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Jest Rok Miłosierdzia i ufam,
że tego miłosierdzia doświadczacie i
je praktykujecie. Doświadczacie, kiedy z niego korzystacie, choćby
w sakramencie pokuty i pojednania; i praktykujecie, kiedy go
udzielacie innym osobom, choćby tym, które jak je określamy w
„Modlitwie Pańskiej” są naszymi winowajcami.
Papież Franciszek otworzył Rok Miłosierdzia w dniu
8.12.2015 a zakończy się on w uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata 20.11.2016. Ten Rok to doskonała okazja, aby czas
Wielkiego Postu 2016, który rozpoczynamy przeżyć w duchu
miłosierdzia. Rekolekcje, które zaplanowałem na ten Rok, to będzie
takie rozłożone w czasie przeżycie „Triduum Paschalnego”.
Najważniejsze trzy dni z życia Jezusa Chrystusa czyli: Wielki
Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna, te dni będziemy
przeżywać przez cały Wielki Post. Zazwyczaj podczas tych dni
koncentrujemy na tym, co dzieje się w naszych kościołach w
godzinach wieczornych, na wieczornych uroczystościach.
Niestety są i takie osoby – uważające się za wierzących –
które albo nie uczestniczą w tych obrzędach wcale, bo mówią że „za
długo”; albo uczestniczą w jakimś jednym wybranym przez siebie
dniu z powodu niezrozumienia całego Triduum Paschalnego.
Tymczasem może się i tak zdarzyć, że całe bogactwo tych dni, w
których na nowo przeżywamy mękę, śmierć i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa, może nam umknąć i nie dojdziemy do jego sedna.
Może ominąć nas doświadczenie Jezusa, że to co stało się w
Jerozolimie w czasie święta Paschy, jest i naszym udziałem. Chociaż
żyjemy na kuli ziemskiej w roku 2016.
Jak mawiają mądrzy „im lepsze przygotowanie się do czegoś
tym lepiej to przeżywamy” i tym bardziej możemy spodziewać się
dobrych owoców. Nasze doświadczenie życiowe także nam to
podpowiada. Im lepiej przygotujemy się np. do urodzin, czy

jakiegoś przyjęcia, im więcej włożymy czasu i zaangażowania w
przygotowanie się, tym jesteśmy spokojniejsi, że przyjęcie wyjdzie
dobrze i będziemy my sami zadowoleni jak i zaproszeni Goście.
Uczniowie im lepiej się przygotują do sprawdzianu, tym mogą się
spodziewać lepszych ocen, im lepsze przygotowanie tym lepszy
efekt. Tak jest z wszystkim w naszym życiu.
Podobnie i z naszym przygotowaniem się duchowym do świąt
Wielkanocnych. Przez te rekolekcje chcemy lepiej przygotować się
do przeżycia Wielkiego Czwartku, Piątku i Wigilii Paschalnej a
przez to do samych świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana, do
zrozumienia naszego w Nim udziału.
Jak co roku będziemy starali się bazować na naszym
doświadczeniu życiowym i w naszej rzeczywistości życia, będziemy
doszukiwać się obecności Pana Boga w naszym życiu. W tym czego
doświadczał Pan Jezus, będziemy szukać siebie samych, od Niego
będziemy uczyć się właściwej postawy, właściwych zachowań.
Bardzo bym chciał, aby Jezus stał się dla nas jedynym wzorem do
naśladowania.
Zostaną zaproponowane treści do przemyślenia, przemodlenia
na każdy dzień. Nie należy tych tekstów czytać dla "ciekawskości
treści" ani wyprzedzać czytaniem poszczególnych dni. Każdy dzień
ma swoje rozmyślanie. Można natomiast powtarzać proponowane
treści czy ćwiczenia, dla ich pogłębienia a przede wszystkim dla
umocnienia swojej relacji z Bogiem i przyjęcia Jego zaproszenia do
reformy swojego życia czyli do osobistego nawrócenia – i to jest
istotą Wielkiego Postu. W tych dniach zapraszam także do
uczestnictwa w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, które zazwyczaj
odbywają się w piątki w naszych kościołach, a także Gorzkich Żali.
Teksty rozważań i konferencję można będzie pobrać i odsłuchać z
naszej strony parafialnej: www.loyola.pl. Można także napisać na
adres z ubiegłych lat wielkipost2013@gmail.com i zostaną one
wysłane na skrzynkę e-mailową.
Owocnego czasu Wielkiego Postu a przede wszystkim
nawrócenie życzę sobie i Wam – o. Maciej Konenc SJ

