Grób Święty
Kiedy mówimy o sobie, że jesteśmy Kawalerami i Damami Zakonu Świętego Grobu,
przyznajemy się do szczególnego przywiązania do miejsca, w którym chwała i
piękno łączą się z pustką. Myślimy tak o „grobie, wykutym w skale, w którym nikt
jeszcze nie był pochowany” (Łk 23,53), o tak drogim nam i całemu Kościołowi
Powszechnemu miejscu, które gościło przez kilka godzin ciało Jezusa, prawdziwego
Boga i prawdziwego człowieka, który umarł na krzyżu.
Kiedy jedziemy na pielgrzymkę, cieszymy się, że możemy spędzić kilka minut w
tym świętym miejscu. Z pewnością pamiętamy ciało Tego, który ofiarował Siebie
samego na odkupienie za nas wszystkich, ale nasza historia nie kończy się wraz ze
śmiercią. Dziś jesteśmy tu właśnie dlatego, że ten Grób jest pusty, ponieważ - jak
recytuje psalmista, zwracając się do Boga „bo nie pozostawisz mojej duszy w
Szeolu / i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu” (Ps 16,10).

„Ojciec wywyższył Syna i otworzył nam drogę do naśladowania Go. Jednak to Pusty
Grób połączył ich w solidarności i świętowaniu. Jest to ten sam Pusty Grób, który
adorujemy podczas Świąt Wielkanocnych. To właśnie Zmartwychwstanie Pańskie
podnosi każdego z nas z własnych obaw i pobudza nas do troski również o naszych
bliźnich. Ofiarowując Mszę św. w tym dniu wchodzimy w świat Boga, świat
sakramentalny, który znosi czas i przestrzeń i wciąga nas w samo działanie śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa - tak jakbyśmy (mówi Papież) byli tam wtedy, kiedy to
miało miejsce. I dla nas, którzy jesteśmy wyjątkowo oddani temu miejscu, Grobowi
Świętemu, niech ta Msza Święta posłuży jako sakramentalna pielgrzymka na Kalwarię”.
Edwin Kardynał O'Brien

Pogłębiajmy naszą refleksję
"Starożytna więź łączy was z Grobem Świętym. Z wiekową pamiątką ukrzyżowania
Chrystusa, który został tam złożony, oraz Chrystusa zmartwychwstałego, który
pokonał śmierć. Niech Jezus Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały będzie
centrum waszego życia i każdego waszego osobistego projektu. Wierzymy
w odkupieńczą moc Krzyża i Zmartwychwstania, aby ofiarować nadzieję i pokój.
Ziemia Jezusa w szczególny sposób bardzo ich potrzebuje".
Papież Franciszek do Kawalerów i Dam Zakonu
podczas Konsulty w 2013 roku

Zobowiązanie na ten miesiąc
Zadajmy sobie pytanie, jakie skierował do nas nasz Wielki Mistrz w swoim
przesłaniu z czerwca 2018 roku:

Czy nasze szczególne nabożeństwo do Pustego Grobu Bożego
pozwala nam doświadczyć

„ukrytej obecności Zmartwychwstałego

Pana"?
Jak dobrze wiemy, Bazylika Grobu Świętego mieści w swoich murach także
miejsce ukrzyżowania i złożenia Jezusa. Przygotowując się do przeżycia Wielkiego
Tygodnia, możemy znaleźć pokrzepienie w medytacji nad poniższą modlitwą
papieża Pawła VI podczas jego pielgrzymki do Ziemi Świętej w 1964 roku:

Oto jesteśmy, Panie Jezu,
przyszliśmy jako winowajcy, którzy wracają na miejsce zbrodni,
przyszliśmy jako ten, który poszedł za Tobą, ale który Cię zdradził;
wierni, niewierni byliśmy tak wiele razy,
przyszliśmy wyzna
tajemniczą relację między naszymi grzechami i Twoją Męką:
nasza praca, Twoja praca, przyszliśmy tutaj, aby bi
się w piersi,
szuka
przebaczenia, błaga
o Twoje miłosierdzie,
przyszliśmy, ponieważ wiemy,
że Ty możesz, że Ty chcesz nam przebaczy,
bo Ty odkupiłeś za nas nasz grzech,
Jesteś naszym zbawieniem i naszą nadzieją.
Papież Święty Paweł VI

