Rekolekcje Wielkopostne dla Inteligencji
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zorganizował otwarte Rekolekcje
Wielkopostne dla Inteligencji tradycyjnie po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Rekolekcje
prowadził ks. mgr Piotr Hoffmann w katedrze św. Mikołaja w dniach 19 - 21 marca 2018 r.
Inspiracją dla Rekolekcjonisty do głoszenia tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych
były słowa Papieża Franciszka, które skierował do wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli
w Orędziu na Wielki Post. Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego staraliśmy się patrzeć
w nasze serca, czy rzeczywiście na co dzień są gorące i płoną Bożą miłością.
W pierwszy dzień ukazane zostały zagrożenia, które dziś wpływają na oziębienie
miłości w naszych sercach. Trzeba dostrzec fałszywe proroctwa i współczesnych szarlatanów,
którzy chcą wyprowadzić człowieka na manowce życia, a przede wszystkim odciągnąć od
Boga. W tym kontekście trzeba patrzeć na nasze życie, na relacje które tworzymy, na
wspólnoty, w których działamy. Papież pisze m.in.: Ileż dzieci Bożych daje się zwieść
powabom trwającej parę chwil przyjemności, którą bierze się za szczęście! Iluż mężczyzn i ile
kobiet żyje jakby pod urokiem iluzji pieniądza, który w rzeczywistości czyni ich niewolnikami
zysku lub niegodziwych interesów! Ileż osób żyje, sądząc, że same sobie wystarczają, i padają
ofiarą samotności! (...) Jak wielu jest wciąż zaplątanych w sieć życia całkowicie wirtualnego,
w którym relacje wydają się łatwiejsze i szybkie, a potem okazują się dramatycznie
pozbawione sensu! (...) Zastanówmy się zatem: w jaki sposób stygnie w nas miłość? Jakie
sygnały wskazują nam, że miłość w nas może wygasnąć?
W drugi dzień rekolekcyjnej drogi, to był czas zastanowienia się nad narzędziami,
które mają nam pomóc w ocieplaniu naszych serc. Te narzędzia to modlitwa, post
i jałmużna. Staraliśmy się zobaczyć na ile te narzędzia podejmujemy w naszej codzienności
i zastanawialiśmy się, jak codziennie jeszcze bardziej znajdować czas na modlitwę,
podejmować wyrzeczenia i dzielić się tym, co posiadamy.
Oto dalsze fragmenty papieskiego Orędzia:
Gdy poświęcamy więcej czasu na modlitwę, pozwalamy naszemu sercu odkryć ukryte
kłamstwa, którymi zwodzimy samych siebie, by ostatecznie szukać pociechy w Bogu. On jest
naszym Ojcem i chce, abyśmy mieli życie.
Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi
człowiek jest moim bratem – to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Jak bardzo bym chciał,
abyśmy również w naszych codziennych relacjach, za każdym razem, kiedy brat prosi nas
o pomoc, pomyśleli że jest to wezwanie Bożej Opatrzności: każda jałmużna jest sposobnością,
aby uczestniczyć w Opatrzności Boga względem Jego dzieci; a jeżeli On dziś posługuje się
mną, abym pomógł bratu, to czyż jutro nie zatroszczy się także o moje potrzeby – On, który
nie daje się prześcignąć w hojności?
Post (...) odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi wielką okazję do
wzrastania.. Post nas przebudza, powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na
bliźniego, budzi na nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód.
W ostatnim dniu rekolekcji stanęliśmy jak uczniowie idący do Emaus, by słuchać
Słów Pana i karmić się Chlebem Eucharystycznym i w ten sposób umacniać się na drodze
naszej codzienności w realizacji swojego powołania i działania na rzecz wspólnot, które
tworzymy.
Rekolekcjonista wyraził nadzieję, że to wielkopostne spotkanie doda nam sił, byśmy
czynili nasze serca gorącymi, napełniali je Bożą miłością i dzielili się nią z drugim
człowiekiem.
Piotr Witkowski

