Do wszystkich konsekrowanych
dziewic, wdów, pustelników i kandydatek do życia konsekrowanego
przeżywających rekolekcje
i uczestniczących w Pielgrzymce na Jasną Górę
3-6 grudnia 2020 r.
Nie sposób żyć w ciągłym biegu, choć świat taką wersję życia człowieka kreuje i ją nakręca. My
zatrzymaliśmy się na kilka dni, by choć w innej formie, ale rekolekcyjnej, w naszych domach
i kościołach. Utrudnienia związane z pandemią, nie przeszkadzają nam przeżywać rekolekcji, ale
inspirują do szukania rozwiązań ubogacających nasze życie duchowe.
Pozostawaliśmy zawsze w łączności z Jasną Górą i pod opieką Matki Bożej Jasnogórskiej
przeżywaliśmy nasze rekolekcje.
Księdzu Biskupowi Arkadiuszowi dziękujemy za czwartkowe rozważanie apelowe, za sobotnią Mszę
św. z okazji naszej duchowej pielgrzymki na Jasną Górę i za inspirującą nas homilię.
Izajasz z odwagą proroka mówił w sobotniej liturgii Mszy św. z okazji naszej Pielgrzymki, że
„choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy
twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To
jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo” (Iz 30, 20-21).
Wsłuchiwaliśmy się w słowo, które Bóg w czasie rekolekcji kierował do nas przez Księdza Profesora
Wojciecha Pikora, za co jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.
Kobieta w planie Bożym, jej geniusz, to wydaje się wciąż nieodkryty dar Boga dla świata. Dlaczego
tak jest? Bo za mało słuchamy Boga, który ma nam najwięcej do powiedzenia i chce być słuchany.
Może dlatego też błądzimy. Chcemy urządzić Boży świat po swojemu, ale to nam nie wychodzi, bo
tak naprawdę ludzkie rozwiązania są niewystarczające. Potrzebne są drogi mądrości umożliwiające
poznanie prawdy, a mądrość przychodzi z góry.

Musimy więc, jak zachęca nas prorok Izajasz, patrzeć na Mistrza, a usłyszymy słowa ukazujące drogę:
«To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo”. A Droga jest jedna: Jezus
Chrystus. On też jest naszym Oblubieńcem. Codzienne słuchanie i medytacja Bożego słowa, pozwolą
nam trzymać się Drogi. Ona też doprowadzi nas na Eucharystię.
Serdecznie jeszcze raz dziękuję Księdzu Biskupowi za Jego słowo apelowe i Mszę św.
Księdzu Profesorowi Wojciechowi Pikorowi za mądrość w przekazywaniu Mądrości Boga wszystkim
rekolektantkom.
A także wszystkim, którzy, znając się na nowych możliwościach przekazu elektronicznego,
przyczynili się do tego, że tyle osób mogło w tych rekolekcjach on-line uczestniczyć, zwłaszcza
P. Małgorzacie Tarnachowicz OV.
Niech Bóg wszystkim błogosławi
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