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Wprowadzenie
Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest wyborem Słowa
Bożego z krótkimi rozważaniami, które towarzyszą parafianom NMP
Bolesnej we Wrocławiu – Strachocinie od 2011 roku a
przygotowywane są przez osoby należące do wspólnoty Ruchu
Światło-Życie „On Jest” działającej przy parafiach we WrocławiuStrachocinie, Kamieńcu Wrocławskim, Gajkowie i Siechnicach.
Celem niniejszej publikacji jest zachęta do codziennej lektury i
rozważania Pisma Świętego, Bożego Słowa, które, jak mówi List do
Hebrajczyków, samo w sobie jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i
ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca
(Hbr 4,12). Mamy nadzieję, że książka będzie pomocna w takim
czytaniu Słowa Bożego, aby to Słowo przemieniało nasze myślenie i
abyśmy w Jego świetle dokonywali dobrych wyborów i podejmowali
dobre decyzje życiowe.
Książkę opatrzyliśmy podtytułem „dla zapracowanych wzrokowców”,
odwołując się do świata w którym żyjemy. Jesteśmy nieustannie
zapracowani, mamy coraz mniej czasu na czytanie i bardziej
przemawia do nas jeden obraz, niż wiele słów. Czy w naszym
zabieganiu znajdziemy choć krótki czas na przebywanie z Bożym
Słowem? A może właśnie takie przebywanie będzie kluczem do
wszelkich zmian w naszym życiu, bo Bóg żyje i działa przez swoje
Słowo. Naprawdę nie potrzeba wiele, gdyż jak uczy nas św. Ignacy z
Loyoli, „nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i
smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę”. Dlatego zachęcamy,
aby wracać wielokrotnie do czytanego Słowa i nosić je w sobie.
Staraliśmy się, aby komentarze dotykały naszych codziennych spraw
życiowych i ukazywały Boga żyjącego i działającego – tu i teraz.

Wybraliśmy dla czytelników jeden fragment Słowa Bożego z czytań
liturgicznych każdego tygodnia, począwszy od Bożego Narodzenia
2016 do Bożego Narodzenia 2017 roku, opatrzyliśmy krótkim
komentarzem w słowie i grafice i zachętą do postawienia sobie pytań
oraz modlitwy – naszej odpowiedzi Bogu na kierowane do nas Słowo.
Tytuły rozważań mają nawiązywać do poszczególnych okresów roku
liturgicznego, jak na przykład „Oczekiwać Pana” wskazywać będzie
na okres Adwentu a „Nawracać się” na okres Wielkiego Postu. W
tygodniach roku wymienionych w nagłówkach zaznaczyliśmy dzień,
w którym cytowany fragment będzie odczytywany w ramach czytań
liturgicznych mszy świętej.
Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w powstanie tej
książki i modlimy się o głód Słowa Bożego w sercach tych, którzy po
nią sięgną.
Ks. Wojciech Jaśkiewicz
Jolanta i Jerzy Prokopiukowie
Marta i Mariusz Stańco

Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana Boga - gdy ześlę głód na ziemię ,
nie głód chleba ani pragnienie wody , lecz głód słuchania słów
Pańskich (Księga Proroka Amosa 8,11).

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy,
jest słowo Chrystusa (List św. Pawła do Rzymian 10,17)

"Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się
żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną
tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście
żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje
życie” (Jan Paweł II, Novo millenio ineunte, 39).

Narodzenie Pańskie, 25-31.12.2016, niedziela 25 grudnia
PRZYJĄĆ PANA W PROSTYCH I UBOGICH ZNAKACH
Łk 2, 10-12
Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
Bóg przychodzi w biedzie, odrzuceniu, w prostych, wręcz
ubogich znakach, jako noworodka. Bóg przychodzi także w
drugim człowieku, który czeka na nasz gest miłości – słowo
pocieszenia, pomoc materialną, modlitwę. Bóg przychodzi do
naszej biedy, naszej samotności, do tego co jest w nas brudne i
trudne. Skoro sam urodził się w skrajnie trudnych warunkach,
skoro dzielił nasz ludzki los, to będzie w stanie zrozumieć i
nasze biedy. Tylko podejdźmy wreszcie do żłóbka!

Pomyśl:

Właściwie to na
jakiego Boga
czekam? Czy na
takiego, który może
być blisko mnie?
Co chcę aby mi
uczynił? Co chcę z
Nim w sobie
zmienić?

Pomódl się:

Jezu, dziękuję Ci, że
pragniesz przyjść do mojej
biedy, mojej samotności,
do mojego odrzucenia.
Dziękuję, że chcesz być
moim Emmanuelem –
Bogiem ze mną.

II tydzień po Narodzeniu Pańskim, 1-7.1.2017, piątek 6 stycznia
PRZYJĄĆ PANA JAK TRZEJ KRÓLOWIE
Mt 2, 1-2
Oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie
jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Mędrcy, elita tamtych czasów, znaleźli w sobie na tyle pokory,
aby ponieść trudy podróży i uznać, że jest coś, co przekracza ich
inteligencję i wiedzę. Chorobą dzisiejszych czasów jest
przekonanie, że jeśli coś nie mieści nam się w głowie i
przekracza nasze rozumowanie, to jest nie do przyjęcia. Trzej
królowie byli wielcy przez to, że bezkompromisowo szukali
prawdy, mimo trudów i niewygód. Każdy z nas jest wielki, jeśli
dąży do prawdy w swoim życiu, niezależnie od tego, ile ona
kosztuje.

Pomyśl:

Czy naprawdę trudno
mi wyjść poza moje
własne myślenie i
uznać, że nie
wszystko we mnie
może być zgodne z
Prawdą i jej
wymogami?

Pomódl się:

Jezu, Ty jesteś Drogą,
Prawdą i Życiem.
Naucz mnie szukać
Prawdy i żyć nią.

