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DO PRZYJACIÓŁ

Szczęście bycia kochanym przez Boga
Maurice Blondel napisał, że „Miłość jest przede wszystkim tym, co powoduje istnienie.” Odnosząc tę myśl do sfery nadprzyrodzonej możemy stwierdzić, iż istnienie człowieka jest owocem
Bożej miłości; istnieję, to znaczy jest Ktoś, kto zapragnął mojego istnienia, kto powiedział: „Chcę,
abyś był”. Bóg stworzył człowieka i widział, że to co stworzył było bardzo dobre (por. Rdz. 1,31).
Każdy człowiek rodzi się z pragnieniem kochania i bycia kochanym lecz nie każdy żyje tą prawdą, że w każdej chwili swego istnienia jest kochany przez Boga.
Często się zdarza, że rodzice mówią do dzieci: „Nie rób tak, bo Bozia Cię skarze”. Jeżeli ktoś przez
dłuższy czas wzrasta w poczuciu lęku przed Bożą karą to tak naprawdę nie ma okazji poznawania Kogoś, kto na kartach Biblii mówi o sobie: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”(Iz 49,15). Młodość jest czasem, w którym możemy odkrywać prawdziwy obraz Boga miłości.
Nasze doświadczenie ludzkiej miłości pomaga nam w odkrywaniu przejawów Bożej Miłości. Jeśli
kogoś kochamy, to nie mówimy mu: „dobrze, że jesteś taki bogaty, inteligentny, pomysłowy”, itp.,
mówimy raczej po prosu: „jak dobrze, że jesteś”. To samo w każdej chwili naszego istnienia chce
nam powiedzieć Bóg: „dobrze, że jesteś”. Niestety nasza skażona grzechem natura podpowiada
nam, że Bóg kocha nas tylko wtedy gdy czynimy dobrze, a gdy grzeszymy jest na nas zły. Zapomnienie o nieustannej miłości Boga, o tym, że On kocha nas mimo naszych grzechów i pamięta o
nas nieustannie sprawia, iż tracimy sens naszego życia i powoli stajemy się smutni i nieszczęśliwi.

Pan Bóg zaprasza nas do miłości po to, aby uczynić nas szczęśliwymi. Zaprasza nas, abyśmy się
stali jak dzieci. Stać się dzieckiem, to znaczy zaufać miłości Boga. Tylko małe dziecko nie potrzebuje nic do szczęścia oprócz miłości swoich rodziców. Zatem potrzeba nam dziecięcej prostoty
w przyjmowaniu miłości od Boga, który tak mówi o sobie: „Pociągnąłem ich ludzkimi więzami,
a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 11,4). Czy nie zachwyca nas ta pełna ludzkich uczuć
i wielkich decyzji miłość Boga, która jest tak wielka a zarazem tak pokorna? Owszem nie tylko
zachwyca, ale pociąga i fascynuje ponieważ nie przymusza, nie narzuca się lecz daje wolność. Bóg
jedynie zaprasza do miłości, nie każe nam siebie kochać lecz ukazuje swą miłość po to by człowiek
żyjąc w jej cieniu stawał się coraz bardziej szczęśliwy.
Człowiek poznając miłość Boga, kontemplując Jego nieustanne dawanie się człowiekowi, adorując
Jego żywą obecność, sam dojrzewa w odwzajemnianiu miłości. Ciesząc się pełnym miłości spojrzeniem Ojca, żyjąc nieustannie pod spojrzeniem Kogoś, kto kocha prawdziwie czystą i piękną
miłością sam zaczyna kochać i patrzeć z miłością na innych. To spojrzenie na innych z miłością
jakby stwarza ich na nowo. Każdy, kto poczuje na sobie spojrzenie drugiego człowieka pełne miłości ten zaczyna szukać tego jedynego spojrzenia Boga, który dotykiem łaski sprawia, że znajdujemy to czego szukamy tu na ziemi.
Miłość Boga to miłość, która daje poczucie bezpieczeństwa, to ta prawdziwa Miłość, która usuwa
wszelki lęk i strach. Miłość Boga to ta, w której się naprawdę odpoczywa dlatego śpiewamy: „Nic,
nie musisz mówić nic, odpocznij we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się, miłość pragnie
Ciebie”. Tylko doświadczając szczęścia bycia kochanym można kochać kogoś tak by był on tak jak
my szczęśliwy. Nie wołajmy zatem do Boga o kolejne znaki miłości w naszym życiu lecz biegnijmy z radością adorować Miłość, która przez wielu ludzi nie jest jeszcze kochana, która czyni
szczęśliwymi tych, którzy choć raz skosztowali jej owoców. Niech w życiu każdego z nas spełnią
się życzenia jakie w książce Mądrość Ewangelii wyraził Francesco Bersini: „Obyś mógł płonąć świętą zazdrością nie wobec tych, którzy posiadają rzeczy tego świata, ale tych, którzy kochają Boga.
Obyś był pełen gorącego pragnienia miłości Boga, bardziej niż wszyscy święci i serafini
w niebie!.”
s. Anna P.

Wielki Post
czyli więcej duchowego pokarmu
Wiele jest dróg, które mogą otworzyć nam drzwi do zaufania Panu, znacznie więcej niż zwykły post! Dlatego ten, kto nie
może pościć, niech wykaże się hojniejszą jałmużną, żarliwszą
modlitwą, pilnością w słuchaniu Słowa Bożego – słabość ciała
nie stoi tu na przeszkodzie; niech pojedna się z nieprzyjaciółmi
i usunie z duszy wielkie pragnienie zemsty. Jeśli tak uczyni
podejmie prawdziwy post. Tego bowiem nade wszystko oczekuje
od nas Pan i taki jest cel, dla którego nakazuje nam powstrzymać się od spożywania pokarmów: pohamować zuchwałość
ciała, czyniąc je uległym w wypełnianiu prawa Bożego.
(św. Jan Chryzostom)
Korzystając z wielkiej mądrości Ojców Kościoła pragniemy w dniach Wielkiego Postu szukać odpowiedzi na pytanie „Czego od nas katolików, członków Młodzieżowego Dzieła Pomocy dla
Czyśćca, po prostu ludzi młodych pragnie kroczący drogą krzyżową Chrystus?” Św. Jan Chryzostom patron kaznodziejów i rekolekcjonistów żyjący w IV wieku po Chrystusie w cytowanym
wyżej fragmencie swojej homilii kreśli pewien program, który można byłoby wziąć jako pracę duchową na pięć tygodni Wielkiego Postu:
 hojniejsza jałmużna
 żarliwsza modlitwa
 pilność w słuchaniu Słowa Bożego
 pojednanie z nieprzyjaciółmi
 usunięcie z duszy wielkiego pragnienia zemsty.
Jeśli zastanowimy się głębiej nad owymi pięcioma punktami, szybko dojdziemy do wniosku, że
odmówienie sobie w Wielkim Poście słodyczy czy czegoś co lubimy może być o wiele prostsze niż
np.: pojednanie się z kimś kogo na co dzień omijamy szerokimi łukami. Nasza duma i pycha często siedzą w nas tak mocno, że nawet nie zauważamy jak nasze serce maleje, jak kurczy się miejsce w naszej duszy, gdzie miałby coś do przekazania pokorny, milczący Baranek.
Często się słyszy, że w Wielkim Poście wszystko ma być wielkie: wielka modlitwa, wielka jałmużna, wielki post, itd. To wszystko może się udać jeżeli… w Wielkim Poście będzie wielka praca
nad sobą. Najpierw musimy poznać siebie, poznać swoje słabości i możliwości, poznać szerokość
i głębokość swojego serca abyśmy wiedzieli co i komu możemy z siebie dać, czym się podzielić.
Czas Wielkiego Postu to na pewno czas wielkiej hojności. Dla dzisiejszej młodzieży słowo jałmuż-

na to często jakiś archaizm, ale jak powiemy, że jałmużna to np.: podarowanie komuś swojego
cennego czasu, podzielenie się notatkami, ofiarowanie swojego uśmiechu innym to już bardziej
wiadomo o co chodzi. W Wielkim Poście chodzi o to, żeby dać coś od siebie, nie tyle być pośrednikiem - załatwić coś, żeby ktoś inny dał, a potem trąbić wszystkim w koło ile to się nie zrobiło
bez dodatku, że czyimś kosztem - co po prostu dać z siebie to co mam. W szóstym rozdziale
Ewangelii wg św. Mateusza Jezus mówi jak ma wyglądać nasz post, modlitwa i jałmużna. Przede
wszystkim motywem tych działań nie może być uznanie czy podziw ze strony innych, lecz wiara,
że Bóg patrzy na nas i to On jest tym ,który udzieli nam nagrody za naszą hojność a nie ludzie.
W tym jednym rozdziale mamy trzykrotnie wypowiedziane zdanie Pana Jezusa zarówno co do
jałmużny, modlitwy i postu: „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu odda tobie”.
Czas Wielkiego Postu to czas dany nam również po to by przyjrzeć się ilościom i jakości naszego
duchowego pokarmu. Czym karmię swojego ducha? Biorąc pod uwagę choćby jeden dzień wyrwany z mojej codzienności mogę obliczyć ile w tym dniu było słuchania Słowa Bożego, modlitwy, a ile słuchania MP3, wysyłania smsów, siedzenia na facebooku, itp. Czytając prasę, słuchając
telewizyjnych wiadomości często faszerujemy się złymi informacjami i osądami typu kto zrobił
jaki przekręt i potem trudno się dziwić, że spotykając się z innymi właśnie tym się dzielimy. Żeby
dzielić się dobrem z innymi trzeba się dobrem karmić. Karmić się dobrem to znaczy przyjmować
do swojego życia Najwyższe Dobro Jezusa Chrystusa, przyjmować ten kamień, który odrzucili
budujący, a który stał się kamieniem węgielnym (por. Ps 118,22). Przyjmować Chrystusa to znaczy
korzystać z sakramentów świętych, rozważać Słowo Boże, przez modlitwę budować z Nim żywą,
prawdziwą relację.
Zatem Wielki Post to czas wielkiej duchowej pracy, czas odbudowywania świątyni naszego serca,
czas wyrzucania z niej przekupniów i tego co jest zbędne, aby napełnić ją tym co jedynie dobre, co
daje życie. Równocześnie jednak jest to czas przyjmowania łaski i czas współpracy z łaską Bożą.
Bez łaski nikt z nas nie mógłby przebaczyć z serca swemu bratu, nikt z nas nie byłby w stanie zła
zwyciężać dobrem i nikt nie zdobyłby się na miłość względem nieprzyjaciół. To Jezus pierwszy
pokonał tę drogę, przeszedł drogę krzyża wziętego z miłości, nauczył nas pokory i przyjmowania
z miłością woli Ojca, która niejednokrotnie jawi się jako kielich goryczy lecz w planach Ojca ma
sens. Jeśli dobrze przeżyjemy Wielki Post to na pewno dobrze przeżyjemy Zmartwychwstanie
Chrystusa i nic nie odbierze nam radości z dawania siebie innym po to, aby mieli życie.
s. Anna P.

TO JUŻ BYŁO…
Rekolekcje sylwestrowe MDPC
W dniach 28 XII 2011 – 1 I 2012 w Sulejówku odbyły się rekolekcje sylwestrowe dla członków Młodzieżowego Dzieła Pomocy dla Czyśćca. Prowadził je ojciec Adam Piasecki OFMCap i siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. W rekolekcjach uczestniczyło 20 osób, połowę uczestników stanowiła młodzież
ze Szwecji. Tematem rekolekcji były słowa: „Słowa Twoje Panie niezmienne, w ogniu wypróbowane”.
Szczególny moment rekolekcji stanowiła ostatnia Eucharystia o północy poprzedzona trzygodzinną adoracją. Z tej okazji do naszej rekolekcyjnej grupy dołączyły jeszcze cztery osoby z MDPC. Tej nocy odbyło się
również losowanie świętych patronów na przyszły rok dla wszystkich uczestników rekolekcji, patronem
MDPC na rok 2012 został św. Albert Chmielowski. Po gorliwej modlitwie i ciepłym posiłku odbyła się zabawa sylwestrowa przy rytmach muzyki. W czasie tych rekolekcji odbyło się również przyjęcie do MDPC
trzech nowych osób.

Dni skupienia w Sulejówku w dniach od 20-22 stycznia 2012
Dni skupienia dla młodziezy żeńskiej, w których uczestniczyły 22 osoby, prowadził ks. Dominik
Chmielewski – duszpasterz akademicki
UKSW w Warszawie i Siostry Wspomożycielki Dusz
Czyśćcowych. Temat rozwazań był zgodny z tym, ktory został dany całemu Kościołowi w Polsce: „Kościół
naszym domem.” Niektóre uczestniczli tych krótkich rekolekcji spisały swoje świadectwa. Przytaczamy je
poniżej.

Rekolekcje były dla mnie zupełną niespodzianką od Pana Boga (Tatusia) gdyż jadąc na nie cieszyłam się
tylko, że ujrzę moją siostrę – Kasię oraz, że będzie to chwila spokoju i być może powrócenia do dawnej
gorliwości. Mój duch przechodził bunt a dusza kryzys. Miałam także wiele pytań retorycznych odnoszących
się do mej egzystencji i jako takiego życia duchowego. PB dał odpowiedź, pocieszenie, umocnienie. Przez
osobę rekolekcjonisty Pan Bóg pokazał mi namiastkę tylko swojej czułej miłości... Ksiądz był napełniony
Duchem św. i mówił to, co pragnęłam od Jezusa od dawna usłyszeć. Mimo braku doznań mistycznych
i uczuć bliskości Jezusa, wiedziałam że jest bardzo blisko. Było to jak objawienie – że naprawdę jestem
ukochaną córeczką Tatusia. Najpiękniejszą chwilą było, gdy mogłam usiąść naprawdę u stóp Jezusa, za
ołtarzem, tak blisko, że biel aż oślepiała. Zrozumiałam, że Pan Bóg Tatuś naprawdę mnie potrzebuje, że
nigdy nie będzie w stanie mnie zapomnieć, czy odrzucić (w przeciwieństwie do ludzi). Nareszcie
zrozumiałem choć troszkę, że Bóg jest Miłością. Że kocha w każdym aspekcie, na każdej płaszczyźnie,
w każdej chwili mego życia, nawet gdy byłam w łonie matki. Że dla Niego jestem piękna, że zachwyca się
taką małą Annąmarią. Że potrzebuje mnie i pragnął zanim się urodziłam, bo byłam w Jego sercu. Czuję
bezpieczeństwo, że jestem kochana przez Tatusia, nawet gdy zgrzeszę, nawet gdy zbłądzę, zbuntuję się, bo
On czeka na mnie zawsze z otwartymi ramionami, pragnie wziąć na kolana, i przytulać, głaskać jak
maleńkie dziecko:)
A.B.
Jako starsza wiekiem osoba  do ostatniego dnia wahałam się nad udziałem w rekolekcjach. Jednak
wewnętrzny głos podpowiadał, że dla Boga wszyscy jesteśmy dziećmi, a znana refleksja: „najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu” – zwyciężyła wątpliwości. Czas rekolekcji był dla mnie prawdziwym czasem łaski,
chwilą zatrzymania w codziennym zabieganiu, pochyleniem się nad ludzką i duchową słabością oraz
doświadczeniem czułości Ducha Świętego. Były też znakiem, znakiem obecności Boga Ojca – bliskiego,
znającego moją historię w najdrobniejszych szczegółach. Pytania, domagające się od wielu lat odpowiedzi zalazły swoje spełnienie. Miałam wrażenie, że głoszone konferencje zostały spisane specjalnie dla mnie.
Słowa, które słyszałam poruszały moje wnętrze i serce. Odnalazłam siebie w spojrzeniu Ojca i Jezusa,
spojrzeniu miłości, miłości która leczy najgłębsze rany, przynosi ukojenie i prawdziwą wolność. Alleluja!
K. J.

Ostatnie rekolekcje były bardzo mocno poruszające, bo dotykały trochę
trudnego

tematu- obrazu Pana Boga w naszym życiu. Ksiądz Dominik, który
je prowadził, bardzo starał się pokazać, że Ojciec w niebie jest naprawdę naszym Tatą i że
możemy mówić do Niego ,,Tatusiu”. Prawdziwym darem były osoby, które przyjechały na rekolekcje.
Niesamowitym doświadczeniem było odkrycie jak bardzo można kochać Pana Boga mimo różnych, czasem
bardzo trudnych doświadczeń w życiu. Słowa pełne akceptacji i tego, że Pan Bóg kiedyś z taką radością
mnie stworzył i czekał na moje urodzenie były jak balsam dla duszy. Na koniec rekolekcji Ksiądz i Siostry
Wspomożycielki przygotowali Adorację z modlitwą o uzdrowienie, w czasie której można było ,,schować”
się za ołtarzem i tam będąc sam na sam z Panem Jezusem odczytać Mu napisany przez siebie list. To był dla
mnie bardzo ważny moment. Sympatyczne było działanie Pana Boga, który akurat na tą chwilę
przyprowadził do Siebie dwie dziewczyny z Sulejówka, które choć nie uczestniczyły w rekolekcjach, to
“przypadkiem” w tym właśnie czasie znalazły sie w kaplicy i mogły uczestniczyć w modlitwie. Wlewa to
ufność, że Pan Bóg ma Swoje sposoby żeby okazać swoim dzieciom Swoją Ojcowską Miłość. Wiele jest
katechez, w których rozmaici księża i duszpasterze mówią, że Bóg jest Miłością, a jednak często,
przynajmniej dla mnie, brzmi to jak pusty slogan. Na tych rekolekcjach z pewnością nie było to tylko hasło.
Ksiądz rekolekcjonista z mocą i przekonaniem głosił Słowo i nie było możliwości, musiało przebić się do
serca, nawet kamienie nie mogłyby pozostać głuche ;)
Rekolekcje to był naprawdę dobry czas, czas spotkania ze wspaniałymi ludźmi i czas, w którym Pan Bóg
przytulił mnie do Swojego serca jak ukochane dziecko.
K. Sz.
Dane mi było uczestniczyć w dniach skupienia dla dziewcząt, na które zostałam zaproszona przez księdza
Dominika Chmielewskiego, który te rekolekcje poprowadził.Tematem był "Kościół naszym domem". Ksiądz
mówił o uczestnictwie we Mszy Świętej, o codziennym składaniu się w ofierze. Jeśli ja np. każdego dnia
robię rachunek sumienia, przepraszam Boga za grzechy, widzę siebie w prawdzie to potem bez problemu
mogę przystąpić do sakramentu pojednania i uczynić to przed Bogiem w konkretnej przestrzeni sakramentu.
Ale jeśli nie robię rachunku sumienia, jeśli nie analizuję swojego życia, nie widzę swoich grzechów, nie
zastanawiam się nad tym, bo są "ważniejsze" rzeczy, to potem jak mam iść do spowiedzi? Tak naprawdę nie
wiem z czego mam się spowiadać. Nie widzę swoich grzechów, zmagam się czy to w ogóle ma sens...
Ks. Dominik podkreślał, że Msza Święta jest to ofiara w której Jezus Chrystus z miłości do nas ofiarowuje
siebie na krzyżu i bierze od nas wszystko to z czym nie możemy sobie poradzić. Jak przychodzimy na

Eucharystię to Jezus patrzy na nas i mówi "oddaj mi to, bo tak bardzo cię kocham, że chcę aby to mnie
zabiło, mnie zniszczyło a ty żebyś po Eucharystii wyszła zupełnie wolna, pozbawiona tego problemu". Jezus
zabiera każdy nasz grzech, każdą naszą zdradę, niewierność. I jeśli chcemy codziennie przeżywać Mszę
Świętą i chcemy być w totalnej wdzięczności za to, że Jezus każdego dnia chce umierać za nas, żebyśmy byli
błogosławieni, szczęśliwi, radośni, żebyśmy żyli w sposób naprawdę beztroski, bo wszystkie nasze troski
mamy złożyć na Boga, abyśmy byli wolni i beztroscy, to wtedy zobaczymy, że Eucharystia jest nam
potrzebna jak oddech, bo bez tego nie da rady żyć. Po to chodzimy na Mszę Świętą, aby przeżywać śmierć
Jezusa, który chce wziąć wszystkie nasze problemy z którymi przychodzimy na Eucharystię, dać nam
błogosławieństwo, uwolnienie, rozwiązać nasze problemy, nową radość, nowe siły a On bierze to wszystko
aby to jego zabiło ale żebyśmy my byli żyjący, radośni i szczęśliwi. Aby przeżyć Eucharystię, nie wystarczy
nam wiedzieć co się dzieje podczas jej sprawowania ale i też każdego dnia siebie składać w ofierze i wtedy
zrozumiemy Jezusa.
Na Mszy kiedy ksiądz wlewa do kielicha wino i troszkę wody, to ta woda jest właśnie moją ofiara
złączona z krwią Chrystusa razem. Jezus dopuszcza różne stany naszego serca po to abyśmy mogli złączyć
się z Jego ofiarą na krzyżu i w ten sposób wypraszać ratunek dla swojej rodziny, dla grzeszników, dla innych
ludzi których chce zbawić. Łączenie z Jezusem jest wtedy kiedy połączymy nasze cierpienie z Jego, kiedy
niejako przytulimy się do krzyża ze swoimi ranami, cierpieniami to wtedy On to wszystko bierze na siebie.
Ksiądz polecał abyśmy modliły się za kapłanów, którzy są w pierwszym rzędzie postawieni do tego zadania
aby oddać swoje życie w tej intencji w której odprawiają mszę. Gdzie mówią, że są gotowi przyjąć każde
cierpienie za tą intencję w której sprawują Eucharystię, dlatego nasza modlitwa jest tak ważna. Polecał aby
nieustannie prosić kapłanów, aby na lekcjach religii opowiadali swoim podopiecznym co się dzieje na Mszy
Świętej.
Abyśmy nieustannie zapewniali Boga o swojej miłości, bo cierpienie ofiarowane z miłości świadomej,
wynagradza grzechy i pociesza Jego serce.
W pamięci zapadło mi też to, jak ksiądz mówił o tym, jak to najczęściej diabeł poprzez najbliższych
potrafi nas zniechęcić do bardzo intymnej relacji z Jezusem. Kiedy nam próbuje wmówić, że przeginamy
chodząc codziennie na mszę, czy modląc się na różańcu. I jeśli my wycofujemy się z tej intymnej relacji
z Bogiem przez presje środowiska, presje rodziny, przyjaciół to oznacza, że diabeł nie chce dopuścić do tego
iż my swoim życiem, modlitwą możemy wyprosić u Pana łaskę zbawienia dla najbliższych.
"W Duchu Świętym razem z Jezusem idziemy do Ojca" - te słowa powinny być fundamentem naszej
modlitwy. Kiedy wchodzimy w grzechy to Ojciec nasz Niebieski zaczyna się deformować w naszym sercu
ponieważ diabeł wchodzi do naszej świadomości i nami manipuluje wmawiając jacy jesteśmy beznadziejni

i nie nadajemy się do niczego. Próbuje nam wmówić, że nie można nas kochać takimi jakimi jesteśmy,
z takimi grzechami i że Bóg nas odrzuca. Póki my nie otrzymamy w życiu pięknego prezentu w postaci
człowieka, który nas pokocha, takim jakim jesteśmy, z tym co w nas najsłabsze, z tym co zawsze
odrzucaliśmy to taki człowiek, który zostaje nam dany, to jest zesłany przez Boga abyśmy uwierzyli w to, że
Bóg nas kocha, docenia i wysyła swoich uzdrowicieli.
Najbardziej ujęło moje serce to, jak ks. Dominik mówił o spojrzeniu Jezusa, który patrzy na nas
w sposób jedyny i nie powtarzalny, z największą czułością, współczuciem, zrozumieniem i tęsknotą. Kiedy
zaczynamy się modlić do Boga mamy od razu w zamyśle jak On na nas patrzy. Jaki jest Jezus, kiedy Go
adorujemy? Kiedy patrzymy na Niego na krzyżu? Tu się zaczyna gra spojrzeń. Z tym spojrzeniem każdy
z nas w momencie poczęcia rodzi się z zakodowanym spojrzeniem Ojca na siebie. Spojrzeniem tak pełnym
zachwytu, tak pełnym miłości, tak pełnym czułości, że my potem przez całe nasze życie szukamy odblasku
tego spojrzenia u ludzi, których spotykamy w swoim życiu. I co się dzieje w momencie kiedy spotykamy takie
spojrzenie na sobie? Spojrzenie które nie jest krytykujące, oceniające. Jest spojrzeniem, które przytula, które
błogosławi i patrzy z zachwytem. Bardzo często jest tak, że słowo "nienawidzić" pochodzi od słowa "nie
widzieć". Wystarczy nienawidzić unikając spojrzeń. Nieraz są to metody wychowawcze: nie patrzę na Ciebie
czyli jesteś mi obojętny/a. Czyli najczęstsze formy aby kogoś ukarać. Szatan na tym bazuje i próbuje nam
wmówić na modlitwie, że Bóg nie patrzy na nas, w ogóle się nie interesuje i nie słucha nas. Przez co całe
nasze życie, może być jedną wielką porażką duchową w relacji z Bogiem, jeśli te myśli i odczucia, będziemy
uważali za myśli Boga do nas a nie za działanie szatana w naszym życiu.
Ratunkiem jest bardzo konkretne wyobrażanie sobie jak wygląda mój Ojciec Niebieski, Ten który mnie
rozpala, wzrusza, chce mi się żyć na maxa, pragnienia i spojrzenia, które mam zakodowane w sercu to
natura Ojca. Jeśli tego pragnę najbardziej aby Tata tak na mnie patrzył to muszę sobie uświadomić, że
spojrzenie Jego jest kluczem do uzdrawiania mojego wnętrza. Ufać, że te pragnienia jakie mam w sercu są
prawdą o moim Ojcu Niebieskim. Olśniewające piękno, delikatność i dobroć. Abyśmy się nie bały marzyć bo
On jest nieskończenie piękniejszy od naszych marzeń. Abyśmy modliły się o kogoś kto będzie tak pięknie na
nas patrzył jak On, kogoś z krwi i kości, bo w spojrzeniu tej osoby będziemy uzdrawiane.
Bóg bardzo często wysyła swoich posłańców, aby powiedzieli nam dziewczynom, tego czego nie
powiedział nam nasz tata ziemski - że jesteśmy bardzo piękne. Żebyśmy nie bały się przyjmować tych
komplementów ale żebyśmy przyjmowały je jak chrześcijanki, które są stworzone przez Boga. Czyli
podziękować ładnie tej osobie, a w sercu od razu odnieść to do Stwórcy: "Ojcze, dziękuję Ci, że mnie tak
cudownie stworzyłeś". Oddanie chwały Bogu tymi słowami. Każdy komplement przyjąć jako komplement
Ojca Niebieskiego, który wysyła swoich synów aby powiedzieli mi jak bardzo jestem piękna w jego oczach
i tym jednym zdaniem mogę oddać chwałę swojemu Stworzycielu.
K.

WKRÓTCE WYDARZY SIĘ…
Rocznice urodzin w MDPC w miesiącach III- V
03 marca: Magdalena Chaim, Ewa Adamczyk (Suska)
06 marca: Wiktoria Federowicz
16 marca: Anna Bogdanowicz
20 marca: Małgorzata Filipiuk, Katarzyna Listopad
27 marca: Agnieszka Szerszeń
28 marca: Jadwiga Głowacka
07 kwietnia: Beata Wójcik (Dorociak)
11 kwietnia: Kinga Jastrzębska
12 kwietnia: Anna Panek Bańkowska
14 kwietnia: Jakub Jasiński
18 kwietnia: Agnieszka Ciepielewska
19 kwietnia: Damian Lipiński
21 kwietnia: Joanna Filipek
22 kwietnia: Lidia Laska
29 kwietnia: Annamaria Bem, Justyna Czajkowska, Robert Czajkowski
04 maja: Maria Banaszkiewicz, Emilia Chrobok, Agnieszka Dębicka, Rafał Partyka
05 maja: Małgorzata Nowocień
06 maja: Weronika Naczas
11 maja: Kamila Lech, Anna Cuch – Warowna
14 maja: Justyna Wojewódka
18 maja: Agnieszka Dorota Górska
22 maja: Damian Przybytek
25 maja: Monika Poświatowska

Kochani Przyjaciele
Życzymy Wam, aby w dniu świętowania rocznicy urodzin, wydarzył się w Waszym życiu
mały cud. Mały, bo może go uczynić każdy człowiek, ale jednak cud, bo miłość, przyjaźń,
życzliwość i pamięć drugiego człowieka w takie dni, ale i w te zwyczajne przecież, jest cudownym doświadczeniem. 
Z serdeczną pamięcią w modlitwie
Siostry Wspomożycielki
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Drodzy Członkowie
Młodzieżowego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę życzyć Wam, aby radosne Alleluja zabrzmiało w
Waszych sercach, abyście usłyszeli głos Zmartwychwstałego, który wzywa Was po imieniu, abyście stali
się świadkami spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym szczególnie dla tych, którzy jeszcze wątpią
w Jego realną obecność. Niech ten czas paschalnej
radości będzie dla Was czasem szczególnego dziękczynienia za wspaniałość Ojca, który
tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w Niego
wierzy nie zginął lecz miał życie wieczne (por J 3,16).
Z darem modlitwy
s. Anna Pękowska

ŚWIADECTWO POWOŁANIA…
Poszłam, zobaczłam i tego dnia zostałam…
Pochodzę z rodziny głęboko wierzącej, w której wartości chrześcijańskie były wpajane
dzieciom od najmłodszych lat. W klimacie ciepła rodzinnego i wspólnej modlitwy
wzrastałam w człowieczeństwie i pogłębiałam pragnienie modlitwy i trwania z Bogiem na
osobności.
W siódmej klasie szkoły podstawowej (obecnie w pierwszej klasa gimnazjum) pragnienie
bycia blisko Boga zaczęło się pogłębiać i zaczęłam myśleć o oddaniu swojego życia Bogu
w zakonie. W tym czasie znalazłam modlitewnik do Serca Jezusa i zaczęłam czytać.
Zachwyciłam się Sercem Boga i Jego Miłością do każdego człowieka i do mnie. To był czas
głębokiego zachwytu Bogiem i tym, co religijne, ale o tym wiedział tylko Jezusa i ja, gdyż
bardzo wstydziłam się mojej pobożności i potrzeby nieustannej modlitwy. Jezus
przychodził do mnie w natchnieniach, pragnieniach i Słowie, które mocniej do mnie
przemawiało i pociągało swoją słodyczą. Słodycz Miłości Boga rozlewała się w moim
sercu i przynaglała mnie do odpowiedzi, ale napotykałam w tym wiele przeciwności
i niechęci ze strony innych ludzi.
Mama wraz z ciocią (s. Faustyną), proponowały mi, żebym trochę dorosła i skończyła
szkołę, ale tatuś ostatecznie powiedział, że wolność wyboru należy do mnie.
W wieku młodzieńczym byłam słabego zdrowia i spotkałam się z niezrozumieniem ze
strony jednej z sióstr, która na moje pragnienie bycia Wspomożycielką odpowiedziała
niechęcią. Te przeciwności trochę mnie zniechęciły i na pewien czas pozostawiłam swoje
pragnienie Bogu.
W Nowym Mieście u Ojców Kapucynów zrobiono żywą szopkę, do zobaczenia której
zmierzali ludzie z okolicznych miejscowości. Z mojej rodziny pojechała moja babcia i ja.
Po Mszy świętej spotkałyśmy Siostry Wspomożycielki, które zaprosiły nas na obiad.
Z radością skorzystałyśmy z zaproszenia. W czasie obiadu siostry zapytały mnie czy
zostaję z nimi, ja zgodziłam się i zostałam. Poszłam, zobaczyłam i tego dnia zostałam,
a babcia wróciła sama do domu.
W tym samym dniu zostałam przyjęta do Zgromadzenia i dołączyłam do istniejącej już
grupy formacyjnej. Była to wielka radość dla całej wspólnoty, która wyraziła się
wspólnym pójściem na cmentarz do Matki Natalii, aby podziękować za nowe powołanie.
Po powrocie odbyła się rekreacja przepełniona radością i ogromną wdzięcznością. I tak
trwam w powołaniu już czterdzieści sześć lat i jestem Bogu wdzięczna za dar wybrania
i powołania mnie do podążania do świętości drogą rad ewangelicznych.
s. Katarzyna K. WDC

KĄCIK POWOŁANIOWY
Młodość odkrywaniem powołania
Czymś koniecznym dla człowieka wierzącego jest uświadomienie sobie własnego życia
i odpowiedzialności za jego kształt spoglądając zwłaszcza z perspektywy : Co mam czynić,
aby osiągnąć życie wieczne? Odkrycie młodości, niepowtarzalnego „ja”, potrzeby
samowychowania, tęsknota za pewnym autorytetem, który mnie poprowadzi, pouczy,
wskaże drogę. Chrystus, widząc wewnętrzne zaangażowanie młodego człowieka, który nie
chce poprzestać na tym co czysto ludzkie, co pochodzi jedynie od mędrców tego świata,
który nie zadawala się spełnieniem – choćby doskonałym – norm moralnych dekalogu,
przygotowuje młodzieńca na swoje najpoważniejsze słowa. Dlatego najpierw spojrzał na
niego z miłością, by za chwilę odsłonić przed nim ogromną perspektywę.
„Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana,
pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł:
Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania:
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca
i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości.
Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj
wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i choć za Mną. Lecz on
spochmurniał na te słowa o odszedł
zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości” (Mk 10, 17 – 22).
1. Dlaczego
młodzieniec
Odpowiedź nie powinna
chciał zmarnować życia;
pomylić idąc
lub radami
chciał
to, co
Bogu
podoba,
mógł
tym
samym
zasłużyć na życie
wieczne. Czego zatem
młody człowiek od Chrystusa?
tego że mu podyktuje kształt
spełnienia, który go nie tyle
Dlatego przyszedł i pytał.

pojawił się u boku Chrystusa?
nam sprawiać kłopotu – nie
bał się, że może się
za własnym głosem
innych; wreszcie –
swe życie tak
przeżyć, by
czyniąc
się

oczekiwał
Na pewno,
życia,
model
uszczęśliwi, co zbawi.

2. Jesteś młodym człowiekiem. Twoja
sytuacja jest analogiczna do owej
ewangelicznej. Także tobie przypisuję
wewnętrzny zapał (który wcale nie
musi wykluczać chwil zniechęcenia), gotowość wyrzeczeń (choć może zdarzają się
momenty, kiedy egoizm bierze górę), żarliwość w zmaganiu się ze słabościami (mimo, że
dekalog raz po raz okazuje się nie do „przeskoczenia”), autentyczne umiłowanie Boga
(którego obraz w swej duszy pragniesz – i musisz – wciąż na nowo odświeżać). Taki

jesteś. Stoisz przed
Mistrzem. Mówisz: Nauczycielu! A
On ci odpowiada: Wiem o co ci chodzi.
Masz przed
sobą przyszłość. Patrzysz z nadzieją. Wiele od niej
oczekujesz, bardzo na nią liczysz. Boisz się jednak, że przyszłość którą ty tworzysz,
rozminie się z Moją myślą o twojej drodze.
Patrząc pod tym kątem na twoje życie możemy stwierdzić krótko: ty tworzysz projekt
życia, a Bóg ma dla Ciebie powołanie.
3. Na pytanie, czy są to rzeczywistości przeciwne sobie, odpowiem od razu: Nie! I dobrze,
bowiem trzeba, żebyś planował i projektował swoje życie, ale konieczne jest także, byś
pamiętał, iż jest Ktoś, kto o tym samym – o twoim życiu myśli. Stawiam więc zadanie:
spróbuj określić, co to jest projekt życia? Postaraj się także odpowiedzieć na pytanie:
czym jest powołanie i czym różni się od projektu?
4. Na pewno bez trudu właściwie określisz tak projekt życia jak i powołanie.
W pierwszym przypadku autorem jest sam człowiek, który myśląc o swojej przyszłości
bierze pod uwagę talenty, zdolności, oczekiwania, pragnienia, upodobania, możliwości,
szanse, okoliczności zewnętrzne i dokonując namysłu podejmuje decyzję, planuje,
ukierunkowuje swoje życie. Mówi wówczas: chcę robić to czy tamto, być tym, a tym, żyć
tak a tak. Kiedy natomiast myślimy o powołaniu, to spoglądamy na ludzkie życie oczyma
Boga – to On wypowiada swoją myśl, swoje oczekiwanie pod adresem człowieka, widzi
jego życie zanim zaistniało i wtedy, kiedy się zakończy, postrzega jego rolę w całej historii
i zadania, które ma do spełnienia, obdarowując go specjalną misją i powierza
niepowtarzalne, jedyne i indywidualne dzieła do wykonania.
Pojawia się pytanie (tak podejrzewam, bo jest ono jak najbardziej na miejscu): jak projekt
życia ma się do Bożego powołania? Muszę wyraźnie podkreślić: Bóg nie neguje ludzkiego
projektu, nie pomija wewnętrznych predyspozycji, nie narzuca swojej woli kosztem
rezygnacji z tego, co człowiekowi bliskie i miłe. On je uzupełnia. Powołanie jest
dopełnieniem, uszlachetnieniem ludzkiego pomysłu na życie. Dlaczego? Bo Bóg widzi
szerzej i dalej. Widzi więcej. Widzi to, co było przedtem i to, co nastąpi. Widzi ciebie
w całej historii wszechświata i twoje indywidualne powołanie. Zrealizowanie projektu

życia może dać – owszem – radość i zadowolenie, ale to
dopiero zrealizowanie powołania daje poczucie
spełnienia, doświadczenie wypełnionej misji

zakodowanej dla ciebie w najgłębszej,
odwiecznej myśli Boga. To jest niesamowite!
Nie wiem, czy kiedykolwiek zdałeś sobie z tego
sprawę. Jesteś powołany! Od wieków czeka na ciebie
propozycja Boga. Pan daje możliwość dialogu, poznawania wewnętrznych upodobań
i konfrontowania ich z Jego zamysłem. Razem ułożycie Twoje życie!
5. Dla mnie obecność młodzieńca przed Chrystusem jest wyraźnym znakiem na to, że ów
bliżej nam nieznany młody Żyd chciał nie tyle porozmawiać o własnych perspektywach,
ile dowiedzieć się jakie jest jego powołanie. To go przywiozło. Projekt już miał, ale projekt
go już nie zadowalał. Nadszedł czas na poznanie powołania. Dlaczego tak uważam?
Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości – stwierdzenie to jest
zarazem wyraźnym wyczekiwaniem na kolejne wskazania ze strony Chrystusa. Zauważ,
że młodzieniec nie musiał pytać dalej, mógł przecież zadowolić się wskazaniem na
dekalog, uspokoić wnętrze i wrócić do domu, a jednak… Jemu chodzi o powołanie.
Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? To
bardzo ważne: wręcz najważniejsze by w człowieku – by w tobie - było poszukiwanie:
Czego mi jeszcze brakuje, Panie?.
Dlaczego pytał? – to jasne: ponieważ młodzieniec chciał uczynić coś więcej, czuł, że to co
zrobił do tej pory nie było ostateczną treścią jego powołania, czuł, że dotychczas robił
dobrze, ale był to zaledwie projekt, jego projekt… Poczucie zaś spełnienia swej osoby, jak
już wiemy, otrzymujemy dopiero, kiedy zaczniemy realizować powołanie…
Chciałbym bardzo, abyś zachował tę świadomość: tym, co najwspanialsze w młodzieńcu,
tym, co motywowało go do tej pory w duchowym wysiłku, tym co go przyprowadziło do
Chrystusa, tym, za co go w gruncie rzeczy podziwiamy, to wewnętrzne pragnienie czegoś
więcej.

Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał
skarb w niebie. Potem przyjdź i choć za Mną! Oto Chrystus odsłania przed młodzieńcem
swoje powołanie: wezwanie najpotężniejsze, najbardziej radykalne, które miało nasycić
przestrzeń jego wnętrza. Śpieszę jednak z bardzo wyraźnym oświadczeniem. Mam
bowiem obawę, że mimo iż tak długo mówimy o powołaniu, rozumiesz je jednostronnie,
a te słowa Chrystusa jeszcze bardziej cię w tym upewniły. Tak, to prawda, w tej rozmowie
Chrystus rysuje kształt życia radykalnego, możemy powiedzieć – powołania
przypominającego nam kapłańskie czy zakonne. Kiedy jednak używamy słowa
„powołanie” to myślimy szeroko, o wszelkim wezwaniu Bożym, o wielorakich drogach
proponowanych człowiekowi, o różnych formach spełnienia.
Warto przytoczyć słowa Jana Pawła II z Listu do Młodych:
„Projekt życia” nabiera znaczenia „życiowego powołania” jako czegoś, co zostaje
człowiekowi zadane przez Boga. Młody człowiek, wchodząc w siebie, a zarazem
podejmując rozmowę z Chrystusem na modlitwie, pragnie jak gdyby odczytać tę
odwieczną myśl, jaką w stosunku do niego kieruje Bóg: Stwórca i Ojciec. Przekonuje się
wówczas, że zadanie, jakie Bóg mu stawia, jest całkowicie pozostawione jego wolności, a
równocześnie określone szeregiem okoliczności natury wewnętrznej i zewnętrznej.
Wnikając w nie, młody człowiek, chłopiec czy dziewczyna, równocześnie buduje swój
projekt życia i rozpoznaje ten projekt jako powołanie, do którego wzywa Bóg.
Jesteś powołany! Spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał, bowiem wiele
posiadłości. Tajemnica! Dlaczego tak się skończyło to obiecujące spotkanie? Nie wiem,
może tym samym odsłania się nam ważna prawda: człowiek dekalogu to za mało
w mierze nowotestamentalnej. To zbyt mało „zachowywać przykazania” jeśli myślimy o
postawach radykalnych. Jedno jest dla mnie pewne: to nie jest kwestia wielkiego czy
małego majątku: to problem poważniejszy – to…

6. Problem daru. Jak to rozumiem? Przypomnę, że najpierw Chrystus spogląda na
młodzieńca z miłością. Wie bowiem, że za chwilę podyktuje mu trudne warunki. Jego
słowa można porównać do kolosalnego zamierzenia: pragnie przeprowadzić młodzieńca z
jednego szczytu na drugi – z góry Synaj (gdzie normą jest wyrzeczenie). Co jawi się tu
jako kluczowe? Oczywiście gotowość do złożenia daru, życie w wymiarze daru z siebie
Daru z siebie! Okazuje się, że człowiek, który nie jest w stanie dać więcej, odpowiedzieć
na wymagające wezwanie Chrystusa, znajdzie się w sytuacji młodzieńca – odejdzie
smutny.
Jeśli doszedłeś już tak daleko, jeśli postawiłeś Mistrzowi pytanie o twoje powołanie, to
w takim momencie nie może braknąć tego, co istotne: gotowości do rezygnacji z własnej
woli, zgody na wyrzeczenie, pragnienia, by dać wszystko, co masz i kim jesteś.
Powołanie – każde powołanie jest darem od Boga, zatem postawa wyrzeczenia,
gotowości do ofiary jest jedynie marną odpowiedzią na uprzedzającą miłość Bożą. Warto
o tym pamiętać, by nie zagubić właściwego obrazu, tak Boga obdarowującego, jak
i człowieka, który odpowiada na wcześniejsze Boże wybranie. Jest to – innymi słowy –
także problem ludzkiego serca: tak długo, jak człowiek będzie żył z zamkniętym,
zeskorupiałym sercem, nie wypełni swego powołania, a tym samym nie będzie
szczęśliwy, radosny, odejdzie smutny. I to bynajmniej nie dlatego, że miał wielkie
bogactwa, ale dlatego że miał skąpe serce…
Jesteś powołany! To jest pewne. Oto kilka kroków pomocnych do rozpoznania woli Bożej.
Krok pierwszy: Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Jam jest Pan, twój Bóg,
pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz (Iz 48, 17)Bóg pragnie prowadzić, przekazać kształt drogi, którą dla ciebie uformował. Chodzi więc
o wzrost duchowy, rozwój wiary, wzmocnienie więzi z Bogiem, która owocować będzie
coraz większą miłością. Jeśli możemy mówić o stopniowym odsłanianiu myśli Bożej na
temat twego życia, to pewne jest, iż może to nastąpić wyłącznie na gruncie bogatego życia
wewnętrznego.
Krok drugi: Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla
ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru (Rdz 8, 28)- pewność, co do
współpracy Boga. Niezbędna jest ufność w powierzaniu siebie i swojego życia Bogu. Tak
długo, jak długo brakować ci będzie zaufania do Boga, tej wewnętrznej pewności, że On
naprawdę chce twego dobra i szczęścia, dopóty wszelki Jego „pomysł” dotyczy twego
życia będziesz traktował z dystansem.

Krok trzeci: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez
odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu
przyjemne i co doskonałe (Rdz 12,2) – kształtowanie umysłu. Chodzi o częste
odwoływanie się do Ducha Świętego, Jego prowadzenia. Należy pozwolić na objawienie
nam zamysłu Bożego wobec nas – wielu boi się tego i dlatego „blokuje” głos Ducha
w swym sercu.
Krok czwarty: Z całego serca swego szukam Ciebie; nie daj mi zboczyć od Twoich
przykazań! Będę rozmyślał o Twych postanowieniach i ścieżki Twoje rozważał. Będę się
radował z Twych ustaw: słów Twoich nie zapomnę (Ps 119, 10.15-16) – wierność Bożym
nakazom i rozważanie Jego słów. Niezbędna jest postawa nasłuchiwania (rozważania
i medytowania dzieł Bożych). Warto także pamiętać, że oczekiwanie to także pełnienie
woli Bożej - Bóg– bowiem wybiera chwilę, w której pragnie przemówić do naszego serca
i objawić swoją wolę.
Praktyczne wskazania:
- Pielęgnuj mocną wiarę, że Pan cię prowadzi
- Oddawaj swoje życie Bogu – Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi
i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu
swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał (Ps 37, 3-5)
- Módl się o Boże prowadzenie – Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi
o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech
zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do
fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam (Jk 1, 5-6).
- Zachowuj przykazania jak najwierniej – Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana,
a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj. On sam umocni twe serce, a pożądana
mądrość będzie ci dana (Syr 6, 37).
-Rozważaj Bożą miłość, poznawaj własną godność, medytuj nad Bożą wolą, czytaj Pismo
Święte – Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda! (Ps 105, 1-4) W tym
wskazaniu zawarta jest także zachęta do odkrywania znaczenia sakramentów: chrztu,
bierzmowania, Eucharystii i pokuty, oraz propozycja kierownictwa duchowego.
- Rozmawiaj o swoim powołaniu z zaufanymi osobami zwłaszcza ze spowiednikiem,
katechetą i rodzicami.
Na zakończenie postawię przed tobą jeszcze raz najistotniejsze pytanie: Czy jest w tobie
pragnienie „czegoś więcej”? Czy jesteś w stanie dać coś więcej? Może w tym właśnie kryje
się przyczyna duchowego smutku, zawodu wewnętrznego, poczucia bezsensu życia,
niespełnionych aspiracji, pustki, przeświadczenia o niezrealizowaniu siebie?
Odkrywaj Boże powołanie! Odkrywaj wielkodusznym sercem gotowym do ofiarowania
wszystkiego. Twój projekt życia stanie się realizacją Bożego wezwania, a twoje życie
zamieni się w spełnianie odwiecznej myśli Bożej. Tylko na takiej drodze ochronisz siebie,
ochronisz własne serce – od smutku sumienia… czyż nie warto?
(Ks. Józef Tarnawski SP, Wygrać młodość, Biblioteczka Młodych Kwartalnika eSPe, Nr 8
Kraków 2000)

