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Rozkaz L. 5/2013

List od kapelana
Kończymy Wielki Post, czas zadumy nad swoim życiem. Za chwilę przeżywać będziemy
WIELKI CZWARTEK ze swoją Mszą Wieczerzy Pańskiej. Gorąco pragnie Jezus spożywać z
każdym z Was tę Paschę. Razem z Wami Zuchy, Harcerze, Instruktorzy i Seniorzy, razem z
Waszymi Rodzinami i Przyjaciółmi Jezus chce zasiąść do stołu Eucharystii.

Później WIELKI PIĄTEK. Pomóżcie Jezusowi Chrystusowi dźwigać krzyż,
tak jak Szymon, tak jak Weronika, nawet jak płaczące niewiasty. Niech Was spotka,
jak spotkał swoją Matkę. Stańcie pod krzyżem razem z Maryją Matką jak Jan i weźcie
Ją do siebie. Na drzewie krzyża ukrzyżujcie swoje życie. Nie krzyczcie jak łotr,
ale powiedzcie wyznając wiarę jak setnik: „istotnie człowiek ten był sprawiedliwy” – albo
inaczej „PAN MÓJ I BÓG MÓJ”. Weźcie Chrystusowe ciało zdjęte z krzyża, ukrzyżowane
dla Was, za Wasze grzechy, złóżcie je do grobu – do grobu nadziei. Adorując trzymając harcerską straż pilnujcie, ażeby współcześni nie wykradli
Go z grobu, bo On ma zmartwychwstać.
A gdy przyjdzie WIELKA SOBOTA, przygotujcie koszyczek i zanieście
do świątyni, aby kapłan mógł odmówić błogosławieństwo nad „święconym”.
To pokarm na wielkanocny stół. Wieczorem, przeżywając Wigilię Paschalną – ogrzejcie się
świętym ogniem i blaskiem nowego Paschału rozświetlając drogi swojego życia, później
wsłuchajcie się w Liturgię Słowa. Każdego z Was Bóg chce przeprowadzić przez Morze
Czerwone. No i z czystym sercem zaśpiewajcie pierwsze ALLELUJA. Powiedzcie Bogu, że
w Niego wierzycie odnawiając przyrzeczenia chrztu św.
A w WIELKĄ NIEDZIELĘ, gdy zajrzycie do grobu – Jego już nie będzie, bo ON- JEZUS
CHRYSTUS – ZMARTWYCHWSTAŁ i jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia
świata. A jeśli On zmartwychwstał to i my zmartwychwstaniemy.

Zapewniając każdego z Was o mojej pamięci na modlitwie
życzę Wam, aby Zmartwychwstały Chrystus umacniał Waszą wiarę, nadzieję i miłość w życiu osobistym i harcerskiej służbie w ZHP

Alleluja
Ks. hm. Wojciech Jurkowski SAC
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