Różaniec Katyński
Wstęp:
Jest taka Matka Boska co nie ma kaplicy
Na jednym miejscu pozostać nie umie
Przeszła przez Katyń
Chodzi po rozpaczy
Spotyka niewierzących
Nie płacze
Rozumie
Dziś jest doskonały moment, byśmy i my prosili miłosiernego Boga o
zrozumienie naszych polskich trudnych spraw, byśmy stawiając pytania o
prawdę nie nosili w sercach wrogości, nienawiści, pragnienia odwetu.
Różaniec to najskuteczniejsza obrona przed złem, niegodziwością, kłamstwem
i łamaniem Bożego prawa w naszej Ojczyźnie. Odmówmy go polecając Bożemu
miłosierdziu wszystkich tu obecnych i ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Dla
nas prośmy o światło nadziei, dla Nich o dar nieba, o to, by spowici kwietniową
mgłą, wyrwani z życia w sposób gwałtowny i nieoczekiwany z radością wyszli
na spotkanie Pana i już zawsze cieszyli się widokiem Słońca, które nie zna
zmierzchu.
Rozważmy tajemnice światła i na nowo ożywmy w sobie Wiarę, Nadzieję
i Miłość.
I.

Chrzest Pana Jezusa

Kiedy Jezus zanurzył się w wodach Jordanu, usłyszał głos Ojca: „To jest mój
Syn umiłowany”. Te same słowa rozbrzmiały w naszych uszach podczas
sakramentu chrztu świętego. Niech odezwą się echem także dziś i będą
źródłem, z którego wypłynie kojąca miłość Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Miłość zdolna wybaczyć winnym tej strasznej katastrofy i miłość ku jej ofiarom
niezależnie od pozycji społecznej, przynależności partyjnej i światopoglądu.
Otwórzmy się na miłość, o której Jan Paweł II tak pięknie pisał w swojej poezji:
Miłość mi wszystko wyjaśniła
Miłość wszystko rozwiązała
Dlatego uwielbiam tę Miłość
Gdziekolwiek by przebywała.

II.

Objawienie siebie w Kanie Galilejskiej

Cud w Kanie Galilejskiej potwierdza zatroskanie Jezusa i Jego Matki o rodzinę.
Ukazuje też ogromną wartość wstawienniczej prośby Pocieszycielki i
Orędowniczki człowieka. Prośmy zatem Maryję, by była wsparciem i
pocieszeniem dla każdej polskiej rodziny, zwłaszcza dla rodzin członków załogi
TU 154.
Ufni w to, że Królowa Polski wyszła na spotkanie całej załodze samolotu,
każdego z osobna przedstawiła swemu Synowi i wyprosiła potrzebne łaski,
powtórzmy za błogosławionym Janem Pawłem II „ Totus tuus” i dodajmy:
Módl się także za nami w godzinę naszej śmierci.
III.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Modlitwa różańcowa odkrywa tajemnice Ewangelii, doskonali, wzmacnia i
broni przed złem. Pokazuje, że każdy z nas zawierzając Bogu i Niepokalanej
buduje Królestwo Boże już tu, na ziemi. Dziękujmy Bożemu Sercu za wszystkie
dobre czyny Pana Prezydenta, Jego Małżonki i współtowarzyszy ostatniego lotu
na groby pomordowanych Synów polskiej ziemi. Prośmy, by zasiedli na tronie
sprawiedliwych i dostąpili łaski oglądania Boga twarzą w twarz.

IV.

Przemienienie na Górze Tabor

Gdy uczniowie zobaczyli przemienione ciało Jezusa, poczuli się szczęśliwi i
zapragnęli pozostać na Górze. To samo uczucie ogarnia człowieka, który
doświadcza bliskości Boga
Wierzymy, że polscy patrioci, powołani przez Boga do nowego życia w dniu 10
kwietnia 2010 roku dostąpili tej cudownej przemiany, że nie prowadzą już
sporów o władzę i pierwszeństwo, nie licytują kto więcej zrobił dla Polski lecz
wzorem polskiego papieża adorują Boga w ciszy i pokorze.
Uwielbiajmy Boga za dar spotkania z tymi, którzy dobrocią i pokorą serca
przemieniali świat polityki, troszcząc się o rodzinę i Ojczyznę. Powierzmy
Chrystusowi także tych, którzy szukając wygodnego miejsca dla siebie odważyli
się podnieś rękę na chrześcijańskie wartości i zaczęli wyrzucać Boga z
przestrzeni publicznej.

V.

Ustanowienie Eucharystii

Aby żyć, trzeba jeść. Aby żyć wiecznie, trzeba spożywać pokarm wieczności,
karmić się Eucharystią. Eucharystia to doświadczenie bliskości Boga i moc
Miłości, która „cierpliwa jest, łaskawa jest, nie szuka poklasku, nie pamięta
złego i nigdy nie ustaje”. Nauczmy się żyć Eucharystią na co dzień. Uczyńmy ją
kamieniem węgielnym odrodzonej Ojczyzny - wolnej od braterskich waśni i
kłamstwa, wiernej Bogu i papieskiemu nauczaniu. Ofiarujmy ją w najbliższym
czasie za poległych w Lesie Katyńskim w roku 1940 i pod Smoleńskiem w
2010r. Niech pamięć o nich żyje w nas, nie tylko w symbolicznych dębach i na
pamiątkowych tablicach. Zanim odmówimy ostatnią dziesiątkę różańca
zwróćmy się do Maryi słowami Ks. Peszkowskiego:
„Ty znasz ich tajemnicę tak ukrywaną przed światem(…)
I przebaczyłaś im wszystkim?
Nie mogłaś inaczej.
Pamiętałaś przecież słowa twojego Syna:
Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”.
I nam pomóż przebaczyć. Amen.

