Tydzień szósty – Wielki Tydzień
Weszliśmy w Wielki Tydzień. Jak sama nazwa wskazuje, to nie
zwyczajny tydzień a „Wielki”. Niech stanie się dla nas rzeczywiście
Wielkim, innym niż poprzednie tygodnie. Proponuję, aby w tym
Tygodniu pójść za wskazaniami św. ojca Ignacego z Loyoli i niech
ten tydzień będzie skoncentrowany na powtórzeniach naszych
modlitw z poszczególnych tygodni (z całych rekolekcji). Na każdy
dzień wybierzmy sobie jedno rozmyślanie z każdego tygodnia. Jedno
z pierwszego, jedno z drugiego, i tak dalej... Zwróćmy się z ufnością
do Ducha Świętego, aby prowadził nas w wyborze rozmyślań, jakie
podejmiemy. Wróćmy, popatrzymy do notatek, do dzienniczka
duchowego i wybierzmy dla siebie to, co sami uznamy za
najwłaściwsze albo co ja dla Was zaproponuję. Ważne, aby nasza
modlitwa była konkretnym rozmyślaniem a nie tylko ogólnym
powtarzaniem powierzchownym poszczególnych modlitw całego
tygodnia.
Przypomnienie. Powtórka nie ma nic wspólnego z „kopiowaniem”
tej samej modlitwy w taki sam sposób jak prowadziliśmy ją za
pierwszym razem. Powtarzanie ma na celu ponowne zatrzymanie się
na tych samych treściach czy poruszeniach, które cię dotknęły jak
pierwszy raz odbywałeś tę modlitwę; jednakowoż potrzeba starać się
wejść w nie jeszcze głębiej, spotkać się z Bogiem w tych miejscach,
na jeszcze głębszym poziomie zażyłości, wejść wewnątrz siebie z
uczuciami, emocjami, pełnym zaangażowaniem. Powtórka to także
umocnienie uzyskanego już owocu w pierwszej modlitwie. Nasz Pan
chce jeszcze raz się z tobą spotkać w tym właśnie tekście. Staraj się
nie wyszukiwać nowych treści, tylko skoncentruj się na tych słowach
i zdaniach, które wtedy cię zatrzymały i dały najwięcej „smaku
duchowego”. Niech powtórka umocni i ugruntuje te owoce jakie
osiągnąłeś za pierwszym razem. Smakuj, doświadczaj, ugruntowuj
się w doświadczeniach duchowych.

Wielki Poniedziałek
Proponuję z pierwszego tygodnia „Zaproszenie” wziąć na modlitwę
rozmyślanie z dnia 4. – Bóg jest moim Przyjacielem. Teksty z księgi
proroka Izajasza (Iz 41, 8-10 i 13-14) z zachowaniem formy modlitwy jak
zawsze. Jeżeli ktoś zdecyduje się inny dzień powtarzać z tego tygodnia, bo
tak podpowiada mu Duch Święty niech tak będzie. Trzymajmy się jednak
zasad modlitwy: wejścia w modlitwę, wyciszenia, nastawienia się na
działającego Ducha Świętego, wyobrażenia sobie miejsca, prośby o owoc;
jak i jej zakończenia, rozmowy końcowej i zapisania refleksji.

Wielki Wtorek
Dzisiaj proponuję modlitwę z drugiego tygodnia „Ja Jestem...”
rozmyślanie z dnia 2. Teksty z Pierwszego listu do Koryntian (1 Kor 13,
4-8) z zachowaniem formy modlitwy jak wczoraj. Jeżeli ktoś zdecyduje
się powtarzać inny dzień z drugiego tygodnia, bo tak podpowiada mu
Duch Święty niech tak będzie. Trzymajmy się wiernie zasad modlitwy:
wejścia w modlitwę, wyciszenia, nastawienia się na działającego Ducha
Świętego, wyobrażenia sobie miejsca, prośby o owoc; jak i jej
zakończenia, rozmowy końcowej i zapisania refleksji.

Wielka Środa
W dzisiejszym dniu proponuję modlitwę z trzeciego tygodnia „Ja Jestem
dla ciebie...” rozmyślanie z dnia 3. Teksty z Ew. św. Jana (J 13, 1-20) z
zachowaniem formy modlitwy jak wczoraj. Jeżeli ktoś zdecyduje się
powtarzać inny dzień z trzeciego tygodnia, bo tak podpowiada mu Duch
Święty niech tak będzie. Trzymajmy się zasad modlitwy. Wejścia w
modlitwę: wyciszenia, nastawienia się na działającego Ducha Świętego,
wyobrażenia sobie miejsca, prośby o owoc; jak i jej zakończenia,
rozmowy końcowej i zapisania refleksji.

Wielki Czwartek
Na dziś proponuję modlitwę z czwartego tygodnia „Ja Jestem dla ciebie
nie bój się...” rozmyślanie z dnia 4. Wydarzenie jakie miało miejsce po
ustanowieniu sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, a mianowicie
modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Teksty z Ewangelii św. Łukasza
(Łk 22, 39-46) z zachowaniem formy modlitwy jak poprzednio. Jeżeli
ktoś zdecyduje się powtarzać inny dzień z czwartego tygodnia, bo tak
podpowiada mu Duch Święty niech tak będzie. Trzymajmy się zasad
modlitwy jak w poprzednich dniach.

Wielki Piątek
Takiego dnia jak dziś, nie będzie już w całym naszym życiu. To jeden
jedyny taki dzień – Wielki Piątek Roku Pańskiego 2020. Ten dzień się już
nigdy nie powtórzy. Zechciejmy go przeżyć tak jak nam Duch Święty
podpowie. Słuchajmy go i idźmy za Jego natchnieniami. W dzisiejszym
dniu powróćmy do rozważań Drogi Krzyżowej. Przyjmijmy zaproszenie
Ducha Świętego do modlitwy koleją stacją Drogi Krzyżowej.
11. Pan Jezus przybity do krzyża.
12. Pan Jezus umiera na krzyżu dla mojego zbawienia.
Co Pan Jezus chce mi powiedzieć w tej stacji, co chciałby mi przekazać, o
czym chciałby ze mną porozmawiać, co ta stacja mi mówi w moim
doświadczeniu życiowym. Nie musimy się specjalnie napinać ani wysilać,
aby rozważać te dwie stacje. Uruchommy naszą wyobraźnię i zobaczmy tę
scenę: jak to Jezus poddał się tej okrutnej męczarni. Wyciągnijmy z tej
modlitwy dobre postanowienia dla siebie, zapiszmy je sobie. Zakończmy
szczerą rozmową z Jezusem. Nie spieszmy się…..
Wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na
krzyżu rozmawiać z nim [pytając Go], jak to On, będąc Stwórcą, do tego
doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do
śmierci doczesnej i do konania za moje grzechy.

Podobnie patrząc na siebie samego pytać się siebie:
* Co ja uczyniłem dla Chrystusa?
* Co czynię dla Chrystusa?
* Co powinien uczynić dla Chrystusa?
I tak widząc Go w takim stanie przybitego do krzyża, rozważyć to, co mi
się wtedy nasunie.
Zapiszmy sobie postanowienia.

Wielka Sobota
W dzisiejszym dniu przyjmijmy kolejne zaproszenie Ducha Świętego do
modlitwy stacjami Drogi Krzyżowej. Rozważajmy kolejne dwie stacje:
13. Pan Jezus zdjęty z krzyża i złożony na ręce swojej Matki.
14. Pan Jezus złożony w grobie.

Co Pan Jezus chce mi powiedzieć w tych stacjach, o czym chciałby
ze mną porozmawiać, jak ta rzeczywistość, którą rozważam,
koresponduje z moim doświadczeniem życiowym, gdzie jestem w
nich obecny.
Na zakończenie porozmawiajmy z Jezusem o tym, co mi się nasunie, jaki
był temat naszego spotkania, porozmawiajmy jak rozmawia przyjaciel z
Przyjacielem. Uczyńmy postanowienia na piśmie.
Przy przygotowaniu tych rekolekcji wiele korzystałem z treści rozmyślań
wziętych ze strony https://e-dr.jezuici.pl/. Wdzięczny jestem za taką
możliwość.

Na czas spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym w okresie
wielkanocnym zachęcam do modlitwy nabożeństwem: „Droga
światła” (można wpisać do wyszukiwarki).
Błogosławionego czasu, niech owoce rekolekcji „działają” –
dobrych spotkań z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym i
Żyjącym na wieki. Popatrzymy na Jezusa, jak niesie pocieszenie
niech je i nam przyniesie.
o. Maciej Konenc SJ

