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Grudzień 
WSPÓLNOTA, KTÓRA JEST ŁONEM

Z Pierwszego Listu świętego Piotra Apostoła (2, 1-10)

Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy,  
jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście 
dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się 
do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i 
drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by 
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy 
wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, 
stał się głowicą węgła - i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do 
czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, 
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, 
teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 
miłosierdzia doznali.     

Z listu Ojca  Pio do Antonietty Vona (Epistolario III, s. 839)  (List III)

Po miłości naszego Pana, polecam ci miłość Kościoła, jego Oblubienicy i naszej Matki; tej drogiej i 
słodkiej gołębicy, która sama może zrodzić gołąbki i gołębiczki Oblubieńcowi. Dziękuj Bogu sto 
razy dziennie, że jesteś córeczką Kościoła. Popatrz na Oblubieńca i Oblubienicę, i powiedz do 
Oblubieńca „O, jesteś Oblubieńcem pięknej Oblubienicy”, a do Oblubienicy: „Ach, jesteś 
Oblubienicą boskiego Oblubieńca!”. Miej wielkie współczucie dla wszystkich duszpasterzy i 
kaznodziejów Kościoła, dla wszystkich uzdrowicieli dusz, i zobacz, moje dziecko, jak oni są 
rozproszeni po całej ziemi, nie ma bowiem na świecie regionu, gdzie nie ma ich wielu. Módl się za 
nich do Boga, aby zbawiając samych siebie, mogli owocnie przyczyniać się do zdrowia dusz. W tym  
błagam cię też, abyś nigdy nie zapomniała o mnie, kiedy stoisz przed Jezusem, bo On daje mi 
wielkie pragnienie, żeby nigdy nie zapomnieć o twojej duszy.

 

KATECHEZA

Pytanie: W jakim stopniu Różaniec czyni nas wspólnotą?

Ojciec Franco Moscone, nasz dyrektor generalny, w programie duszpasterskim na lata 2019-2020 
archidiecezji Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, zaprasza każdą parafię do bycia 
„pierwotną wspólnotą (dosłownie wspólnotą, która jest łonem), zdolną do współpracy we 
wspólnotowym wychowaniu”. Z pewnością możemy powtórzyć to zaproszenie naszym grupom 
modlitwy, również dlatego, że Ojciec Pio, choć nie używa tego wyrażenia, ma obraz, który bardzo 
dokładnie je przypomina. Pisze do Antonietty Vona: „Po miłości naszego Pana, polecam ci miłość 
Kościoła, jego Oblubienicy i naszej Matki; tej drogiej i słodkiej gołębicy, która sama może zrodzić 
gołąbki i gołębiczki Oblubieńcowi” (Epistolario III, s. 839).
W katechezie i kościelnej refleksji ostatnich lat, został odzyskany charakterystyczny obraz 
pierwszych wspólnot: były to grupy osób zjednoczonych wiarą w Chrystusa i chrztem, który ich 
zrodził. Z tego powodu często podkreśla się matczyny aspekt Kościoła, mówiąc o „wspólnocie – 
łonie”.  
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Strażnicy tajemnicy

W ten sposób dodajemy kolejny element do naszej refleksji nad działalnością misyjną. „Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi” – to wyrażenie Jana Pawła II, którym zakończyliśmy poprzednią katechezę – 
skłania nas do głoszenia królestwa Bożego, które nie tyle napawa lękiem, co pomaga człowiekowi 
być bardziej człowiekiem. Wszystko to wymaga jednak, aby wspólnoty, które nie tylko są 
świadome otrzymanego daru, ale także biorą odpowiedzialność za to, kim są, wychodzą poza wiarę 
złożoną z porywów entuzjazmu, powierzchowności czy ucieczki w przeszłość, uświadamiają sobie, 
że Kościół nie tylko rodzi swoje dzieci przez chrzest, ale musi im towarzyszyć owocnością słowa. 
Jeśli porównamy chrzest, który otrzymaliśmy, do ziarna z przypowieści o siewcy, łatwo zauważyć, 
że nie dla wszystkich ochrzczonych owoce były takie same: czasami gleba, na której ziarno zostało 
zasiane, stała się skalista i niegościnna. Przyjęcie na siebie, jako Grupy Modlitwy, 
odpowiedzialności bycia „wspólnotą – łonem” oznacza zaangażowanie się we wzrost nasion i 
odnowę ziemi. Nie wystarczy więc rodzić nowe dzieci, ale konieczne jest, aby jako wspólnota 
chrześcijańska angażować się w ich rozwój, ale to może się stać tylko wtedy, gdy Słowo Boże nas 
zapłodni i uczyni nas coraz bardziej żyzną glebą, odpowiednią do tego, by przynosić owoce.
Konkretnie mówiąc, Grupa Modlitwy, która narzeka na postępujący wiek swoich członków i coraz 
mniejszą liczbę osób, które w niej uczestniczą, aby ponownie stać się żyzną ziemią, musi pozwolić 
się napełnić Słowem Bożym. W tym sensie nasz biskup patrzy na Maryję, model pokolenia: 
„Maryja, według świętego Łukasza, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu”. Z tego właśnie powodu zwraca się on do Najświętszej Dziewicy w następujący sposób: 
„Pomóż nam, w postawie najwyższego zasłuchania, strzec łona, w którym słowo staje się owocne i 
pozwala nam zrozumieć, że dla Boga nie ma nic niemożliwego”. 
Musimy nauczyć się modlić do Dziewicy Maryi, zwłaszcza przez Różaniec, patrząc na Nią jako na 
nauczycielkę w słuchaniu i rozumieniu Słowa Bożego.

Słowo, które daje życie 

Ojciec Pio powierzył nam różaniec jako modlitwę medytacyjną i zarazem wychowawczą: 
codzienne medytowanie tajemnic Chrystusa w naszym życiu, w połączeniu z modlitwą 
wstawienniczą Maryi, jest uprzywilejowanym momentem naszego dnia, w którym jesteśmy 
wezwani do odrodzenia się w wierze i do odczytywania mocy Ducha Świętego w wydarzeniach 
naszego życia. Jan Paweł II przy różnych okazjach wzywał do tego sposobu odmawiania różańca: 
nie jest to modlitwa polegająca na powtarzaniu niewiarygodnych formuł, ale środek medytacji i 
czynienia skutecznym Pisma Świętego. Przedstawiać nasze prośby Bogu za wstawiennictwem 
Maryi - po przeczytaniu fragmentu biblijnego - to znaczy wierzyć w moc ducha, który przychodzi, 
aby odnowić życie ludzi. Mistrzowie duchowości często podkreślają potrzebę przejścia od 
modlitwy czysto wokalnej, składającej się ze słów, które możemy wypowiadać również sercem, ale 
które pozostają wyrażeniami oderwanymi od naszego życia, do modlitwy medytacyjnej, która 
wprowadza nasze codzienne życie w modlitwę i modlitwę w naszą codzienność.               
Aby to wszystko zrozumieć, spójrzmy przede wszystkim na to, jak wiele plonu przynosi słuchanie 
Słowa Bożego. Słowo owocuje tą samą twórczą wolą Boga, która użyźnia ziemię: „Niech się stanie  
światłość. I stała się światłość…”. To samo słowo sprawia, że Sara, żona Abrahama, zostaje 
brzemienną. W Księdze Wyjścia znajduje się pewna historia, czysto ludzka, która łączy w sobie 
smutek ojca, który ma wspaniałą ziemię, daną mu przez Boga, ale nie ma dzieci ze swoją żoną, 
Sarą, która staje się zazdrosna o niewolnicę i jej płodność. 
Potem następuje interwencja, słowo Boga w formie obietnicy. Nie ma natychmiastowej odpowiedzi 
na modlitwę, ale pokazanie innej perspektywy, zaproszenie do zaufania Bogu, ponieważ On może 
pomóc w najlepszy sposób. Jest to proroctwo o całym narodzie izraelskim, który żyje obietnicą i 
oczekiwaniem. Poprzez wędrówkę na pustyni, aż do cierpienia wygnania, a potem aż do przyjścia 
Chrystusa, cała ta obietnica pomaga dojrzewać w wierze. 
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Pierwszym krokiem od modlitwy ustnej do medytacyjnej jest nauczenie się odmawiania różańca 
jako modlitwy wiary: zobaczyć, jak Bóg wchodzi do naszej historii, aby wzbogacić ją przede 
wszystkim swoją obecnością. Modlić się na różańcu, to medytować w naszych sercach nad 
wielkimi dziełami, które Bóg czyni, tak jak robiła to Matka Boża.

Kiedy wiara staje się ciszą

W tych miesiącach często przypominano o cierpieniach, jakich doświadczyły Włochy i reszta 
świata podczas i po dwóch wojnach światowych. Chociaż te szkody i ból nie są w ogóle 
porównywalne z tym, czego doświadcza się na całym świecie od początku pandemii, możemy 
jednak zaobserwować pewne podobieństwa, zwłaszcza w przypadku tego powszechnego 
dyskomfortu w obliczu czegoś nieprzewidywalnego, nieznanego ze względu na swoją wielkość i 
czas trwania. Wczasie lockdownu wiele włoskich rodzin więcej czasu poświęciło na modlitwę, 
choćby z powodu tego, że tak długo pozostawało się w domu albo z powodu potrzeby szczególnej 
siły, by stawić czoła nadchodzącym dniom. W tym bardzo szczególnym okresie nasza wiara została 
wystawiona na próbę; ci, którzy wierzyli, mieli pewność, że Bóg nie zostawi ich samych, ale ból po 
śmierci bliskich, cierpienie z powodu choroby i dyskomfort związany z pracą powodowały strach i 
przerażenie.
Teraz, w tym pełnym niepewności odrodzeniu, rozglądamy się wokół siebie: trzeba słuchać, 
otwierać się na wszystkich, przyjmować i pocieszać strapionych na sercu, tych, którzy widzieli, że 
ich życie radykalnie się zmieniło, którzy czują, że stracili wszystko i nie mają już punktów 
odniesienia.
Przydatne może być zatem ponowne odczytanie, w analogii do czasów II wojny światowej, tego, 
jak Ojciec Pio towarzyszył tak wielu rodzinom w tym właśnie okresie wielkiej próby i niepewności. 
Jedną z najczęstszych próśb, jakie otrzymywał, była prośba o wieści o ich bliskich, którzy byli na 
froncie. Ojciec Pio nie był jasnowidzem, tylko czasem potrafił dać konkretne odpowiedzi, jeśli Pan 
Jezus na to mu pozwolił. Ale we wszystkich przypadkach był kochającym ojcem, który towarzyszył 
w próbie wiary.
Lucietta Pennelli, jedna z jego duchowych córek, również miała brata na froncie, jej rodzina była 
bardzo zmartwiona, ponieważ od dłuższego czasu nie mieli żadnej wieści o jej bracie Janie. W 
pierwszych latach wojny wiadomości przeplatały się z milczeniem, słowa Ojca Pio towarzyszyły i 
zachęcały rodzinę do nadziei. Za każdym razem po oczekiwaniu przychodziła kartka lub 
pozdrowienie z Radia Atene, które informowało o więźniach, w tym - dokładnie - o Janie, bracie 
Lucietty. Od lata 1942 roku, przez cztery lata nie było żadnych wieści. Nadzieja zdawała się 
zanikać, zaufanie do słów Ojca Pio nie gasło, ale było wystawiane na próbę każdego dnia. Po 
przebyciu tej długiej pustyni, z wiarą, która wydawała się, że wyczerpała zapas oleju roztropnych 
dziewic, Janeczek powrócił, była środa po Wielkanocy 1946 roku.  
             
Trzeci etap Maryi

O zdolności do życia na pustyni własnej egzystencji przypomina znany fragment z Ewangelii 
Łukasza: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Cuda, które 
naznaczają życie Maryi, są niezwykłymi przebłyskami światła, ukazującymi jej trudne do 
przeżywania i zaakceptowania codzienne życie: musi nie tylko wierzyć, musi medytować i strzec 
działania Boga. Mamy do czynienia z rozróżnieniem, które jest ważne dla każdego z nas: nie jest 
zbyt trudno uwierzyć w istnienie Boga, tak jak pożyteczne i zachęcające jest pamiętać o cudach, 
którymi Pan czasami ozdabia życie świętych, a konkretnie życie Ojca Pio. Jest to dobry punkt 
wyjścia, ale to dopiero początek: wiara musi być odpowiednio kształtowana, wiara jest miłością, 
która staje się zazdrosna, to stopniowe pozbawianie się naszych punktów widzenia, aby zbliżyć się 
coraz bardziej do tych Bożych. Kiedy mówimy o wspólnocie, która pomaga w rozwoju wiary, 
odnosimy się do tego, co możemy nazwać trzecim etapem życia Maryi. Zwiastowanie wypełnia ją 
tajemnicą Boga, wizyta u świętej Elżbiety celebruje tę tajemnicę Boga, głosząc: „wielkie rzeczy 
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uczynił mi  Wszechmogący”. Ale to na weselu w Kanie Maryja zaczyna sobie zdawać sprawę, że 
jest aktywną i odpowiedzialną częścią Królestwa Bożego, wydaje się, że je uprzedza, wydaje się, że 
jej serce, serce Matki nie może nie wyjść na pomoc braciom, którzy są w potrzebie. To jest to 
działanie dla Królestwa Bożego, które czyni nas wspólnotą – łonem. Z pewnością, poprzez chrzest i 
naszą osobistą historię zostajemy napełnieni darami przez Ducha Świętego, a więc jesteśmy 
wezwani także my, by je rozpoznać z pokorą i powiedzieć: wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny.   
Nie możemy jednak na tym poprzestać, musimy dać się oczarować Bożemu marzeniu o dotarciu do 
zagubionych owiec z domu Izraela. 
Ojciec Pio uczy nas wartości tego łona kościelnego, co absolutnie nie znaczy, by roztrąbiać o 
wierze lub podnosić bariery, by jej bronić, ale by żyć zgodnie z tym, co Duch Święty stawia nam na 
naszej drodze.
Podążajmy na tymi przykładami i wskazówkami, które daje nam nasz arcybiskup, Ojciec Franco, 
aby w pełni zrozumieć, co oznacza zadanie bycia wspólnotą – łonem, która wychowuje do wiary.

Mężczyźni i kobiety misjonarzami 

Różaniec może stać się modlitwą, która uczy wiary i misji. Recytacja tej modlitwy musi przejść od 
prostej modlitwy wokalnej, składającej się z ważnych słów, które wypowiadamy sercem i z 
pobożnością, do długiej medytacji wiary: Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu. Medytować z wiarą nad najbardziej trudnymi wydarzeniami naszego istnienia 
oznacza uczestniczyć w szkole Maryi. Być misjonarzem oznacza pomagać każdemu z braci i sióstr, 
których spotykamy, w odkrywaniu Bożego dzieła w ich życiu, za przykładem Maryi Panny.

 MODLITWA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO BISKUPA DOMENICO D’AMBROSIO

Panie Jezu, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, dziękujemy ci za to, że dałeś nam Świętego Pio z 
Pietrelciny, wierne odbicie Twojego bólu i męki, objawienie miłosiernego oblicza Ojca. Prosimy 
cię, naśladując „Świętego Brata z Gargano”, abyś uczynił nasze życie „intymnym i pełnym miłości 
uczestnictwem w Twojej ofierze”, uważną i hojną dyspozycyjnością w służbie braterskiej miłości, 
„powodem wiarygodności orędzia Prawdy i Miłości”, które jako twoi uczniowie musimy głosić 
światu. Niechaj wznosi się do Ciebie, Wszechmogący Panie, nasza pochwała świętości Ojca Pio, 
znak wielkiej nadziei dla naszego udręczonego świata. Niech Twój Święty Sługa, Ukrzyżowany z 
Tobą z miłości, wstawia się za nami. Amen.  
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