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Krzyż narzędziem zbawienia
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z
nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego
Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 3,13-17

Każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu.
Zło było wszędzie, gdziekolwiek się udali. Na każdym kroku, na każdej ścieżce.
Pętało ich nogi; jad był palący i wielu z nich pomarło. Walczyli, jak umieli, o życie. Prędzej czy później wszyscy jednak umierali; nikt się nie wymknął. Zrozumieli, że nie ocaleją. Podnieśli oczy ku Bogu. Był inny niż myśleli; miał rany i patrzył na nich z miłością.
I to jest obraz naszego życia… Umieramy za życia. Tu na ziemi, żyjąc jeszcze,
doświadczamy śmierci, martwoty…
Dlaczego tak jest? Dlaczego kąsa nas życie i doświadczamy palącego jadu, który
piecze i ciągle daje o sobie znać? Bo zupełnie tak, jak Izraelici „zgrzeszyliśmy, szemrząc
przeciw Panu”.
Gdy szemramy na nasze życie, które nie jest takie, jakie byśmy chcieli aby było;
gdy nie potrafimy przyjąć siebie i innych takimi, jakimi Bóg ich stworzył; gdy w naszym sercu jest niezgoda na to, że możemy być podobni do Jezusa dźwigając ciężki krzyż, który prowadzi nas
tylko w jednym kierunku - Golgoty… Gdy to szemranie wchodzi w nasze życie jak wąż skradający się niezauważenie do swej ofiary, wtedy grzeszymy i wchodzimy w śmierć. Tak. Bóg jest życiem, więc kiedy grzeszę i szemram przeciw Bodu odchodzę od Niego, odchodzę od życia i wchodzę w śmierć.
Więc co robić? Co począć, gdy szemramy przeciw Bogu, bo jesteśmy niepogodzenie z życiem, z brakiem
pracy, z trudami i wiecznymi brakami pojawiającymi się podczas naszej ziemskiej wędrówki do nowej Ziemi
Obiecanej nam przez Jezusa Chrystusa - do Nieba? Co zrobić, gdy rozłożeni na łóżku wijemy się jak wąż z bólu a
nowe odkrycia medycyny dają tylko chwilowe poczucie zwycięstwa? Co począć...

Każdy (…) jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu.
Umieć patrzeć, nie odwracać wzroku: od kart Pisma, od Hostii. Ale także: nie odwracać wzroku od
krzyża w swoim życiu, ale także swoich bliskich, od tych, których życie jest ukrzyżowane, naznaczone takim czy innym cierpieniem, ciężarem. Umieć dostrzec krzyż tych nawet, którzy nas nie rozumieją, krzywdzą, zawodzą. To ocala…
Tego zapatrzenia w oczy Boga w to dzisiejsze święto Wam życzę...
- Wasz w Chrystusie o. Marcin Ciechanowski

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Pierwsze czytanie
Wąż z brązu znakiem ocalenia
Czytanie z Księgi Liczb
W owych dniach podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że
wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw
Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem.
Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko
spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim
palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.
Lb 21,4b-9

Psalm
Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy
Słuchaj, mój ludu, nauki mojej,
nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich.
Do przypowieści otworzę me usta,
wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu.
Refren
Gdy ich zabijał, wtedy Go szukali,
nawróceni garnęli się do Boga.
Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką,
że Bóg najwyższy jest ich Zbawicielem.
Refren
Lecz oszukiwali Go swymi ustami
i kłamali Mu swoim językiem.
Ich serce nie było Mu wierne,
w przymierzu z Nim nie byli stali.
Refren
On jednak będąc miłosierny
odpuszczał im winę i nie zatracał,
gniew swój często powściągał
i powstrzymywał swoje wzburzenie.
Refren
Ps 78,1-2.34-38

Drugie czytanie
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył
samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby
na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I
aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Flp 2,6-11

