Rozważania Ilony - animatora Rycerstwa Niepokalanej
Jeśli coś wymaga poświęcenia, to zwykle czujemy ciężar, trud tej ofiary. Jednak
co w przypadku, gdy chcemy ofiarować coś naszym zdaniem małego, co nie jest
dla nas wielkim trudem? Czy taka ofiara "się liczy"? Czy taka ofiara ma sens?
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To właśnie poświęcenie sprawy, która nie sprawia większego problemu, nadaje
jej głębszy sens. Zobaczyć to można na przykładzie alkoholu. Człowiek
uzależniony będzie miał o wiele trudniej wytrwać w postanowieniu abstynencji,
niż człowiek, który jest wolny od tego nałogu. Słyszałam kilka razy to pytanie:
jeśli i tak nie piję, to po co składać w ofierze życie w abstynencji? Czy takie
postanowienie ma wartość? Oczywiście, że tak! Postanowienie życia w
abstynencji, sprawia, że zwykłe "nie picie" staje się darem, ofiarowanym za ludzi
uzależnionych, zniewolonych. Decyzję taką można podjąć wstępując do Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka, której celem jest zwycięstwo Chrystusa w naszym
życiu, a także życiu najbliższych, uzależnionych i naszej Ojczyzny, której
patronką jest Niepokalana Matka Kościoła. Abstynencja jest również i przede
wszystkim darem od Boga, należałoby wpierw za niego dziękować, a następnie
w wolności oddać to, co się darmo otrzymało, bo co mam czego bym nie
otrzymał. Po drugie takie poświęcenie jest wielkim świadectwem, że można żyć
inaczej, że naszą wiarę potwierdzamy czynem. Mówić można wiele rzeczy, ale
gdy ludzie widzą naszą modlitwę i ofiarę, gdy odważnie przyznajemy się do tego,
że idziemy się modlić, że rezygnujemy z rozrywki na rzecz uczestnictwa w Mszy
Świętej, gdy widzą jak uświęcamy różne dziedziny swego życia, to prawdziwie
świadczymy. I tak ku zdziwieniu, ofiarowany dar staje się okazją do ciągłego,
czasem trudnego świadczenia przed ludźmi o sensie naszej ofiary. Dlatego "niech
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili
Ojca waszego, który jest w niebie”.
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Dopóki na ziemi jest ktoś, kto potrzebuje nawrócenia, dopóty ma sens wszelka
ofiara. Jest nim również każdy z nas, jednak mimo grzechów, dobry Bóg chce się
nami posługiwać i zaprasza nas do ofiarowania się na Jego wzór za grzeszników.
Ogrom zła, grzechu, słabości ludzkiej i powszechnego zepsucia doprowadza nas
katolików, Rycerzy do podejmowania większej ofiary. Jak niepojęty jest Bóg,
który z każdego zła potrafi uczynić dobro, którego grzech ludzki skłonił do
ofiarowania Swego Jedynego Syna, którego mój grzech pobudza do większej
łaski. Zachęceni tak wielkim przykładem Boga, który pierwszy się ofiarował za
grzechy świata, stajemy się gotowi, aby ochoczo wstępować na drogę ofiary.
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CODZIENNA MODLITWA I OFIARA
Intencja modlitewna na wrzesień:
Abyśmy byli gotowi do codziennej modlitwy i ofiary za nawrócenie grzeszników
i uświęcenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej.

Pismo Święte:
Rz 12, 1-2
A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie
umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe.

Nauczanie Kościoła
Ojciec Święty Pius XI, fragmenty encykliki Miserentissimus Redemptor.
Jeśli wierni wszystko to nabożnie rozważą, wówczas niechybnie, ożywieni
miłością ku cierpiącemu Chrystusowi, z tym większym zapałem zabiorą się do
odpokutowania swych własnych i cudzych win, do przywrócenia czci
Chrystusowi i do pracy nad wiecznym zbawieniem dusz. I zaprawdę słowa
Apostoła „gdzie grzech się wzmoże, tam łaska i jeszcze obficiej się ukaże” (Rz
5, 20), godzi się w pewnej mierze zastosować także i do naszych czasów.
Albowiem w miarę jak wzrasta przewrotność ludzka, tak równocześnie
cudownym sposobem przy pomocy Ducha Świętego wzrasta również liczba
wiernych, mężczyzn i kobiet, którzy z tym większym zapałem starają się
zadośćuczynić Boskiemu Sercu za tyle krzywd Mu zadanych i nie wahają się,
poświęcić samych siebie w ofierze dla Chrystusa. Ktokolwiek bowiem to, cośmy
dotąd powiedzieli, serdecznie w duszy rozważy i głęboko w sercu swym zapisze,
to będzie musiał nie tylko wzdrygnąć się przed wszelkim grzechem, jako
największym złem i wystrzegać się go, lecz także oddać się będzie musiał w
całości woli Bożej i dążyć do zadośćuczynienia naruszonej czci Boskiego

Majestatu, czy to ciągłą modlitwą, czy to dobrowolnie podjętą pokutą, czy też
cierpliwym znoszeniem dolegliwości, które na niego spadną, czy w końcu całym
życiem przejętym pragnieniem tej ekspiacji. W tej to myśli powstały liczne
stowarzyszenia mężczyzn i kobiet, które, ożywione wzniosłą służbą, wytknęły
sobie jako cel niejako zastąpienia dniem i nocą Anioła, pocieszającego Jezusa w
Ogrodzie Oliwnym; stąd to powstały bractwa nabożne [...] i przyjęły na się ten
sam obowiązek ekspiacji spełnianej przez odpowiednie nabożeństwa i
zaprawianie się w cnocie; stąd to w końcu, nie mówiąc o innych rzeczach,
wprowadzono dla zadośćuczynienia obrażonej czci Boga ćwiczenia religijne i
nabożeństwa wynagradzające, [...] przejęte nie tylko przez poszczególnych
wiernych, lecz również przez liczne parafie, diecezje i miasta.

Z Pism św. Maksymiliana

Rozważanie
O ile słowo modlitwa pojawia się jeszcze w języku współczesnego człowieka, o
tyle ofiara wydaje się już słowem coraz bardziej zapomnianym, a na pewno –
niemodnym. Najchętniej pozbylibyśmy się wszelkich, nawet najdrobniejszych
życiowych niedogodności, a świadome wybieranie pewnych wyrzeczeń czy
właśnie ofiar wydaje się co najmniej szaleństwem! Okazuje się jednak, że w
perspektywie katolickiej ofiara posiada szczególne znaczenie i wyjątkową
wartość. Jeśli chcemy choć trochę swoim ludzkim rozumem i sercem przybliżyć
się do tej prawdy, zgłębić ją, musimy całym sobą zwrócić się ku Ofierze Pana
Jezusa. Poczynając od świadomego uczestniczenia w Najświętszej Ofierze Mszy,
przez poznawanie jej istoty i znaczenia, na próbie życia nią w swojej
codzienności i na drodze powołania kończąc. Niech Matka Boża Niepokalana
uczy nas ofiarowania Bogu siebie samych, wszystkiego, co do nas należy i życia
zanurzonego w modlitwie.

Fragmenty konferencji o. Maksymiliana Kolbego pt. Modlitwa przede wszystkim
[132], Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2015.

Pytania:

Musimy sobie często przypominać, że cały owoc naszej działalności względem
dusz w kierunku ich nawrócenia i uświęcenia zależy od modlitwy. W porządku
nadnaturalnym skutek uzależniony jest od łaski, a łaskę trzeba wyprosić
modlitwą. Choćby na zewnątrz było dużo ruchu, dużo pracy i rozgłosu, a
modlitwy byłoby mało, owoców stosunkowo będzie niewiele. Dlatego trzeba się
dużo modlić. W niedzielę, gdy jest więcej czasu, dobrze jest wpaść do kaplicy
choćby na krótką chwilkę i pomodlić się. Miłość do Niepokalanej i dusz niech
nas do tego pobudza. [...] Modlitwą i cierpieniem możemy wyprosić wiele łask.
Działalność zewnętrzna tylko przygotowuje drogę do łaski, ale nie sprowadza tej
łaski. Jak się mamy modlić? Modlitwy tej nauczył nas Pan Jezus słowami:
„Panie, odejmij ode Mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola niech się
stanie” [por. Mt 26,39]. Możemy więc modlić się o oddalenie tych krzyżyków,
ale zawsze z poddaniem się woli Bożej. Jest jednak modlitwa, która na pewno
jest wolą Bożą, a jest nią prośba o własne i drugich uświęcenie. Gdy się modlimy,
żeby Niepokalana zdobyła wszystkie dusze, na pewno jest to wolą Bożą. W tej
intencji możemy wszelkie trudy, niewygody i cierpienia ofiarować Niepokalanej,
żeby zdobyła świat – bez żadnych zastrzeżeń.

Wyjaśnienie tekstów
Zgodnie z definicją słownikową ofiara w kontekście używanym przez nas
oznacza: poświęcenie, oddanie czegoś cennego ze względu na jakieś wyższe
dobro, wyższą konieczność oraz coś, co oddaje się Bogu w celu przebłagania lub
podziękowania za doznane łaski.

1) Dlaczego tak ważna jest codzienna modlitwa?
2) Co mówi nam fragment Listu do Rzymian? Jaki jest związek pomiędzy
modlitwą i ofiarą?
3) Jaki sens i znaczenie posiada Ofiara Chrystusa? Jakie znaczenie ma w
tym kontekście dla mnie, całego Kościoła i świata Ofiara Mszy świętej?
4) Jaki sens posiadają nasze ludzkie ofiary? Jakie ofiary składam Bogu? Co
Mu ofiarowuję? Czy jestem dziś gotowy do codziennej modlitwy i
podejmowania ofiar? Co to oznacza w praktyce?
5) Jakie wskazówki daje nam Ojciec Święty we fragmencie swojej
encykliki?
6) Jakie znaczenie modlitwy i ofiary pokazuje nam o. Kolbe? Jaki jest ich
związek z Niepokalaną?
7) Jakie refleksje i postanowienia rodzą się w moim sercu?

