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Rekolekcje to czas bardzo błogi, ale i czas intensywnego wysiłku. Wyjeżdżając z Rokitna,
chyba każdy czuł się tak, jakby był na szczycie góry. Z niej trzeba jednak zejść i zdobyć
kolejny, nowy wierzchołek. Nie jest to takie proste. Na szczęście mamy naładowane
baterie, w sercu wielki pokój, który jest owocem rekolekcji. Bardzo mocno
uzmysłowiliśmy sobie, że Panu naprawdę można ufać. On mówi do nas: „Odwagi, ja
jestem przy tobie”. Rany, które nosiliśmy w sercu, zostały zagojone. Pan pokazał nam, że
wszystko może nam zabrać to, co jest dla nas za trudne.
Dla naszego małżeństwa był to czas jeszcze większego zbliżenia się do siebie. Okazało
się, iż możemy odczuwać jeszcze większą jedność, będąc zanurzonymi w miłości Boga.
To cudowne uczucie. Udało nam się przegadać i omodlić sprawy, które leżały gdzieś w
głębi serca, a także podjąć decyzje dotyczące zachowania względem siebie, które
staramy się wprowadzić w nasze życie. Dostaliśmy łaskę odczuwania bycia szczęśliwymi
w każdego dnia i niezamartwiania się o przyszłość.
Rekolekcje sprawiły, że czujemy się jeszcze bliżsi wobec Boga w czasie modlitwy. Takim
niezapomnianym momentem było dla nas czuwanie nocne. Pierwszy raz sami tak blisko
z Panem w Najświętszym Sakramencie. Nie sposób nie wspomnieć również nauk
głoszonych przez kapłana. Wracamy do tych wypowiedzianych słów, by nasiąknąć
usłyszanym słowem Bożym i wcielić je w życie. Dużym odkryciem było też
uzmysłowienie sobie, iż wcale nie musimy być idealni, bo Pan Bóg kocha nas i nasze
słabości.
Dopiero rekolekcje pokazują całe bogactwo Domowego Kościoła. Chociaż jesteśmy już
dziewięć lat w tej wspólnocie, to dopiero teraz rozumiemy jakim jest ona dobrem dla
małżeństw. Małżonkowie, nie bójcie się jechać na takie długie rekolekcje. Na nich na
pewno zacieśnicie swoja więź małżeńską i oczywiście zbliżycie się do Pana Boga. Poza
tym bardzo dużo czasu spędzicie razem, czego na co dzień brakuje małżeństwom.
Chwała Panu!
Marzena i Jacek Litwińscy
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