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Nasze dzieci w pierwszych dniach po powrocie z rekolekcji opowiadały, jak bardzo im się
podobało. Wspominały poznanych przyjaciół i dopytywały, czy za rok też pojedziemy na
rekolekcje. Dzięki dzieciom, już na stałe śpiewamy przed posiłkami modlitwę do Pana z
prośbą o błogosławieństwo. Wtedy najmłodszy Karolek klaszcze i prawie wyskakuje z
fotelika. A ja (Jacek) przyznam się też, że często z tęsknotą myślę o Rokitnie, naszych
zajęciach, modlitwie, nabożeństwach, zajęciach w kręgu, poznanych osobach.
Wiedziałem, że nasze życie nie będzie już takie samo po powrocie do domu. Codziennie
z Anią czytamy i rozważamy teksty z Pisma Świętego na dany dzień. To dzięki tym
rekolekcjom odkryłem, jak bardzo ważne jest czytanie Pisma Świętego i rozważanie jego
treści. Dotarło do mnie, że są to słowa pochodzące od Boga, skierowane do każdego
człowieka po to, aby oświetlać drogę do Niego. Światło tego słowa pokaże się każdemu,
kto z wiarą wsłucha się w nie. I nie mogę teraz odkładać czytania na inny czas, np. na
starość.
Czytam teraz bardzo powoli encyklikę papieża Franciszka „Lumen fidei”. W jej dziewiątym
punkcie przeczytałem: „To, co słowo mówi do Abrahama, składa się z wezwania i
obietnicy. Przede wszystkim jest wezwaniem do wyjścia z własnej ziemi, zaproszeniem
do otwarcia się na nowe życie, jest początkiem wyjścia, które otwiera drogę ku
nieoczekiwanej przyszłości. Wizja, jaką wiara da Abrahamowi, będzie zawsze związana z
tym krokiem naprzód, jaki trzeba zrobić: wiara ‘widzi’ w takiej mierze, w jakiej się posuwa,
w jakiej wchodzi w przestrzeń otwartą przez słowo Boże”.
Te słowa tak bardzo oddają to, co czuję po rekolekcjach. Były one dla mnie właśnie takim
krokiem naprzód. Moja wiara widzi teraz więcej. I wiem, że będę widział więcej jeśli będę
posuwał się naprzód w przestrzeń słowa Bożego. To jest fundament wielu zmian, jakie
nastąpiły w naszym życiu. Bardziej odpowiedzialnie podchodzimy do obowiązku
wychowania naszych dzieci w wierze. Bez problemu znajdujemy czas na modlitwę
małżeńską, nawet na adorację Najświętszego Sakramentu, co miesiąc temu przerastało
nasze zdolności logistyczne. Wspomnienie pokoju i bliskości Boga w czasie rekolekcji
wycisza nasze negatywne emocje i lęki dnia codziennego. Te owoce rekolekcji
pielęgnujemy i mamy nadzieję, że będą trwać i wzrastać.
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