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PROCESJA WYBRANYCH

„Wszyscy  bowiem  musimy  stanąć  przed  trybunałem  Chrystusa,  aby  każdy  otrzymał  zapłatę  za  uczynki
dokonane w ciele, złe lub dobre.”. /2 Kor 5, 10/

Do przeczytania:
Na  przełomie  tysiącleci  (X/XI  w)  w  klasztorze  benedyktyńskim  w  Reichenau  nad  Jeziorem  Bodeńskim
w Niemczech istniało słynne skryborium, gdzie  mnisi,  kopiści  i  artyści,  przepisywali  święte księgi i  tworzyli
oprawę graficzną do nich. Właśnie w tym czasie powstał manuskrypt starotestamentalnej Pieśni nad Pieśniami
i  Księgi  Daniela  z  komentarzem,  który  przekazano do cesarskiej  katedry  w Bambergu (obecnie  można  go
oglądać w Miejskiej Bibliotece w Bambergu  lub  w internecie,  bo  zbiory  są  zdigitalizowane).  Na pierwszych
stronach tej  księgi  znajdujemy piękne ilustracje  drogi  Kościoła  ku pełnej  komunii.  Przedstawiają  one dwie
drogi: pierwsza (po lewej) przedstawia drogę historyczną: pielgrzymkę powołanych od chrzcielnicy do Triduum
Paschalnego Chrystusa, które to Triduum przeżywamy w każdej Eucharystii, druga (po prawej) przedstawia
drogę transcendentną (czyli wychodzącą poza granice) od Eucharystii do wieczności Niebieskiego Jeruzalem.
Pierwsza  droga  dzieje  się  teraz,  tu  na  ziemi  (takie  też  jest  tło),  gdzie  procesja  wije  się  po  ziemi,  druga
- w wieczności, gdzie złote tło wskazuje ostateczny wymiar, wieczność i niezniszczalną obecność Boga.
Ilustracje  te  pojawiają  się  właśnie  przy  tych  dwóch,  wymienionych  na  początku,  starotestamentalnych
księgach. Pieśń nad pieśniami jest również (poza obrazem miłości mężczyzny i kobiety) obrazem oblubieńczej
(zdolnej do bycia darem - żyć z kimś, żyć dla kogoś) relacji, miłości wzajemnej Chrystusa i Kościoła, a w Księdze
Daniela słyszymy zapowiedź eschatologiczną (nauka o rzeczach ostatecznych)  Królestwa Bożego (Dn 7, 13-14).

Do kontemplacji:
Obrazy na złączonym pliku pdf (do wydrukowania lub wyświetlenia)
http://digital.bib-bvb.de/view/bvbmets/viewer.0.6.4.jsp?
folder_id=0&dvs=1586595021982~124&pid=13422903&locale=pl&usePid1=true&usePid2=true

Pochód wybranych tu na ziemi i w wieczności – ukazuje drogę do celu naszego życia. Ostatecznie każde nasze
działanie, każda chwila w życiu albo nas prowadzi albo oddala od tronu Bożego. Wierzymy, że dzięki Bożej
łasce staniemy  twarzą w twarz, by doświadczyć Jego chwały i żyć z Nim w wieczności.

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Wprowadzenie w temat spotkania – droga do wieczności

Tym  razem  wprowadzenie  w  spotkanie  będzie  przeczytanie  tekstu  wstępnego  oraz  dowolne
wypowiedzi  uczestników  dotyczące  refleksji,  czy  przemyśleń  związanych  kontemplacją
zaprezentowanych obrazów. Co zwróciło naszą uwagę? Czy widzę siebie w tej procesji?

3. Dzielenie się Słowem Bożym

3.1. Czytanie Słowa Bożego 

Z Pisma Świętego:

 „Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego
głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni,jego koła - płonący ogień. Strumień ognia się
rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim.
Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu gwaru wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzałem, aż zabito bestię;
ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres
trwania ich życia co do czasu i godziny. Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie,
chwałę  i  władzę  królewską, a  służyły  Mu wszystkie  narody,  ludy  i  języki.  Panowanie  Jego jest  wiecznym
panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” Dn 7, 9-14



3.2. Chwila refleksji
Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i obrazy oraz zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się do mojego
życia, postępowania.

3.3. Dzielenie
Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło w nich usłyszane
Słowo Boże i pozostałe teksty. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego z wersetów, którego
dotyczy ta refleksja lub fragmentu obrazu, który zwrócił nasza uwagę.

Jakie jest moje wyobrażenie wieczności? 
Czy na co dzień pamiętam dokąd zmierzam, co mnie czeka?

4. Modlitwa na zakończenie spotkania


