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Rekolekcje – dlaczego cudowne?
o. Bogdan Kocańda

Jak Mnie umiłował
Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości
mojej!
J 15, 9

Pierwszym, który w ścisłym znaczeniu wypracował historycznie sprawdzalną metodę
ćwiczeń rekolekcyjnych, był św. Ignacy Loyola, następnie św. Karol Boromeusz rozpropagował te
ćwiczenia wśród swoich kapłanów w diecezji, aby powiększali skuteczność pracy apostolskiej we
własnych środowiskach. Później, w czasach otwartej walki z Kościołem, św. Alfons Liguori
wprowadził konferencje dla misjonarzy, szerząc ze szczególną gorliwością kult Matki Bożej i
Najświętszego Sakramentu, aby ich lepiej przygotować do posługi Słowa. Na tych dwóch źródłach
wyrósł cały ruch misyjny i rekolekcyjny, który teraz jest jednym z głównych elementów służących
do odnowienia podstaw życia duchowego i moralnego chrześcijan. Wspomnieć należy jeszcze, że
wagę tego, co nazywamy rekolekcjami docenił papież Pius XI, który z okazji swojego złotego
jubileuszu kapłaństwa wydał encyklikę Mens nostra, w której ukazał wielorakie korzyści wynikające z tej formy duszpasterzowania.
Ten krótki akapit historyczny pozwala nie tylko sięgnąć do źródeł, ale również wprowadza w teraźniejszość, w konkretną formę pogłębiania życia duchowego, z którą każdy chrześcijanin przy różnych okazjach się spotyka. Zatem gdzie szukać ścieżki prowadzącej do wspomnianej
na początku cudowności? O pomoc poprosiłem brać franciszkańską, która w krótkim sondażu
opowiedziała się za tym, że tajemnica cudowności rekolekcji tkwi przede wszystkim w działaniu
Boga, następnie we wspólnocie rekolekcyjnej i atmosferze, która w niej panuje. A w końcu w
charyzmacie rekolekcjonisty i w miejscu, w którym dane ćwiczenia duchowe się odbywają. Teraz
spróbuję więc przeanalizować pokrótce wszystkie te elementy.
Działanie Boga. Każdy przyzna, że rekolekcje są dziełem Ducha Świętego, czymś prostym, ale zawsze bezpośrednio zwróconym ku Duchowi Świętemu, który sam mówi do nas. Przynosimy mu swoje lęki z rodziny, pracy, szkoły... On staje się obrońcą, rzec można adwokatem
przed otaczającym nas światem i naszymi lękami. Co więcej, całe Jego działanie zmierza ku temu,
aby nam umożliwić dostęp do Boga, bo właśnie w Nim poznajemy Chrystusa i wyznajemy, że
Jezus jest Panem. Dzięki Niemu modlimy się też do Wszechmogącego i stajemy z Jezusem serce
w serce, a wówczas to zjednoczenie łaski jest czynnikiem przemieniającym nasze wnętrze i nas w
całości.
Wspólnota. Każda osoba odczuwa potrzebę spotkania się ze swymi braćmi i siostrami,
by wspólnie z nimi tworzyć środowisko, które pozwoli jej wzrastać w miłości i wierze. Jest to
miejsce wzrastania każdego ku wewnętrznemu wyzwoleniu, miejsce osobistego rozwoju świadomości, zjednoczenia z Bogiem oraz poczucia miłości, zdolności dawania i bezinteresowności.
Sercem każdej wspólnoty jest nie tylko wzajemne zaufanie, zrodzone z przebaczenia oraz akceptacji naszych słabości czy nędzy, ale przede wszystkim Ten, przy którym mamy spocząć: Jezus
Chrystus. On jest obecny tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w Jego imię i On leczy, daje
nowe życie udręczonym i nie mającym nadziei.
Atmosfera. Prawdziwą wspólnotę tworzy się przez nawiązanie głębszych więzi osobowych oraz klimat jedności i braterstwa. Dlatego bardzo ważna jest forma, z jaką traktuje się każdą
osobę we wspólnocie; jeżeli drugiej osobie dajemy do zrozumienia, że ją kochamy, że zauważyliśmy i doceniliśmy jej godność, dobre strony, uzdolnienia, wygląd itp., wówczas wywołujemy u
niej przyjemne emocje, które otwierają ją na innych i w ten sposób budujemy pozytywną więź
jedności. Sprzyja ona swobodnemu wypowiadaniu się, szukaniu prawdy, daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, co z kolei jest niebagatelnym pragnieniem każdego człowieka.
Rekolekcjonista. Jest tylko pomocnikiem Chrystusa i sługą Chrystusa, który działa przez
swojego Ducha. On jest „przekaźnikiem", nauczycielem, kierownikiem, często dobrym ojcem
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bądź gorliwym słuchaczem, krótko powiedziawszy narzędziem, którym Bóg posługuje się w
kształtowaniu w nas nowego życia. Od jego postawy, zaangażowania i charyzmatów, którymi
dysponuje, zależy często wartość rekolekcji i to, w jakim stopniu uczestnicy spotkają się z Bogiem
i ze sobą nawzajem.
Miejsce. Otoczenie zewnętrzne wraz z klimatem danego miejsca odgrywają dużą rolę, są
czynnikami kształtującymi w człowieku bezpieczeństwo lub lęk, wpływają na samopoczucie, w
jakiś fizyczny sposób izolują od tego, co zostawiliśmy za plecami. Papież Pius XI domy rekolekcyjne nazwał wieczernikami wzbudzonymi przez Boga, w których człowiek za przykładem Chrystusa nie tylko poznaje swoją wartość, ale zapala się pragnieniem wiernego służenia Bogu i uczy
się gorliwości w pełnieniu życiowych obowiązków.
Kiedy więc człowiek wejdzie z szarej codzienności w atmosferę skupienia, wyciszenia,
modlitwy, zrozumienia i miłości, wówczas staje wobec rzeczywistości niecodziennej, niezwykłej,
która otwiera go na działanie Ducha Uświęciciela. Wspólnota, rekolekcjonista oraz samo miejsce
stają się elementami, z którymi uczestniczący utożsamia się, które wywierają na niego wpływ,
pozwalając mu odkryć źródło prawdziwej miłości: Jezusa Chrystusa. Stąd rodzi się nadzieja i tu
mają miejsce wszelkie tajemnice dotyczące powrotów, nawróceń, doświadczeń miłości i wspólnoty, ładowanie tzw. akumulatorów. Mając tak zarysowany obraz tego, co spotykamy na rekolekcjach, łatwiej jest zrozumieć ten często emocjonalny sposób podchodzenia do przeżywania świętego czasu. Wszak wszyscy mamy w pamięci minione chwile, spotkania, sytuacje, więzi osobowe
i to wszystko, co bezpośrednio lub pośrednio wpłynęło na nasz stan ducha. I w tym wszystkim
ukryta jest tajemnica cudowności rekolekcji.
Nic innego mi nie pozostało, jak zachęcić drogich czytelników do korzystania z tej formy
odnowy życia wewnętrznego, do zagłębiania się w cudowność spotkania z Bogiem, aby dzięki
temu odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa: Wytrwajcie w miłości Mojej (J 15,9).

Słowo Boże do medytacji








śr – Mt 8, 28-34 Wypędzenie złych duchów
cz – Mt 9, 1-8 Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy
pt – Mt 9, 9-13 Powołanie Mateusza na Apostoła
so – Mt 9, 14-17 Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego
n – Mk 6, 1-6 Jezus nie przyjęty w Nazarecie
pn – Mt 9, 18-26 Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira
wt – Mt 9, 32-37 Jezus lituje się nad ludźmi

Intencje do modlitwy
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do prowadzenia Kościoła.
 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęceniem.O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru
tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o to,
aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne.
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne,
portal Żywa Wiara i inne). O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji.
 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia.
 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy.
 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin
i bliskich.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
1. W dniach od 08 lipca do 13 lipca odbędą się rekolekcje dla Odnowy w Diecezji Rzeszowskiej. Miejsce: Kokotek k. Opola. Prowadzący: ks. Mariusz Mik. Koszt: 200 zł. Szczegóły
pod numerem telefonu: 178714436 lub na stronie internetowej:
http://www.zywawiara.pl/rekolekcje/art-854.html.
Zapisy prowadzi animatorka diakonii organizacyjnej Wiesia M. do 4 lipca.
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