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Drogi, Młody Przyjacielu!
Może z góry założyłeś, że nie przeczytasz tego listu, no bo po co? Nie ma w nim kolorowych zdjęć,
uniwersalnej recepty na to, by podobać się płci przeciwnej, niezawodnego sposobu na zrobienie tanio, szybko i
łatwo potrzebnej „kasy”.
Jednak spróbuj...
Oto Jezus – Twój najlepszy Przyjaciel – wykorzystuje tak mizerne narzędzie jak Twój Ksiądz Moderator,
aby wejść do Twego serca z darem dającego prawdziwe życie słowa miłości i pokoju.
Oto Jezus – Ten, który najlepiej zna tajniki Twego serca, Twoje niepokoje o przyszłość, o sens i cel życia, o
powodzenie w miłości, o dramaty szkolnej ławki – właśnie On chce Tobie dziś powiedzieć: „Jesteś niesamowity,
niepowtarzalny, jedyny. Bez względu na grubość kieszeni, na grymasy lustra, przed którym stoisz, na
miejsce w liście średniej naukowej, na pozycję „niby-społeczną” rodziców. Ba! Nawet bez względu na
Twoje grzechy! Jesteś niesamowity, bo jesteś!”
Jak uwierzyć w taką prawdę? Co zrobić, żeby jeszcze raz odkryć tę niepowtarzalna radość i świeżość, jaka
płynie z obecności Jezusa.
Bo jeśli Bóg naprawdę jest i jeśli ja – oazowicz – przychodzę do Niego choć raz na tydzień i klęczę kilka
metrów od Tego, który może jednym skinieniem zamienić Kraków w kupę gruzu, który może mnie jeszcze przed
skończeniem czytania tego listu zabrać do siebie, który wie, czy będę ministrem czy lekarzem, stara panną czy
prababcią, jeśli On naprawdę jest, to dlaczego tak mi w życiu smutno?
To pytanie zadaliśmy sobie na rekolekcjach zimowych w Mizernej. Od 8.02 do 13.02.’99 w grupie 77
osobowej (64 z naszej Parafii, w tym Ksiądz Wojtek i Diakon Kazek, 7 osób z Bielanki, 3 z Kwaczały i 3 z
krakowskich parafii) staraliśmy się odkryć przeszkody, jakie dzielą nas od największego HIT-u i FENOMEN-u, i
IDOL-a, jakim jest – Jezus!!!
Zanim przeczytasz, jakie to są przeszkody i jak je usuwać, posłuchaj może już znanego Tobie opowiadania
F. Kafki.
Na zamku umiera stary król. Ostatnie uderzenia serca, powoli ustająca praca płuc, świat stawający powoli za
parawanem śmierci. Król ma ostatnie życzenie. Woła swego najwierniejszego posłańca i mówi mu, jaka jest sprawa.
Oto za miastem królewskim w starym domu mieszka pewien człowiek. Wygląda raz po raz przez małe
okienko swego małego domku. Czeka na wiadomość od króla - już kilkadziesiąt lat...
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Posłaniec zrozumiał. Zabiera się do wyjścia. Otworzył drzwi królewskiej komnaty. Zdębiał... Oto za
drzwiami tysiące ludzi. Patrzy na dziedziniec – setki tysięcy. Patrzy na ulice miasta – miliony. Tłum ciśnie się do
pałacu. Jeden przy drugim, ramię przy ramieniu, głowa przy głowie.
- Przepuśćcie mnie! – woła posłaniec.
Tłum milczy. Posłaniec nie może się przedrzeć. Posłaniec prosi. Tłum nie reaguje. Stoją nieporuszeni jak
chrześcijanie pod chórami polskich kościołów, nie robiący sobie żadnego przejęcia z nawoływania miejscowego
proboszcza.
Sytuacja wydaje się być przegrana. Król umiera... Posłaniec prosi... Stary człowiek nie otrzyma nigdy
upragnionej nowiny...

Co jest tą przeszkodą w wierze, która nie pozwala nam doświadczyć prawdziwego Jezusa? Zobacz na plan
przeżytych rekolekcji. To są przeszkody i sposoby zwalczania ich, a wszystko po to, by odkryć największy skarb
Twojego serca.

PRZESZKODA – niewiedza,

PRZESZKODA – własna słabość,

fałszywy obraz Boga.
(Bóg jako strażnik, policjant, sędzia,
mieszkający gdzieś poza światem,
którego nie obchodzi, czy mój tata
stracił pracę i czy nie wróci pijany).

powtarzające się grzechy, choć tyle razy
staraliśmy się by było lepiej.

DZIEŃ FILIPA

DZIEŃ EPILEPTYKA
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rozmawiać z ludźmi, dla których
Bóg jest Przyjacielem i Miłością!
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JAK USUWAĆ? – modlitwą i postem.
Usunąć może tylko Jezus! Zwrócić się
do Niego w modlitwie i podjąć konkretne
postanowienia wyrzeczenia się jakiejś
rzeczy, która mnie zniewala.

Dz 8, 25-40
JAK USUWAĆ? – czytać Biblię,
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Mk 9, 14-29
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PRZESZKODA – tłum, grupa

PRZESZKODA – to brak

działająca jako nacisk przeciwko
wierze. To może być klasa, koledzy
z klatki, grupa w łonie Oazy, która
chce zniszczyć prawdziwego ducha
wspólnoty.

przebaczania. Dotyczy to każdego z
nas, dlatego anonim jest znany. Może
nie potrafisz wybaczyć ojcu, matce,
koledze, nauczycielce, księdzu...
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DZIEŃ ZNANEGO
ANONIMA

DZIEŃ PIOTRA
Łk 22, 54-62
JAK USUWAĆ? – umieć się
postawić. Zawsze pytać, co powie
Bóg, a nie co powie klasa. Modlić
się do Eliasza, który sam z Bogiem
przeciwstawił się 400 fałszywym
prorokom. Należeć do wspólnot,
która będzie umacniała mnie w
prawdziwych wartościach.

Mt 5, 21-26
JAK USUWAĆ? – poprzez spowiedź,

dzień

uświadomienie, że druga osoba może
się nie zmienić, ja jednak mogę, druga
osoba może być taka już do śmierci, ja
jednak mogę spojrzeć na nią jako na
biednego człowieka, który wyrządza
krzywdę, bo nie wie, co to jest miłość.
Jezus wybaczał oprawcom. Jeśli stanę
się Jezusem, razem z Nim zmartwychwstanę!

Oby wspaniała wiadomość od jedynego Króla – Boga – wiadomość o Jezusie dotarła do Twego serca. Niech
to będzie dla Ciebie moim życzeniem i propozycją na Wielki Post!
Ks. Wojciech
ufający, że i Duch Święty podpisał się w tym miejscu
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