
Rekolekcje Trzy słowa 

Dzień 1 – Dziękuję
Instrukcja do całości rekolekcji:

Obowiązuje samoobsługa! Od twojego zaangażowania zależy przeżycie tych rekolekcji. Od
poniedziałku  do  piątku,  od  rana  do  wieczora,  trwać  będzie  całodzienna  adoracja
Najświętszego Sakramentu.  W tych dniach znajdź trzy  momenty,  w których nawiedzisz
w dogodnej dla ciebie chwili nasz kościół i przeżyjesz swoje trzy rekolekcyjne spotkania.

Na  każde  spotkanie  przeznaczona  jest  kartka  zawierająca  pewne  proste  instrukcje,
polecenia i  pomoce. Będziesz mógł pomodlić się,  przeczytać fragmenty Pisma Świętego,
zastanowić się nimi, zastanowić się nad swoim życiem, podjąć swoje postanowienia. Każde
spotkanie powinno ci zająć 30-60 minut.

W sobotę także będzie całodzienna adoracja oraz okazja do spowiedzi.

Zapraszamy teraz do pierwszego rekolekcyjnego spotkania.

Pomódl się:

Uczcij wystawiony w kościele Najświętszy Sakrament. Możesz odmówić modlitwę: Niechaj
będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Możesz też pomodlić się własnymi słowami lub chwilę adorować Pana Jezusa w ciszy. 

Przeczytaj wprowadzenie:

Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Wiele rzeczy staje na głowie. Wśród nich także nasz
sposób wypowiadania się. Słowa do tej pory uważane za niestosowne i wulgarne zaczynają
być  wykrzykiwane  głośno  i  bez  wstydu  na  ulicach  i  wypisywane  na  sztandarach
protestujących.

Na  przekór  tym  nowoczesnym  prądom  chcemy  przypomnieć  sobie  i  utrwalić  jedno
z piękniejszych słów jakie  mamy do dyspozycji.   Ten dzień rekolekcji  przeznaczamy na
słowo: „dziękuję”.

Przeczytaj tekst biblijny:

Ewangelia według św. Łukasza (Łk 17,11-19) 

17 11 Pewnego  razu  Jezus  szedł  do  Jerozolimy.  I  przechodził  przez  pogranicze
Galilei i Samarii.  12 Gdy zbliżał się do pewnego miasteczka, wyszło mu naprzeciw
dziesięciu  mężczyzn  chorych  na  trąd.  Stanęli  z  daleka.  13 Trędowaci  zawołali:
Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. 14 Jezus, gdy ich zobaczył, powiedział: Idźcie
i pokażcie się kapłanom! Oni poszli i w drodze zostali oczyszczeni.



15 Jeden z  nich,  gdy zobaczył,  że  jest  uzdrowiony,  zawrócił.  Idąc  głośno  chwalił
Boga.  16 I  padł  na  twarz  przed  Jezusa.  I  dziękował  Mu.  Człowiek  ten  był
Samarytaninem. 
17 Jezus zapytał: Czy nie dziesięciu zostało uzdrowionych? Gdzie jest dziewięciu?
18 Nie  przyszło  im  do  głowy,  by  wrócić  i  oddać  chwałę  Bogu,  poza  tym
cudzoziemcem?  19 Do Samarytanina  zaś  powiedział:  Wstań,  idź,  twoja wiara cię
uzdrowiła.

Przeczytaj tekst powtórnie i wyobrażaj sobie tę scenę:

Jeśli  masz  swoje  Pismo Święte  odszukaj  w nim powyższy fragment i  przeczytaj  go  raz
jeszcze. Będzie to inne tłumaczenie. Czytaj powoli, robiąc przerwy. W przerwach możesz
zamykać oczy i wyobrażać sobie czytaną scenę – jak ci trędowaci wyglądają, jak są ubrani,
jakie mają twarze, jakie emocje widać na tych twarzach? Jak w tym wszystkim wygląda
Jezus? Próbuj stać się świadkiem czy uczestnikiem tej historii.

Przeczytaj komentarz:

Prosta  w  przesłaniu  jest  przypowieść  o  dziesięciu  trędowatych.  Łatwo  nam  jest  prosić
o różne dary. Czynimy to z wielką gorliwością. Gdy jednak otrzymujemy to, o co prosimy,
bardzo często zapominamy o podziękowaniu. Z dziesięciu uzdrowionych tylko jeden wrócił,
by  podziękować  Jezusowi.  Dodatkowo  był  to  pogardzany  i  nielubiany  przez  Żydów
Samarytanin.

Bóg chce nas obdarowywać, ale chce także naszego dziękczynienia. Słowo „dziękuję” to nie
tylko  element  naszej  kultury,  ale  także  naszej  wiary.  Źródło  i  szczyt  naszego  życia  to
Eucharystia.  To  greckie  słowo  znaczy  „dziękczynienie”.  Zatem  źródłem  i  szczytem  jest
dziękczynienie.

Zastanów się:

Pomyśl o tym co zawdzięczasz ludziom. Nie ogólnie, ale konkretnie – bliskim, przyjaciołom
a może ludziom przypadkowo spotkanym, obcym.

Pomyśl teraz o tym co zawdzięczasz Bogu. Czy potrafisz to zobaczyć? Że całe twoje życie i to
kim jesteś zawdzięczasz Bogu?

Uświadom sobie też, że ludzi, którym masz za co dziękować, też zawdzięczasz Bogu.

Pomyśl ile w twoich modlitwach jest modlitwy prośby a ile dziękczynienia.

Jakie masz postanowienia:

Dobrze, gdy dzień rekolekcji kończyć się będzie konkretnym postanowieniem, konkretną
decyzją, który wypływa z twojego spotkania z Bogiem.

Pomódl się:

Różańcem, koronką, inną modlitwą lub własnymi słowami pomódl się dziękując Bogu.


