Styczeń 2009
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Najpierw bardzo chcę przeprosić za opóźniony numer „Anioła”. Mam nadzieję, Ŝe
kolejne będą ukazywały się juŜ na czas, czyli na początku kaŜdego miesiąca.
Zapraszam do lektury przygotowanych treści. Dziś duŜo świadectw i zatrzymania się
nad troską o swoje śycie Duchowe. Bez czasu pustyni i wyciszenia, odejścia od codzienności
nie jest moŜliwe prawidłowe funkcjonowanie. Dziś zapraszamy do lektury artykułów, które
pomogą nam zobaczyć konieczność zaplanowania w naszym Ŝyciu czasu rekolekcji, czy dni
skupienia. Niech proponowane treści będą – jak zawsze – zachętą do własnych, głębokich
poszukiwań odniesień we własnym Ŝyciu.
Redakcja
Przebywanie na pustyni jest przywyknięciem
do osobistej niezaleŜności,
do pozostawania sam na sam z własnymi myślami,
z własną modlitwą, własnym przeznaczeniem.
Przebywanie na pustyni jest zamknięciem
się we własnym pokoju,
pozostawaniem samemu w pustym kościele,
zbudowaniem na poddaszu
czy w końcu korytarza małego oratorium,
gdzie znajduje się miejsce dla naszego
kontaktu z Bogiem,
gdzie będziemy mogli nabrać oddechu,
odnaleźć pokój.
Przebywanie na pustyni oznacza poświęcenie
od czasu do czasu całego dnia na modlitwę,
wyruszenie na jakąś samotną górę,
obudzenie się samemu w środku nocy,
by się modlić.
Wreszcie przebywanie na pustyni
oznacza dokładnie to:
być posłusznym wobec Boga...
Carlo Carretto

W tych dniach skupienia Jezus przemówił naprawdę do mnie, ja teraz wiem, Ŝe nikt mnie tak
nie kocha jak On. Ja zrozumiałam, Ŝe Ŝycie bez Jezusa jest bardzo smutne. Co by nie stało się
w moim Ŝyciu wiem, Ŝe Jezus będzie zawsze ze mną. Zrozumiałam dopiero teraz, ze Jezus
jest najwaŜniejszy w moim Ŝyciu.
Alina Wysoczyńska

W Bogu
KtóŜ nas moŜe odłączyć od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo
dzięki Temu, który nas umiłował (Rz 8, 35.37).
Nie istnieje Ŝadna zewnętrzna rzecz, która moŜe mnie odłączyć
od Ciebie BoŜe. Tak! Jedyne co moŜe mnie od Ciebie odłączyć
to moja własna decyzja, to decyzja mego serca. Ale Ŝadna rzecz
sama w sobie nie ma tej magicznej siły, która by sprawiła w
sposób automatyczny odłączenie mnie od Ciebie.
Pracuję, wykonuję codziennie mnóstwo róŜnych czynności. I
gdzieś pośród całej mojej aktywności przychodzi do mnie ta
jedna myśl: sukcesem jest to, abym pozostał Tobie wierny,
abym pozostał z Tobą w łączności, abym po prostu był w
Tobie. Czuję się zaskoczony tą myślą, bo przecieŜ do tej pory wiele innych rzeczy było dla
mnie sukcesem. Nawet zwykłe wywiązanie się z zaplanowanej przez siebie pracy lub z
czegoś, co obiecałem innym. O tak, to jest sukces! JakŜe często u schyłku dnia oceniam jego
wartość przez pryzmat tego, co zdziałałem, czego się nauczyłem, co zrozumiałem, co
osiągnąłem. CóŜ z tego, Ŝe człowiek cały świat zyska jeśli na swej duszy szkodę poniesie.
Czym jest ta szkoda? Odłączeniem się od Ciebie, Panie. A przecieŜ tyle razy modliłem się:
Nie daj mi odłączyć się od Ciebie nie rozumiejąc znaczenia tych słów.
Mogę dokonywać wielkich dzieł w moim Ŝyciu, ale jeśli zabraknie miłości? Jeśli jej
zabraknie, to odpadnę od Ciebie i będę wszystko widział ze swojej perspektywy. JuŜ nie tak,
jak Ty patrzysz na mnie, ale jak ja patrzę na siebie i na innych. A jeśli brakuje mi miłości to
jest to zawsze patrzenie niepełne, ludzkie a nie BoŜe.
CóŜ moŜe mnie zatem odłączyć od Twojej miłości skoro Ŝadna rzecz stworzona nie moŜe
tego dokonać? Tylko ja sam mogę podjąć w sobie taką decyzję. I w rzeczywistości podejmuję
ją za kaŜdym razem, gdy rezygnuję z prostoty bycia i gdy wpadam w złoŜoność pychy: chęci
bycia kimś innym niŜ naprawdę jestem. Kimś lepszym, kimś waŜniejszym, kimś
piękniejszym, kimś bardziej...
Patrzę na Ciebie rozciągniętego na krzyŜu i zaczynam rozumieć, Ŝe św. Paweł kiedy pytał się
siebie cóŜ nas moŜe odłączyć od Twojej miłości, to patrzył właśnie na Ciebie ukrzyŜowanego.
Bo właśnie na KrzyŜu nie pozwoliłeś, aby utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy
nagość, niebezpieczeństwo czy miecz odłączyły Cię od Ojca. Nie! Trwając w cierpieniu i
prześladowaniu odniosłeś pełne zwycięstwo. Twoje serce pozostało czyste, zjednoczone z
Ojcem i współczujące dla nas, współczujące wszystkim ludziom, nawet swoim oprawcom.
Wiem, Ŝe zapraszasz mnie, abym Cię naśladował, abym poszedł za Tobą. Wiem, Ŝe udzielisz
mi sił, udzielisz mi łaski płynącej z KrzyŜa. Nie czuję się ani silny ani mocny. Wręcz
przeciwnie! Ale tak jak Maryja nie pytam czy to się stanie. Pytam: jak to się stanie?
Źródło tekstu: http://www.eccc.pl/p/czytelnia/czytelnia-rozwazania-70.html

Podstawowe informacje o rekolekcjach.
Poradnik dla poszukujących i wątpiących
Jak jechać, Ŝeby dojechać na najlepsze dla siebie rekolekcje? śeby pozbierać do kupy swoje
Ŝycie, poczuć jego sens i radość. Oto kilka prostych rad.
1. Kiedy jechać na rekolekcje?
Symptomy mogą być co najmniej trzy. Po pierwsze, gdy czasami stając przed lustrem mamy
wraŜenie, Ŝe człowiek, na którego spoglądamy nie jest juŜ tym miłym gościem sprzed lat i
zaczynamy czuć do niego pogardę. Po drugie, gdy spoglądając na
kolegów, przyjaciół, którzy stale czegoś od nas chcą, czujemy
zmęczenie i zaczynamy marzyć o innym, lepszym Ŝyciu. Po trzecie,
gdy spoglądamy w lustro i widzimy zadowolonego z siebie gościa,
któremu wszystko się udaje, Ŝyje w kochającej rodzinie, uczy się
dobrze albo ma świetną i rozwijającą pracę, wygodne mieszkanie w
centrum i domek letni w Jastrzębiej Górze, samochód i konto w
szwajcarskim banku lub przynajmniej jedną z tych rzeczy. W tych trzech przypadkach wyjazd
na rekolekcje zdaje się koniecznością. Oczywiście powszechne jest, u kaŜdej z
prezentowanych wyŜej grup, przekonanie, Ŝe jeszcze nie nadszedł odpowiedni czas, a w
przyszłym roku zima będzie lŜejsza, a trawa bardziej zielona. Odkładanie terminów przyjazdu
jest prawdziwą zmorą ośrodków rekolekcyjnych. Radzą sobie, jak mogą. śe takie działanie
moŜe być związane z diabłem i tak nowoczesna część społeczeństwa mi nie uwierzy, więc
spuszczam to na karb bardziej namacalnego pospolitego lenistwa podszytego lękiem.
2. Jak wybrać coś odpowiedniego dla siebie?
Badając znaki czasu i wolny rynek, róŜne wspólnoty zakonne i świeckie
oraz instytucje kościelne proponują obecnie szeroką gamę rekolekcji i
skupień. Wybór nie jest łatwy. Obserwujemy nadmiar dziwnych,
branŜowych rekolekcji: dla księŜy, dla sióstr, dla młodzieŜy, dla
starszych, dla rozwiedzionych, dla nowoŜeńców, dla radiosłuchaczy, dla
literatów, dla biznesmenów, dla biznesmenek, dla artystów, dla
Ŝeglarzy, dla grotołazów, dla więźniów, dla prawników, dla Rodziny Radia Maryja, itd., itp.
KaŜdy moŜe na taką branŜówkę sobie pojechać i spotkać kolegów z pracy. Naturalnie, moŜna
i naleŜy eksperymentować. Najlepiej jednak, jak się wydaje, pojechać na rekolekcje dla ludzi.
Tak to juŜ jakoś jest, Ŝe kaŜdy z nas ma inne doświadczenia i zmaga się z innymi problemami.
Trudno rozwiązać je branŜowo. Nie poradzimy sobie z nimi, jeśli najpierw nie nauczymy się
tego, na czym polega bycie człowiekiem.
3. Na co zwracać uwagę przy wyborze?
Po pierwsze, naleŜy zdecydować, ile czasu moŜemy przeznaczyć. Dziś, gdy
czas to pieniądz, to pytanie fundamentalne. Gdy istnieje realne zagroŜenie,
Ŝe nasza dłuŜsza nieobecność moŜe spowodować duŜo trudności, musi
wystarczyć weekend. Warto jednak przeznaczyć, przynajmniej raz na cztery
lata, tydzień na głębszą duchową odnowę. Czy nie wystarczyłby jeden
dzień? Nie. DuŜe znaczenie ma nocleg poprzedzający skupienie, najlepiej
juŜ w wybranym miejscu. Wieczór przeznaczamy na wygaszanie motoru
codzienności. W domach rekolekcyjnych jest to zwykle czas, kiedy
zostajemy dokładnie poinstruowani o wszystkim, co nas czeka. Równie waŜne jest miejsce.
Najlepiej niezbyt blisko domu i miejsca nauki czy pracy. Potrzebujemy dystansu. Trzecia
waŜna okoliczność to wspólnota organizująca rekolekcje. Dobrze jest się wcześniej

zorientować, co to za ludzie, Ŝeby nie wylądować na jakiejś religijnie obcej planecie. Na
szczęście tradycyjne wspólnoty, mimo galopującej nowoczesności, nie porzuciły
błogosławionej praktyki udzielania duchowych ćwiczeń. Najlepiej wybrać miejsca
sprawdzone i z tradycjami. Chrześcijaństwo w swojej niezwykle bogatej historii wykształciło
i wypróbowało wiele alternatywnych dróg zmierzających do pogłębienia religijnego
doświadczenia wierzących. Jest w czym wybierać.
4. Razem czy osobno?
Samotność generalnie odczuwamy jako przykrą konieczność lub
następstwo nieprzemyślanych Ŝyciowych wyborów. MoŜna śmiało
stwierdzić, Ŝe pozostawanie w samotności pomoŜe nam spojrzeć na
siebie i innych w zupełnie nowy sposób. Podczas modlitwy iluzje
znikają. Obecnie formą proponowaną przez wiele wspólnot są
rekolekcje w milczeniu. Podejrzliwe umysły mogłyby dopatrzyć się
tutaj mechanizmu „wyciszenia owiec”, by donośniej brzmiał głos
religijnego guru. Coś na rzeczy jest.
5. Po co nam to milczenie owiec?
Podczas tych rekolekcji osoby prowadzące spełniają raczej rolę duchowych towarzyszy,
którzy przeszli tę drogę, a teraz pomagają przejść nią innym. Są jednak na tyle roztropni, Ŝe
pozostawiają dość swobody, aby kaŜdy sam mógł przekonać się, którędy wiedzie kręta górska
ścieŜka. Milczenie ułatwia stawianie kroków. Dla wielu doświadczenie milczenia początkowo
jest trudne. Wydaje się bezowocne czy wręcz niemoŜliwe. Podjęte jednak odwaŜnie i
wytrwale prowadzi w nieznany świat duszy, gdzie człowiek moŜe spotkać siebie, swych
najbliŜszych i… Boga. Temu, kto zakosztował prawdziwej ciszy, cięŜko wracać do
rozwrzeszczanego świata.
6. Mam oddać ukochaną komórkę?
Telefon komórkowy, który rozbrzmiewa popularnym przebojem podczas kazania,
moŜe być jego ciekawym uzupełnieniem, impulsem, który wyrywa znudzonych
słuchaczy ze snu. Podczas spowiedzi moŜe odwrócić uwagę spowiednika, podczas
chrztu uciszyć kwilenie noworodka, a podczas ślubu zdradzić zniecierpliwionym
gościom rodzaj muzyki, przy której będą się mogli za chwilę bawić na koszt
szczęśliwej młodej pary. Ale uwaga: rekolekcyjna cisza wymaga równieŜ rozstania z
telefonem, wypróbowanym towarzyszem samotności współczesnych robinsonów.
Najlepiej go wyłączyć albo nawet zdeponować u duchowego kierownika.
7. Medytacja? Jak to się robi?
Samotność i milczenie stanowią zaledwie scenę dla naszej duchowej
aktywności. NajwaŜniejsza jest odpowiednia metoda. Odpowiednia, tzn.
skuteczna. Szanownego Czytelnika ogarnie zapewne zdumienie, gdy zostanie
mu przedstawione bogate instrumentarium ascetycznych środków słuŜących
duchowej kosmetyce. KaŜda wspólnota otwierająca zapraszająco bramę stosuje
nieco odmienne, choć sprawdzone metody. Dobra metoda medytacji łączy w
sobie prosty i logiczny schemat z otwartością na indywidualną wraŜliwość
konkretnej osoby podejmującej modlitwę. Chodzi przecieŜ o spotkanie z Bogiem – osobą, a
kaŜdy z nas lubi spotykać się nieco inaczej. Jedni podczas spotkania lubią prowadzić uczone
dysputy. Inni preferują długie przyjacielskie rozmowy. Niektórzy chcą wspominać wspaniałe
wydarzenia z przeszłości, a inni wolą rozdrapywać stare rany. Jeszcze innym wystarczy samo
przebywanie w milczeniu sam na sam. Dobra metoda potrafi zawrzeć wszystkie te elementy

w wielobarwnym osobistym doświadczeniu. Potrzeba odwagi i wytrwałości. Jak to się robi?
Musisz spróbować, by się przekonać. Nie da się o tym sensownie opowiedzieć. Trzeba tego
doświadczyć. Dlatego osoby towarzyszące same musiały najpierw przejść tę drogę i dzięki te
mu mogą opowiedzieć równieŜ o własnej wędrówce, własnych trudnościach i początkowych
niepowodzeniach. Chrześcijańska medytacja zwykle karmi się Słowem BoŜym zawartym w
Piśmie Świętym, odnosząc je do historii Ŝycia konkretnego człowieka. W medytacji prawda
BoŜego Słowa spotyka się z prawdą naszego Ŝycia. Tutaj tkwi tajemnica sukcesu.
8. Wynudzę się jak mops…
Rzeczywiście czas rekolekcji biegnie odmiennie: rytmicznie i dość jednostajnie. Przynajmniej
jeśli chodzi o zewnętrzne działania. Sen, toaleta, modlitwa, posiłek, konferencja ascetyczna,
spacer, modlitwa, rozmowa z kierownikiem duchowym, lektura… Wszystko ustalone i
przewidywalne. Niemniej jednak ta monotonia sprawia, Ŝe nagle otwiera się przed
rekolektantem nie odkryty dotąd wewnętrzny świat pragnień, myśli i uczuć, bogaty i
róŜnorodny. Zewnętrzna bierność wspomaga wewnętrzną aktywność. Nudzić się? Nie ma
mowy o nudzie. Pozbywanie się współczesnych zagłuszaczy egzystencjalnego lęku w
bezpiecznej ciszy zawsze przynosi ukojenie i spokój. Przekonamy się, jak bardzo inni,
nieciekawi ludzie próbują zająć nasz czas, sprowadzając nas do roli prostackich
konsumentów. To jest dopiero nuda. Jak rozmawiać z kierownikiem duchowym? Jak się
zachować? Najtrudniejszy jest pierwszy raz. Nie wiadomo, na kogo
się trafi. MoŜe okazać się, Ŝe to ksiądz w nienagannie skrojonym
garniturze lub siostra zakonna w budzącym respekt nakryciu
głowy, świecki męŜczyzna w szarym sweterku albo pani w
kapeluszu. Lekkie zdenerwowanie jest w tej sytuacji naturalne.
Zawiedzie się, kto oczekiwał freudowskiej leŜanki. Zwykle siada
się w fotelach, swobodnie i wygodnie. Spojrzenie, uśmiech,
podanie ręki… Rozpoczyna się od opowiedzenia kilku słów o sobie, o dotychczasowej
drodze. Nim się zorientujemy okazuje się, Ŝe staliśmy się jak Tom i Jerry, jak Telma i Luiz,
jak Flip i Flap, jak Marek i Wacek. Wytrawny kierownik duchowy samym potakującym
ruchem głowy i spojrzeniem potrafi zakomunikować: OK, jesteś na dobrej drodze. A kiedy
się zaplączemy – celnym pytaniem pomoŜe się wyplątać.
9. Uwolnić się od (swojego) planowania
Zwykle na rekolekcje udajemy się z listą problemów do rozwiązania. Często
równieŜ z listą ewentualnych rozwiązań. Tymczasem nasz kierownik moŜe
zaproponować, abyśmy je wszystkie schowali do szafy na czas rekolekcji.
Podpowie, abyśmy starali się zachowywać milczenie i podejmowali kolejne
ćwiczenia duchowe zgodnie z programem. Poradzi, abyśmy uwaŜnie rejestrowali,
czego doświadczamy. OkaŜe się, Ŝe to, co wydaje się najbardziej nas ograniczać, po
lekkiej modyfikacji stanie się motorem naszego działania. Wyzwalamy się z ograniczeń, które
sami na siebie nieopatrznie nałoŜyliśmy.
10. Czy stanę się lepszy?
Takie niebezpieczeństwo naprawdę istnieje.
(Opr. s. Alicja na podstawie artykułu o. Pawła Szpyrka SJ ze strony: www.fitnessduchowy.pl)

Bóg jest! Bóg jest miłością! Mieszka wśród nas i wspomaga nas! On kocha kaŜdego! Patrząc
na stworzenie Boga moŜemy dostrzec Jego wielkość i miłość do ludzi!
Halina

Dziękuję serdecznie za przeŜyte rekolekcje. Przez te dwa dni przeŜyłem coś, czego nie
odczuwałem nigdy wcześniej. Zawsze modlitwa dla mnie była rozmową z Bogiem
jednostronną. Ja po prostu mówiłem do Niego nie słysząc odpowiedzi. A na tych rekolekcjach
otrzymałem od Pana odpowiedzi na moje pytania osobiste za pomocą Pisma Świętego. To
niezwykłe przeŜycie zapamiętam na zawsze. Za to chwała Panu!
Witek Sokalski z Ukrainy

Wasza poezja…
Przepraszam:
za to, ze krzyczę,
Ŝe proszę…
za pustkę, którą z braku Ciebie
w sercu noszę…
Przepraszam:
za brak pokory,
brak poświęcenia,
za to, Ŝe czasem milczę
nie tak jak trzeba…
Przepraszam:
Ŝe bluźnię,
Ŝe obraŜam,
za to Ŝe na skrzyŜowaniach
z Twej prostej drogi ku złemu się zwracam
Za cięŜki krzyŜ
za bok przebity
za kaŜdy ciernisty kolec i gwóźdź
w Twoje Święte Ciało wbity,
Przepraszam…

Bardzo miło wspominam ten czas (dnia skupienia), dlatego, ze poznałam Jezusa z nowej
strony, ponownie przyszedł do mego serca.
Bardzo ciekawe było to, Ŝe milczeliśmy przez cały dzień. Kiedy rozmawiamy, to Ŝyjemy w
codzienności, a kiedy milczeliśmy, to mieliśmy taką cenną moŜliwość porozmawiać z
Jezusem i usłyszeć Jego głos w naszych sercach.
Krystyna

Medytacja
SŁOWO BOśE: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa;
który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyŜynach niebieskich – w
Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przez załoŜeniem świata, abyśmy byli święci i
nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i
o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w
moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały,
dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam
światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym
bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych”. (Ef 1,3-6.15-18)

OBRAZ DO MODLITWY: zobaczmy Jezusa, który razem z Bogiem Ojcem patrzy na nas z
miłością, pragnąc nam objawiać coraz pełniej swoje miłujące oblicze.
PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy Jezusa, aby nam dał światłe oczy serca,
pozwalające widzieć pełniej nasze powołanie do świętości, i by nam udzielił ducha mądrości i
objawienia dla głębszego poznawania Jego prawdziwego oblicza.
PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY:
1. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów.
Paweł pisząc do chrześcijan załoŜonej przez siebie wspólnoty
błogosławi Boga Ojca za to, Ŝe napełnił ludzi wszelkim
błogosławieństwem duchowym. To błogosławieństwo dotyczy nie
tylko jego adresatów, lecz to im pragnie je w tym momencie
przypomnieć. I przypomina im równieŜ tę prawdę, Ŝe to BoŜe
błogosławieństwo wypływa stąd, Ŝe Bóg, poruszony miłością do kaŜdego człowieka, wybrał
nas ludzi jeszcze przed stworzeniem świata na swoje przybrane dzieci. I dopiero w takiej
perspektywie zabrał się do stwarzania świata, w którym człowieka umieścił. KaŜdy z nas jako
Jego umiłowane dziecko jest powołany do tego, by był jak Jego Syn Pierworodny, Jezus
Chrystus, święty i nieskalany przed Jego Ojcowskim obliczem. Czy mamy poczucie bycia
Jego umiłowanymi dziećmi? Czy wpatrujemy się w osobę Jezusa, by stawać się tak jak On
świętymi przed obliczem miłującego nas Boga Ojca?
2. Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.
Usłyszawszy o wierze Efezjan w Pana Jezusa oraz o ich miłości względem wszystkich ludzi
wierzących, nie zaprzestaje apostoł dziękczynienia Bogu, wspominając ich w swoich
codziennych modlitwach. Wiara i miłość to nierozłączna para i Paweł jest wdzięczny Bogu,
Ŝe są one mocno obecne w Ŝyciu tych, którym głosił Jezusa podczas swojej trzeciej wyprawy

misyjnej. Ich wiara jest zaufaniem do Jezusa, którego przeŜywają jako Pierworodnego Syna
miłującego ich Ojca. Objawia się zaś ona postawami miłości wobec tych, z którymi tę wiarę
dzielą. I to jest naprawdę właściwa postawa dziecka BoŜego Ŝyjącego na wzór Jezusa
Chrystusa.
Jak w naszym Ŝyciu nasza wiara objawia się czynami miłości? Za czyją wiarę i czyją miłość
moŜemy Bogu dziękować w naszej modlitwie? Kogo wspominamy z wdzięcznością w
naszych modlitwach?
3. Oby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
Dziękczynienie Pawła połączone jest z prośbą skierowaną do Boga w intencji bliskich mu
Efezjan. Prosi on Boga jako Ojca chwały, aby dał im ducha mądrości i objawienia w
głębszym poznaniu Jego samego. I do tego dołącza błaganie, by równieŜ dał im światłe oczy
serca tak, by wiedzieli oni, czym jest nadzieja ich powołania i czym bogactwo chwały Jego
dziedzictwa wśród świętych. Mamy tutaj ufną prośbę o to, aby adresaci zostali obdarowani
tym wszystkim, co jest im potrzebne do głębszego jeszcze poznania Pana Boga, oraz do
zrozumienia tego, czym jest ich chrześcijańskie Ŝycie w praktyce. Mądrość ducha i
objawienie są darami szczególnymi, którymi Bóg obdarza w trakcie spotkania z Nim na
modlitwie, a nie poprzez jakieś nadzwyczajne studia teologiczne.
Czy odczuwamy potrzebę coraz głębszego poznawania Boga i jak to się dokonuje na naszej
codziennej modlitwie? Czy odczuwamy podczas modlitwy momenty, w których sam Bóg
nam się objawia, dając mądrość ducha w głębszym poznawaniu Jego i Jego Słowa? Czy nasze
serce ma wewnętrzne oko, które na modlitwie widzi wyraźniej, czego On od nas oczekuje w
naszym codziennym Ŝyciu?
ROZMOWA KOŃCOWA: Módlmy się do Boga Ojca, byśmy mogli poczuć się Jego
umiłowanymi dziećmi i w tym poczuciu mogli uświęcać swe Ŝycie, naśladując w nim
postawy Jezusa. Prośmy Jezusa, byśmy mieli coraz lepsze poznanie Boga i lepsze poznanie,
kim jesteśmy jako chrześcijanie. Prośmy o te łaski zarówno dla siebie, jak i dla naszych
bliskich.
Opracował O. Tadeusz Hajduk SJ

Nigdy w Ŝyciu jeszcze nie byłam na rekolekcjach, kiedy potrzebne było milczeć. Kiedy
siostra powiedziała, Ŝe potrzebne będzie milczeć, myślałam, Ŝe nie dam rady, Ŝe to będzie
cięŜko. Teraz po przeŜyciu tych rekolekcji naprawdę zrozumiałam na ile to jest pięknie oraz
na ile moŜna uczyć się Boga przez milczenie, usłyszeć to, co On chce mi powiedzieć, co ja
chcę Jemu powiedzieć. Naprawdę zawsze duŜo mówimy i nie staramy się usłyszeć Jego głosu
w milczeniu, spokoju. Kiedy milczałam, to zawsze chciałam coś powiedzieć Jezusowi,
zawsze starałam się coś zrobić dla Niego albo usłyszeć co On chce mi powiedzieć. Podczas
adoracji miałam wspaniałe uczucie, po prostu odczuwałam jak On jest obok mnie i jak bardzo
On mnie kocha. Dziękuję Panu Bogu za ten czas!
Marjana Z.

ANIELSKA OFERTA
Organizujemy dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt – szczególnie
ze szkół średnich, dla studentek i dziewcząt pracujących.
Chciałybyśmy serdecznie zaprosić takie osoby
do uczestnictwa w tych spotkaniach.
Terminy i miejsca dni skupienia.
27-29.03.2009 r. – Wilno
24-26.04.2009 r. - Częstochowa
Opłata: ofiara.
Jeśli jesteś spragniona – piękna, harmonii, pokoju, Miłości, Boga… Przyjedź do nas, a miarę
utrzęsioną i opływająca wsypią w zanadrza Twoje…

Zapraszamy młodzieŜ (od 15. roku Ŝycia) na rekolekcje
Czas – 19-23.01.2009 r.
Miejsce – ul. Broniewskiego 28/30; 05-510 Konstancin-Jeziorna
Kontakt i bliŜsze informacje:
s. Alicja Bronakowska
e-mail: alaaniol@gmail.com
s. Anna Mroczek
ul. Broniewskiego 28/30
05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. kom. 0 695 396 689
e-mail: amroczek44@gmail.com

Podczas ferii zimowych zapraszamy na rekolekcje:
„PATRZMY NA CHRYSTUSA, KTÓRY NAM W WIERZE PRZEWODZI I JĄ
WYDOSKONALA”
16-20.02.2009 r. w Zam
Kontakt: 509364085
e-mail: angelusmotyl@wp.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!

Strony na których moŜna znaleźć ciekawe oferty rekolekcyjne…
www.fitnessduchowy.pl
www.aci.waw.pl
www.duchowy.pl/
www.rekolekcje.vel.pl
www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl

Ja jechałam na te rekolekcje z myślą, Ŝe tutaj odpocznę fizycznie: od lekcji, od bursy. Ale
Bóg jest taki dobry, Ŝe daje człowiekowi dwa razy więcej. JuŜ dawno chciałam odnaleźć
odpoczynek dla duszy. Chciałam poczuć co chce powiedzieć do mnie Bóg. Ale zawsze
miałam do Niego prośby, zawsze mówiłam, mówiłam, nie myśląc o tym, Ŝe nie słyszę Boga,
Ŝe nie słyszę Jego słówko nie daję Mu takiej moŜliwości. A teraz, tutaj na rekolekcjach
poznałam, ze potrzeba powiedzieć sobie STOP i dać słowo Panu Bogu. W tym pomogło mi
milczenie. Milczały moje usta, ale mówiła dusza, ja rozmawiałam z Jezusem i On powiedział
mi wiele rzeczy. Teraz jest bardzo trudny czas i ja nie mogę kontrolować swoich emocji, ale
Bóg podał mi swoją dłoń pomocy i powiedział: „A teraz ty odrzuć wszystko: gniew,
zapalczywość, złość, zniewaŜanie, haniebną mowę od ust swoich…” „…obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc drugich i wybaczając
im: jak Ja wybaczyłem tobie, tak i ty”. I Bóg trafił w centrum mojego problemu i od razu dał
na to odpowiedź. Dzięki temu, ze ja milczałam, byłam w ciszy, ja usłyszałam Jego głos.
TakŜe bardzo zapadły mi serce słowa, które usłyszałam na Drodze KrzyŜowej: „miłość nie
boi się krzyŜa – krzyŜ jest jej drugim imieniem”. W teraźniejszym czasie trudno miłować
drugiego człowieka, ale my musimy wziąć ten krzyŜ, tą miłość i nieść ją pomiędzy ludzi.
„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”.
Olga R. z Ukrainy

„Opalić duszę”
Pewien misjonarz w Papui Nowej Gwinei
zauwaŜył, ze jeden z jego neofitów, dumny
przywódca plemienia Kanaków, na koniec
kaŜdej Mszy św. podchodził do
tabernakulum i pozostawał tam przez długi
czas, stojąc z obnaŜonym torsem. Był to
prosty człowiek, który nawet nie nauczył
się czytać Pisma świętego.
Któregoś dnia misjonarz, chcąc
zaspokoić swoją ciekawość, zapytał, cóŜ robi, stojąc w milczeniu przed tabernakulum.
Kanaka z uśmiechem odparł:
- Wystawiam moją duszę na słońce.
(B. Ferrero)

A czy Ty często wystawiasz swoją duszę na Słońce?

Te dni skupienia były dla mnie wewnętrznym odpoczynkiem. Po trudach całego tygodnia i
nie tylko (mojej trudnej pracy) na dniach skupienia Bóg obdarzył mnie wewnętrznym
pokojem, Pan swoje Słowo dał na nowo, odkrył Jego miłość do mnie. Był to czas głębszego
spotkania z Bogiem, czas by z Nim porozmawiać. Cieszę się z tego.
Joanna (27 lat)

