflikcie, którego nie potrafimy zrozumieć, jak w trzecim tysiącleciu dzieją się tak straszne rzeczy. Chcielibyśmy
coś zrobić, a często nie wiemy co, modlić się, wstawiać, ofiarować. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że walka, do której
zostaliśmy powołani, jest inna; prawdziwą walką jest walka duchowa (Ef 6, 12)!
W tym kontekście dzielimy się z Wami pewną myślą Jana Pawła II, którą uważamy za bardzo pokrzepiającą: "Granicą, jaką
Bóg nałożył na działanie zła, jest tajemnica Wcielenia i Odkupienia" (św. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wstęp). Papież
Polak przeformułowuje tę cudowną interwencję Bożą, nadając jej najdroższe mu miano: jest to miłosierdzie Boże. Świat i
każdy z nas potrzebuje Pana, potrzebujemy Księcia Pokoju, miłosiernego oblicza Boga.
Niech ta świadomość pomoże nam na nowo kontemplować Boży sposób działania, miłosierne oblicze naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Boga w Trójcy Jedynego i żyjącego na wieki wieków. Amen.
Pan Żyje, Zmartwychwstał, Alleluja

DRZEWO OGRODU Czerwiec 2022
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DRZEWO OGRODU
Drodzy przyjaciele Ogrodu Pańskiego, pokój niech będzie z Wami.
W tych dniach oczekiwania na dar Ducha Świętego, z tego mistycznego Ogrodu, kontemplujemy z zachwytem tajemnicę
Odkupienia, która objawiła się we Wniebowstąpieniu i Zesłaniu Ducha Świętego. Powiedzieliśmy Ogród... W głównym
portalu naszej bazyliki zostało artystycznie przedstawione wielkie mosiężne drzewo z czterema połączonymi ze sobą
konarami, z których każdy przedstawia Ewangelistę przekazującego fragment Ewangelii o Jezusie w Getsemani. To
cudownie zaskakuje! Jesteśmy w ogrodzie, jest tam drzewo... wszystko przypomina starożytny ogród Eden, w którym Bóg
umieścił drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Jeśli w tamtym ogrodzie Bóg zabronił ludzkości sięgać do drzewa
poznania, to w TYM ogrodzie kontemplujemy, jak sam Bóg w swoim własnym Synu daje poznać swoją bezgraniczną Miłość
do ludzkości. To tak, jakby Bóg Ojciec w swoim Umiłowanym Synu, w Chlebie Aniołów, w Dobrym Pasterzu, który oddaje
życie za owce, w Baranku ofiarnym, powtarzał każdemu z nas: "Przyjdź, nie bój się, wyciągnij rękę, spójrz na moje rany,
włóż palec do rany i dotknij, nie bądź niedowiarkiem... To Ja! " (por. J 20, 19-31).
W tej Godzinie Świętej, kontemplując Obecność Pana, dziękujmy, zawsze wychwalajmy Ojca za tak przeogromną Miłość!
Niech dar Ducha Świętego prowadzi nas do Jego Ogrodu, aby doprowadzić nas do całej Prawdy. Niech prowadzi ludzkość
drogami Pokoju.
Niech Pan Was błogosławi, błogosławionej Pięćdziesiątnicy

JAK KADZIDŁO NIECH NASZA MODLITWA WZNOSI SIĘ DO CIEBIE OJCZE Lipiec 2022
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JAK KADZIDŁO NIECH NASZA MODLITWA WZNOSI SIĘ DO CIEBIE OJCZE
Drodzy przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem!
Pierwszego lipca z tego świętego miejsca wznosi się szczególna modlitwa do Ojca o dar Przenajdroższej Krwi Jego Syna,
naszego Zbawiciela. Wyjątkowa uroczystość, która obchodzona jest tylko TUTAJ w Jerozolimie. Kustosz Ziemi Świętej
posypuje płatkami róż świętą Skałę, na której Pan pocił się krwią podczas modlitwy do Ojca za nas!
Krew jako konkretny znak naszego Odkupienia ma wiele znaczeń. Chciałbym podzielić się tylko jedną egzystencjalną
perspektywą liturgiczną, aby móc kontemplować i przeżywać nasze uwielbienie oraz móc dziękować i wstawiać się u
Najwyższego, aby odnowił na nowo tę Tajemnicę zbawienia i rozszerzył ją na potrzebującą Go ludzkość!
Kiedy naprawdę "dotykamy" tego ogromnego daru, jakim jest Krew Boga? Moglibyśmy powiedzieć, że we wszystkich
sakramentach, ponieważ są one zawsze przejawem Życia Jedynego Boga. Jednak w sposób wzniosły "dotykamy", a raczej
Najwyższy zstępuje ze swego królewskiego tronu, aby "zamieszkać" w nas, w Tajemnicy Eucharystii, prawdziwym Ciele i
prawdziwej Krwi!
Przyjmując ten Sakrament, o którym nawet Aniołowie w swej mądrości nie myśleli, że mają przywilej go przyjąć, Najświętsze
Cząstki, wchłonięte przez soki naszego ciała, jak to się dzieje z każdym pokarmem, stają się naszą krwią. Wzniosła
Tajemnica! Eucharystia zawiera, nie metaforycznie, ale rzeczywiście, Najświętsze Ciało Pana Jezusa.
W ten sposób nasza osoba (ciało-duch) zachowuje w sobie łaskę, która emanuje z tego całego Ciała, Ciała, Krwi, Duszy, a
ponadto Bóstwa będącego Ciałem Słowa Bożego, stając się niewiarygodnie świątynią Boga żywego.
Wszystko to nie pozostaje poza tajemnicą zła (zwykłe działanie Złego), które szaleje w naszych czasach, próbując na
wszelki sposób oddalić nas od Pana poprzez wojny, niezgody, podstępną zazdrość i podziały. Typowe konsekwencje zła!
Drzewo można rozpoznać po jego owocach! Wszystko to jednak może stać się dla nas powodem do modlitwy
wstawienniczej, aby ludzkość nadal była świętym mieszkaniem Najwyższego, który zawsze prosi o miejsce, na którym
mógłby oprzeć swoją głowę. Każdy z nas może być tym świętym „miejscem”… poprzez prawdziwą miłość do Pana!
Z tego miejsca, jak powiedzieliśmy na początku, wznosi się do Ojca szczególna modlitwa… Powodem jest również rocznica
narodzin Pustelni Getsemani, miejsca poświęconego modlitwie, które powstało 35 lat temu. Prosimy o szczególną modlitwę,
aby Pan zachował ją i jeszcze bardziej udoskonalił, aby coraz więcej dusz zbliżało się do Jego nieskończonego pragnienia:
"Zostańcie tu ze Mną, czuwajcie i módlcie się... gdy Ja się modlę!” (Por. Mt 26,38.41).
W tej naszej modlitwie (Godzinie Świętej) i w każdej Eucharystii, w której składamy dziękczynienie, zawsze wychwalajmy
Ojca za tę niezgłębioną Tajemnicę! Błagamy o dar Jego poznania, dar jego Pokoju.
Niech Was Bóg błogosławi
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PRZYJĘCIE MIŁOŚCI: BARANEK OFIARNY
Niech Pan obdarzy Was swoim pokojem, drodzy Przyjaciele z Getsemani.
W tym miesiącu, który właśnie się rozpoczął, pragniemy podzielić się z Wami dwoma myślami w nadziei, że mogą one
pomóc nam kochać Jezusa "niekochaną Miłością" (św. Franciszek).
Pierwsza: patrząc na Najświętszy Sakrament, stajemy przed Barankiem Bożym, Barankiem ofiarnym (por. J 1,29.36),
"Chlebem Aniołów, który dostosowuje się do smaku tych, którzy go spożywają" (por. Mdr 16,20-21). On jest Ofiarą
zadośćuczynienia, On, który dał siebie i nadal daje siebie aż do końca świata! To właśnie ofiara ze strony Boga mówi nam o
bezgranicznej miłości Ojca do całej ludzkości. Pan Jezus wciąż daje nam świadectwo, że pięknie jest uszczęśliwiać swoje
dzieci karmiąc je dobrym chlebem, my również możemy być i czynić to samo. W cichej modlitwie, przed Wielkim Władcą,
dziękujmy Mu i prośmy o wzrost zaufania do Niego, abyśmy byli uczestnikami tej wielkiej tajemnicy i potrafili dawać o niej
świadectwo w codziennym życiu... gdyby była potrzeba, to także słowami, powiedziałby św. Franciszek.
Druga: w tym miesiącu kontemplujemy Osobę Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej z ciałem i duszą.
Wszystko jest łaską i wszystko pochodzi z inicjatywy Bożej, aby uczynić nas uczestnikami życia niebieskiego, które jest o
wiele bardziej realne niż rzeczywistość obecna, ponieważ jest wieczne. Kontemplując Syna, kontemplujemy również
dyspozycyjność Najświętszej Maryi i Jej udział w Tajemnicy Odkupienia, ogłoszonej "Królową Nieba i Ziemi: tu w czasie i w
wieczności". Dzięki "Tak" Maryi (fiat voluntas tua) Ojciec nie przestał powtarzać swojego "Tak"... w wieczności! Rozważajmy
Jej wstawiennictwo, Jej trzymanie nas za rękę, Jej macierzyńskie prowadzenie, które prowadzi nas do Nieba przez Jej
Syna, w Bogu Ojcu, w Duchu Świętym, w nieskończonej Miłości!
Także w czasie naszego krótkiego spotkania w Godzinie Świętej staramy się kontemplować tę Tajemnicę Bożego Wcielenia
obecną tu przed nami, "namacalną" dla naszych zmysłów i dla naszych oczu. Niech to nasza modlitwa, nasze życie, ufny
uśmiech Jego dzieci stanie się słodkim zapachem kadzidła, który Go ucieszy. Wysławiajmy Go zawsze i prośmy Księcia
Pokoju, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, o dar ludzi zdolnych do wytyczania dróg pokoju i miłości w naszej
historii.
Niech Was Bóg błogosławi
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WIELKA SIŁA WIARY
Pokój Wam, drodzy Przyjaciele Ogrodu umiłowanego przez Pana.
W tym miesiącu pragniemy wraz z Wami modlić się do Pana o wzrost w spojrzeniu wiary, które On TUTAJ nam objawił .
Wszyscy, w większości przypadków, oceniamy, obserwujemy, decydujemy i działamy według naszych ludzkich idei i
kalkulacji, często pozbawionych światła, które dociera do nas ze spotkania z Bogiem. Ludzkie widzenie czy Boskie
widzenie? Przyznajmy, że nie jest tak łatwo dokonać właściwego rozeznania, ale że jest to dar, o który należy prosić Pana!
Św.Ignacy z Loyoli modlił się: "Spraw, Panie, abym postępował tak, jakby wszystko zależało ode mnie, wiedząc, że
wszystko zależy od Ciebie". Dar wolnej woli, który daje nam Pan, ma być wykorzystany z całą odpowiedzialnością przez
zaufanie i posłuszeństwo Ojcu, z tą "nadzieją pełną nieśmiertelności", o której mówi Pismo Święte (Mdr 3,4).
Jeśli kontemplujemy to, co miało miejsce w tym Ogrodzie, widzimy Pana szukającego ze wszystkich sił (umysłem, sercem,
duszą) dialogu z Ojcem, powierzającego się i przyjmującego wolę Ojca jako wolę najwyższą, całkowicie niebiańską. To
boskie posłuszeństwo przechodzi przez Jego człowieczeństwo i doprowadza do tego, że zostaje "skruszony" (zmiażdżony)
przez ciężar, który niesie: grzech świata! To dramat Getsemani, gdyby Jezus nie był podtrzymywany przez wielkie zaufanie
do Ojca, nie oddałby za nas życia! Uciekłby.
Potrójna modlitwa (znak pełni), którą Jezus przeżywa na tej Skale, mówi każdemu człowiekowi, który ją słyszy i każdemu z
nas o ofiarowaniu siebie Ojcu. Dzięki Niemu my również, jeśli chcemy, możemy przylgnąć do woli Ojca i zaufać Mu. Jezus
wiedział, że Jego "Tak" będzie ręką Boga wyciągniętą do każdego dziecka potrzebującego zbawienia i uczynił to, co było
konieczne. Pan jest Odwieczny i widzi z biegiem czasu każde dziecko, które wyciąga do Niego ręce. Jest Ojcem i raduje się
myślą, że ma nas ze sobą, zjednoczonych na zawsze w Miłości Trynitarnej.
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny módlmy się i niestrudzenie prośmy Pana także o dar pokoju, który musi
zacząć się od nas samych, od naszego serca, od miejsca, w którym żyjemy, aby móc potem promieniować na ciało, członki i
cały świat.
Niech Was Bóg błogosławi

ANIOŁ POCIESZENIA Październik 2022
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ANIOŁ POCIESZENIA

Drodzy Przyjaciele Getsemani, niech Pan obdarzy Was pokojem
Dla nas, braci franciszkanów, początek miesiąca października rozpoczyna się uroczystością św. Franciszka z
Asyżu (4 października). Zawsze czujemy się zaproszeni aby być krzewicielami pokoju i radości. Pomimo
wydarzeń pełnych sprzeczności, które przynosi obecny czas, mamy ufność i wielką nadzieję, że Pan nigdy nas
nie opuszcza!
W tym miesiącu chciałbym wskazać na obraz wykonany na płótnie przez "L. Morgari (Wenecja 1853)", który
znajduje się w naszej zakrystii, a który przedstawia Jezusa pocieszanego przez Anioła z woli Ojca. O tym
spotkaniu nie mówi się zbyt często. Koncentrujemy się raczej na modlitwie Jezusa: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz
ode Mnie ten kielich! Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i
pokrzepiał Go" (Łk 22,42-43). My, żyjący tutaj, w bliskości tej Skały, wciąż odbieramy tajemnicze zaproszenie i
czujemy posłanie i przejście tego Anioła. Jezus prosi Ojca o zabranie kielicha, jest to kielich goryczy i jak
ujawniają nam niektóre źródła mistyczne, jest to również świadomość, że ofiara Jego życia będzie przyjęta tylko
przez część ludzkości… nie wszyscy ją przyjmą! Wyobraźcie sobie ten przejmujący ból, który czuje Pan!
Jednocześnie źródła te mówią, że Anioł pocieszał Go, pokazując Mu wszystkie imiona i twarze tych, którzy będą
Mu wierni i którzy będą Go przyjmować, kochać i podążać za Nim. Było to jak kropla ukojenia wlana do Jego
wnętrza, aby przywrócić mu życie. Każdy z nas był dla Niego siłą, powracającym życiem, powracającym
światłem, stąd intuicja malarza: Anioł podaje Jezusowi kielich pocieszenia, który łagodzi gorycz bezużyteczności
Jego ofiary za wielu, nasze imiona!
Pocieszajmy Jezusa naszą modlitwą, stańmy obok Anioła Pocieszenia i powiedzmy Jezusowi o naszej
wierności. Stańmy się także "Aniołami obleczonymi w ciało", okazując Mu naszą miłość w codziennej "liturgii
życia", aby wszystko w nas stało się ofiarą żywą, Bogu miłą (Rz 12, 1).
Niech Was Bóg błogosławi

PANIE, ZOSTAŃ TU ZE MNĄ Listopad 2022
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PANIE, ZOSTAŃ TU ZE MNĄ

Drodzy Przyjaciele Getsemani niech Pan obdarzy Was pokojem!
W tym miesiącu pragnę podzielić się z Wami doświadczeniem, które Pan mi "podarował", a które nadal czuję, że
jest pełne miłości i gdy o nim myślę, wciąż mnie porusza. Jestem przekonany, że nie jest ono tylko dla mnie.
Odprawiałem Mszę wotywną o Getsemani, do której przyłączyła się mała grupa Meksykanek mieszkających w
Ameryce. Po wyjaśnieniu pielgrzymom typowej Ewangelii z Getsemani, w której Pan wyraża swoje życzenie
wobec uczniów: "Zostańcie tu, módlcie się i czuwajcie ze Mną" (Mt 26,38.41) chciałem przekazać ostatnie
słowo, ale był to moment kulminacyjny, w którym właśnie przyjęliśmy Ciało i Krew naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Była cisza i modlitewne skupienie! I właśnie w tym momencie znalazłem się jak dziecko cicho
modlące się: "Zostań tu ze mną, Panie!". Przejął mnie dreszcz i pewna świadomość... To najbardziej intymny
moment, kiedy my, dzieci, możemy wypowiedzieć Jego Słowo i sprawić, że stanie się ono modlitwą, prośbą i
dziękczynieniem: "Zostań tu ze mną, Panie!". Jego pragnienie w nas i nasze pragnienie Jego!
Jestem przekonany, że jest wiele okazji, przy których każdy z nas może powtarzać tę modlitwę: od dziecka,
które boi się samotności w nocy, po starszego człowieka, który znajduje się u kresu swoich dni, gotów przejść
do prawdziwego życia w wieczności. Albo, od młodej kobiety, zachwyconej i zatroskanej, która z mężem pieści
dzieciatko w jej łonie, gotowej aby wejść na salę porodową... do panny młodej, która czuje się podekscytowana,
aby zrobić krok w kierunku ołtarza i wypowiedzieć wraz ze swoim narzeczonym to "Tak, na zawsze!"... " Panie,
zostań z nami! " Podobnie ci, którzy uciekają ze swojego kraju w poszukiwaniu lepszej przyszłości lub ci, którzy
pod bombami cierpią głód i zimno: "Panie, zostań tu z nami! Chroń nas!"
Ta modlitwa i pragnienie Chrystusa wypowiedziane w tym Ogrodzie "nawiedza" każdego z nas, w miejscu, w
którym jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy. Bierze nas za rękę i wyprowadza z naszych samotności, które często nas
„gryzą” i sprawiają, że dusza stworzona przez Odwiecznego krwawi. Z "ogrodu" najbardziej nawiedzanego przez
Boga, z naszego serca, wznieśmy razem to błaganie, to pragnienie Miłości, która tęskni za byciem kochaną, i
powiedzmy za całą ludzkość, z całym Kościołem: "Zostań tu z nami, Panie!".
Niech Was Bóg błogosławi

