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Niniejszy ”Wieczór” przypominający tajemnicĊ krzyĪa i równoczeĞnie nawiązujący do rocznicy Ğmierci Jana Pawáa II, proponujemy przeĪyü w sobotĊ przed Niedzielą Palmową lub 2 kwietnia.

PRZEZ KRZYĩ KU PEàNI POWOàANIA:
„WYKONAàO SIĉ”
Zapalenie Ğwiecy i „Apel Jasnogórski”.
PROWADZĄCY: W klimacie Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia przeĪywamy
rocznicĊ Ğmierci Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II. Jego sáowa, a takĪe przykáad Īycia i
sposób odchodzenia z tego Ğwiata, pomagają nam wejĞü w misterium Chrystusa
ukrzyĪowanego i zmartwychwstaáego. PapieĪ podczas cierpieĔ agonii wypowiadaá
swoje „Amen”, jakby echo Jezusowego „wykonaáo siĊ”. WczeĞniej, w swoim testamencie napisaá: „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybĊdzie” (por. Mt 24,
42) – te sáowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. PragnĊ za nim podąĪyü i pragnĊ, aby wszystko, co skáada siĊ na moje ziemskie Īycie, przygotowaáo mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak
jak wszystko, równieĪ i tĊ chwilĊ oddajĊ w rĊce Matki mojego
Mistrza: totus Tuus. W tych samych rĊkach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związaáo mnie moje
Īycie i moje powoáanie. W tych RĊkach zostawiam nade wszystko KoĞcióá, a takĪe mój Naród i caáą ludzkoĞü”.
Papieskie oddanie dopeániáo siĊ. Spalaá siĊ w codziennej sáuĪbie Bogu i ludziom. W dniach Ğmierci i pogrzebu ten ogieĔ ogarnąá niezliczone rzesze ludzi. Na caáej ziemi páonĊáy Ğwiece. DziĞ
zapalamy lampiony na papieskim „Totus Tuus” (czynimy tak
zawsze w àagiewnikach w czasie „Wieczorów Jana Pawáa II”).
To wyraz naszej wdziĊcznoĞci za rozpalanie nas miáoĞcią Boga i
ludzi, a takĪe znak naszej modlitwy o to, aby ten ogieĔ coraz
bardziej ogarniaá nasze serca. Zawierzmy wiĊc siebie samych i
caáy Ğwiat Maryi, naszej Matce.
WSZYSCY: Odmawiają „Pod Twoją obronĊ” i Ğpiewają pieĞĔ, np. „Serdeczna
Matko” lub „Matko NajĞwiĊtsza” lub „Z dawna Polski TyĞ Królową”.

LEKTOR: Z Ewangelii wedáug Ğw. Jana: „A obok krzyĪa Jezusowego staáy: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, Īona Kleofasa, i
Maria Magdalena. Kiedy wiĊc Jezus ujrzaá MatkĊ i stojącego obok
Niej ucznia, którego miáowaá, rzeká do Matki: Niewiasto, oto syn
Twój. NastĊpnie rzeká do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny
uczeĔ wziąá Ją do siebie. Potem Jezus Ğwiadom, Īe juĪ wszystko siĊ
dokonaáo, aby siĊ wypeániáo Pismo, rzeká: PragnĊ. Staáo tam naczynie peáne octu.
NaáoĪono wiĊc na hizop gąbkĊ peáną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztowaá octu, rzeká: Wykonaáo siĊ! I skáoniwszy gáowĊ oddaá ducha” (J 19, 25-30).
PROWADZĄCY: Pan Bóg pokazaá w Īyciu ĞwiĊtych, jak trzeba Īyü, aby móc powtórzyü za Chrystusem „Wykonaáo siĊ” – „wykonaáo siĊ me posáannictwo, moje
Īyciowe powoáanie osiągnĊáo peániĊ, wypeániáem zadanie, jakie Bóg powierzyá mi na
tej ziemi”. DziĞ patrzymy na Jana Pawáa II jako Ğwiadka wiary, który objaĞnia nam
misterium krzyĪa, tajemnicĊ umierania i potrzebĊ wypeániania woli Ojca aĪ do koĔca. Ojciec ĝwiĊty gáosiá EwangeliĊ, wedáug niej Īyá i wedáug niej umieraá. W rocznicĊ jego Ğmierci ze szczególną uwagą przyjmujemy jego sáowa. Czynimy to wpatrując
siĊ w znak Ğwiatáa, w páonące „Totus Tuus”.
LEKTOR: (nagranie) Z homilii Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II w Bydgoszczy
(7.06.1999): „Chrystus nie obiecuje áatwego Īycia, nie obiecuje áatwego Īycia tym,
którzy Go naĞladują. Zapowiada raczej, Īe idąc za Ewangelią, bĊdą musieli staü siĊ
znakiem sprzeciwu. JeĪeli On sam cierpiaá przeĞladowanie, to stanie siĊ ono równieĪ
udziaáem Jego uczniów: «Miejcie siĊ na bacznoĞci przed ludĨmi! – zapowiada. BĊdą
was wydawaü sądom i w swych synagogach bĊdą was biczowaü» (Mt 10,17). Drodzy bracia i siostry! KaĪdy chrzeĞcijanin, który zjednoczyá siĊ z Chrystusem przez
áaskĊ chrztu Ğw., staá siĊ czáonkiem KoĞcioáa i «juĪ nie naleĪy do samego siebie»
(por. 1 Kor 6,19), ale do Tego, który za nas umará i zmartwychwstaá. Od tej chwili
wchodzi w szczególny związek wspólnotowy z Chrystusem i z Jego KoĞcioáem.
Obowiązany jest zatem do wyznawania przed ludĨmi wiary, którą otrzymaá od Boga
za poĞrednictwem KoĞcioáa. Jako chrzeĞcijanie jesteĞmy wiĊc wezwani do dawania
Ğwiadectwa Chrystusowi. Niekiedy wymaga to od czáowieka wielkiej ofiary, którą
trzeba skáadaü codziennie, a czasem jest tak, Īe przez caáe Īycie. Niezáomne trwanie
przy Chrystusie i Jego Ewangelii, owa gotowoĞü ponoszenia «cierpieĔ dla sprawiedliwoĞci» jest niejednokrotnie aktem heroizmu i moĪe przybraü formy prawdziwego
mĊczeĔstwa, dokonującego siĊ w Īyciu czáowieka kaĪdego dnia i kaĪdej chwili,
kropla po kropli, aĪ do caákowitego «wykonaáo siĊ»”.
WSZYSCY: Trwają przez chwilĊ w ciszy. MoĪna zaĞpiewaü pieĞĔ: „Zbawienie
przyszáo przez krzyĪ”.
LEKTOR: (nagranie) Z homilii Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II w Siedlcach
(10.06.1999) „Trzeba, aby tak jak w przeszáoĞci, krzyĪ byá nadal obecny w naszym
Īyciu jako wyraĨny drogowskaz w dziaáaniu i Ğwiatáo rozjaĞniające caáe nasze Īycie.
Niech krzyĪ, który swoimi ramionami áączy niebo z ziemią i ludzi pomiĊdzy sobą,
rozrasta siĊ na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Niech

rodzi nowych i odwaĪnych gáosicieli i wyznawców, kochających KoĞcióá i za niego
odpowiedzialnych, prawdziwych heroldów wiary, nowych ludzi plemiĊ, które rozpali pochodniĊ wiary i wniesie ją páonącą w progi trzeciego tysiąclecia. KrzyĪu Chrystusa, bądĨĪe pochwalony; Na wieczne czasy bądĨĪe pozdrowiony; Z Ciebie moc
páynie i mĊstwo; W Tobie jest nasze zwyciĊstwo!”.
WSZYSCY: Trwają przez chwilĊ w ciszy. MoĪna zaĞpiewaü pieĞĔ: „KrzyĪu Chrystusa, bądĨĪe pochwalony”.
LEKTOR: Z listu Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II „Do moich Braci i Sióstr ludzi w
podeszáym wieku” (1.10.1999): „PragnĊ zarazem bardzo otwarcie podzieliü siĊ z
wami uczuciami, jakich doznajĊ u schyáku mego Īycia […] Mimo ograniczeĔ mego
wieku bardzo wysoko ceniĊ sobie Īycie i umiem siĊ nim cieszyü. DziĊkujĊ za to
Bogu! PiĊknie jest sáuĪyü aĪ do koĔca sprawie Królestwa BoĪego. Zarazem jednak
gáĊbokim pokojem napeánia mnie myĞl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do siebie
– z Īycia do Īycia! Dlatego wypowiadam czĊsto – i bez najmniejszego odcienia
smutku – modlitwĊ, którą kapáan odmawia po liturgii eucharystycznej: w godzinie
Ğmierci wezwij mnie i kaĪ mi przyjĞü do Siebie. Jest to modlitwa chrzeĞcijaĔskiej
nadziei, która w niczym nie umniejsza radoĞci obecnej chwili, a przyszáoĞü zawierza
opiece BoĪej dobroci. KaĪ mi przyjĞü do siebie: jest to najgáĊbsze pragnienie ludzkiego serca, nawet wówczas, gdy czáowiek nie jest tego Ğwiadomy”.
PROWADZĄCY: Po tej refleksji Ojciec ĝwiĊty kieruje do Boga modlitwĊ. Módlmy siĊ wraz z nim: „Pozwól, o Panie Īycia, abyĞmy to sobie wyraĨnie uĞwiadomili i
umieli cieszyü siĊ kaĪdym etapem naszego Īycia jako darem niosącym bogate obietnice na przyszáoĞü. Spraw, byĞmy z miáoĞcią przyjmowali Twoją wolĊ, zawierzając
siĊ kaĪdego dnia Twoim miáosiernym dáoniom. Gdy zaĞ nadejdzie chwila ostatecznego «przejĞcia», pozwól, abyĞmy umieli ją powitaü z pokojem w sercu, nie Īaáując
niczego, co przyjdzie nam porzuciü. Kiedy bowiem po dáugim poszukiwaniu spotkamy Ciebie, odnajdziemy teĪ wszystkie prawdziwe wartoĞci, jakich zaznaliĞmy na
ziemi, a takĪe tych, którzy poprzedzili nas w znaku wiary i nadziei. Maryjo, Matko
ludzkoĞci pielgrzymującej, módl siĊ za nami «teraz i w godzinie Ğmierci naszej».
Spraw, byĞmy byli zawsze blisko Jezusa, Twojego umiáowanego Syna, a naszego
Brata, Pana Īycia i chwaáy. Amen!”
WSZYSCY: Pozostają dáuĪszą chwilĊ w ciszy (zaleca siĊ daü podkáad muzyczny). Potem odmawiają dziesiątek róĪaĔca. Tajemnica piąta: Pan Jezus umiera na krzyĪu.
Modlitwa koĔczy siĊ Ğpiewem, np.: „O Krwi i Wodo”.

JAN PAWEà II - APOSTOà POJEDNANIA
PROWADZĄCY: W drugiej czĊĞci naszego spotkania z Janem
Pawáem II rozwaĪamy temat jednoĞci, gdyĪ Ojciec ĝwiĊty czyniá
wszystko, co w jego mocy, by zbliĪaü ludzi do Boga i do siebie wzajemnie, a pojednanie staáo siĊ szczególnym darem Ducha ĝwiĊtego,
towarzyszącym jego odejĞciu do wiecznoĞci. O ten dar woáamy takĪe
dziĞ, byĞmy umieli siĊ wzajemnie rozumieü. Po przeĪyciu Wielkiego
Postu, oczyszczeni przez pokutĊ i sakrament pojednania, w obliczu wydarzeĔ Wiel-

kiego Tygodnia, tym gorliwiej chcemy woáaü, aby ogarnąá nas Duch Chrystusa i
napeániá nasze serca miáoĞcią „aĪ do koĔca”.
LEKTOR: (nagranie) Z homilii Ojca ĝwiĊtego Jana Pawáa II w Warszawie-Pradze
(13.06.1999): „AĪeby zrozumieü BoĪy zamiar wobec KoĞcioáa, trzeba wróciü do
tego, co siĊ dokonaáo u progu mĊki i Ğmierci Chrystusa. Trzeba wróciü do wieczernika jerozolimskiego. Czytanie z Ewangelii Ğw. Jana prowadzi nas wáaĞnie do wieczernika w Wielki Czwartek: «Przed ĞwiĊtem Paschy, Jezus wiedząc, Īe nadeszáa
Jego godzina przejĞcia z tego Ğwiata do Ojca, umiáowawszy swoich na Ğwiecie, do
koĔca ich umiáowaá». Owo «do koĔca» zdaje siĊ Ğwiadczyü tutaj o definitywnym
charakterze tej miáoĞci. W dalszym ciągu opisu sam Jezus szczegóáowo wyjaĞnia, na
czym polega ta miáoĞü, a nastĊpnie klĊka u stóp apostoáów i zaczyna umywaü im
nogi. Przez ten gest wskazuje, iĪ nie przyszedá na Ğwiat, «aby Mu sáuĪono, lecz Īeby
sáuĪyü i daü swoje Īycie na okup za wielu» (Mk 10,45). Jezus samego siebie stawia
za wzór tej miáoĞci: «daáem wam (...) przykáad – mówi – abyĞcie i wy tak czynili, jak
Ja wam uczyniáem» (J 13,15). Uczy swych apostoáów, swych wyznawców, miáoĞci,
której On sam jest wzorem i powierza im tĊ miáoĞü pragnąc, aby rozrosáa siĊ jak
wielkie drzewo na caáej ziemi”.
WSZYSCY: Trwają przez chwilĊ w milczeniu.
PROWADZĄCY: ProĞmy Ducha ĝwiĊtego, by miáoĞü Chrystusa objawiona w krzyĪu odnowiáa nasze serca, odnowiáa oblicze ziemi.
WSZYSCY: ĝpiewają „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” (melodia na stronie internetowej: www.totustuus.janpawel2.pl/piesni.html). ĝpiew powtarza siĊ po kaĪdej proĞbie.
LEKTORZY:
 Bez Twojej prawdy nasza prawda rani a nie oczyszcza, boli a nie wyzwala.
Duchu ĝwiĊty, przyjdĨ.
 Bez Ciebie nie zdoáamy kochaü nieprzyjacióá ani przebaczaü naszym winowajcom. Duchu ĝwiĊty, przyjdĨ.
 Bez Twojej pomocy nie potrafimy kochaü nawet naszych najbliĪszych, a sáuĪenie im przygniata nas. Duchu ĝwiĊty, przyjdĨ.
 Bez Twej mocy nie potrafimy wziąü naszego krzyĪa, aby dojĞü do peáni powoáania i przygotowaü siĊ do Īycia w domu Ojca. Duchu ĝwiĊty, przyjdĨ
WSZYSCY: Odmawiają modlitwĊ ,,Ojcze nasz”. W czasie tego „Wieczoru” naleĪy szczególnie zwróciü uwagĊ na godz. 21.37. MoĪna to uczyniü zachowując dáuĪszą
chwilĊ ciszy albo odtwarzając z taĞmy dĨwiĊk dzwonów lub Ğpiewając pieĞĔ, np.
Barka.
PROWADZĄCY: Odmawia modlitwĊ o beatyfikacjĊ sáugi BoĪego Jana Pawáa II.
NastĊpuje báogosáawieĔstwo (jeĞli jest kapáan) lub znak krzyĪa i Ğpiew, np.: „Totus Tuus” lub „Zbawienie przyszáo przez krzyĪ”.
ks. Stanisáaw Szczepaniec, s. Agnieszka Koteja, albertynka
Niniejsze pomoce redagowane są w Centrum Jana Pawáa II „Nie lĊkajcie siĊ!”. Adres redakcji:
www.totustuus.janpawel2.pl Wydawnictwo: wydawnictwo@stanislawbm.pl

