CENTRUM FORMACJI DUCHOWEJ

CZUWANIE JUBILEUSZOWE
NA 25 LAT CFD
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
KRAKÓW, 22 - 23 KWIETNIA 2022

PROGRAM CZUWANIA

21.30 Eucharystia piątku w Oktawie Wielkiej Nocy
22.30 Przywitanie uczestników
Sprawy organizacyjne
23.00 Nabożeństwo Drogi Światła
3.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Koronka do Miłosierdzia Bożego
Adoracja w ciszy

3.40

Zakończenie adoracji

3.45

Eucharystia soboty w Oktawie Wielkiej Nocy

PRZYDATNE INFORMACJE

§

w czasie czuwania teren Sanktuarium pozostanie zamknięty.

§

do dyspozycji uczestników pozostaje kościół, jadalnia i toalety w
domu Faustinum

§

kolejne stacje Drogi Światła będą miały stały przebieg:
o śpiew
o zapowiedź stacji
o odczytanie fragmentu Ewangelii
o krótka refleksja któregoś z księży z CFD
o pięć minut ciszy na własną refleksję
o śpiew
o dziękczynienia
czuwania

wypowiadane

przez

uczestników

o śpiew / zapalenie kolejnej świecy od Paschału
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NABOŻEŃSTWO DROGI ŚWIATŁA

§

Stacja I: Zmartwychwstanie Jezusa

2 Kamień od grobu zastały odsunięty. 3 A skoro weszły, nie znalazły ciała
Pana Jezusa. 4 Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi
dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 5 Przestraszone, pochyliły twarze ku
ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych? 6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak
wam mówił, będąc jeszcze w Galilei
(Łk 24, 2-6)

§

Stacja II: Uczniowie przy pustym grobie

6 Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna 7 oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 8 Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył.
(J 20, 6-8)
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§

Stacja III – Zmartwychwstały ukazuje się Marii Magdalenie

11 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak]
płakała, nachyliła się do grobu 12 i ujrzała dwóch aniołów w bieli,
siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy,
drugiego w miejscu nóg. 13 I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»
Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go
położono». 14 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa,
ale nie wiedziała, że to Jezus. 15 Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu
płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała
do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś,
a ja Go wezmę».
(J 20, 11-15)

§

Stacja IV – Zmartwychwstały ukazuje się uczniom idącym do Emaus

15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł
z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie
poznali. 17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w
drodze?» Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas,
odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w
Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». 19 Zapytał ich:
«Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem
Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec
Boga i całego ludu; 20 jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na
śmierć i ukrzyżowali. 21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał
wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to
stało. 22 Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano
u grobu, 23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały
widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 24 Poszli niektórzy z
naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego
nie widzieli». 25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są
wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 26 Czyż
Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 27 I zaczynając
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich
Pismach odnosiło się do Niego.
(Łk 24, 15-27)
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§

Stacja V – Zmartwychwstały objawia się przy łamaniu chleba

28 Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał
iść dalej. 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z
nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się otworzyły
i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie:
«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam
wyjaśniał?»
(Łk 24, 28-32)

§

Stacja VI – Zmartwychwstały ukazuje się uczniom w Wieczerniku

35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy
łamaniu chleba. 36 A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i
rzekł do nich: «Pokój wam!» 37 Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że
widzą ducha. 38 Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i
dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 39 Popatrzcie na moje
ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma
ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». 40 Przy tych słowach pokazał im
swoje ręce i nogi. 41 Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» 42 Oni podali Mu
kawałek pieczonej ryby. 43 Wziął i jadł wobec nich. 44 Potem rzekł do
nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w
Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». 45 Wtedy oświecił ich
umysły, aby rozumieli Pisma
(Łk 24, 35-45)
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§

Stacja VII – Zmartwychwstały przekazuje uczniom władzę
odpuszczania grzechów

19 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali
uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł
Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» 20 A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie
ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». 22 Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! 23 Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»
(J 20, 19-23)

§

Stacja VIII – Zmartwychwstały umacnia wiarę Tomasza

27 Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje
ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym!» 28 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg
mój!» 29 Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie
ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»
(J 20, 27-28)
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§

Stacja IX – Zmartwychwstały ukazuje się uczniom nad Jeziorem
Tyberiadzkim

3 Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu:
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie
złowili. 4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie
nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie
co na posiłek?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». 6 On rzekł do nich: «Zarzućcie
sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 7 Powiedział więc do Piotra ów
uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr usłyszawszy, że
to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi
- i rzucił się w morze.
(J 21, 3-7)

§

Stacja X – Zmartwychwstały powierza Piotrowi swój Kościół

15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak,
Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» 16 I
znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł
do niego: «Paś owce moje!». 17 Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie,
synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci
powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!
(J 21, 15-17)
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§

Stacja XI – Zmartwychwstały posyła uczniów z misją w świat

16 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im
polecił. 17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. 18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. 20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»
(Mt 28, 16-20)

§

Stacja XII – Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Nieba

50 Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił
ich. 51 A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do
nieba. 52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do
Jerozolimy, 53 gdzie stale przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.
(Łk 24, 50-53)
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§

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują Ducha Świętego

11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba».
12 Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. 13 Przybywszy tam weszli do
sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat]
Jakuba. 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z
niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego.
(Dz 1, 11-14)

§

Stacja XIV – Zmartwychwstały posyła Kościołowi Ducha Świętego

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał
mówić.
(Dz 2, 1-4)
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Teksty pieśni wykorzystywane podczas czuwania
Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych
Jezus zmartwychwstały ze śladami męki
Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha
Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie
W Tobie jest światło , każdy mrok rozjaśni
W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża
Ufam Tobie, miłosierny Jezu, wybaw nas
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Ciebie
Jezu prowadź mnie, Jezu przygarnij mnie
Crucem Tuam adoramus Domine
Resurectionem tuam, laudamus Domine
Laudamus et glorificamus
Resurectionem tuam laudamus Domine
(adorujemy krzyż Twój Panie i wychwalamy Twoje zmartwychwstanie)
Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine 3x, Domine
Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine 3x, Domine
Per sanctam resurrectionem tuam
Libera nos Domine 3x, Domine
(przez Twój krzyż i mękę - wybaw nas Panie,
przez Twoje święte zmartwychwstanie – wybaw nas Panie)
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis
Confirmet cor tuum 2x
(niech Duch Jezusa Chrystusa, Duch miłości
umocni twoje serce)

Centrum Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30-364 Kraków
tel +48 12 254 6060 kom.: +48 694 448 170;
e-mail: cfd@sds.pl
www.cfd.salwatorianie.pl

