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„Poznajcie Prawdę a Prawda was wyzwoli!”
-------------

Szalom Tobie!
Proszę, nie odkładaj tego listu – przeczytaj – jeśli Ci zależy na Oazowej Wspólnocie...
Zbliża się najpiękniejszy czas roku liturgicznego, czas męki Jezusa, milczenia w grobie i zmartwychwstania.
Oprócz wielu osobistych krzyży, na które przybijamy Jezusa, jest krzyż szczególny – krzyż naszej Wspólnoty. I z
tego krzyża płyną dla nas trzy prawdy, bez których nie ma nadziei na wielkanocny poranek.
1. Prawda o wymaganiu.
Musimy od siebie wymagać. Jezus nie szczędził siebie, nie żałował czasu ani trudu ani ochoty. Owszem, może
powiesz, że Jemu było dobrze, bo nie chodził do szkoły, bo nie miał takich belfrów, itp., itd. ... Jezus wymagał, bo
wiedział, że nie ma miłości bez wymagań.
Zróbmy sobie rachunek sumienia. Co z naszymi wymaganiami?
- czy modlisz się za Wspólnotę, moderatora, animatora, swoją grupę?
- kiedy ostatni raz miałeś w ręku Pismo św. ?
- ile razy byłeś na Mszy św. w dzień powszedni?
- czy nie zaniedbywałeś spowiedzi, Komunii św., osobistej adoracji?
- czy choć raz wziąłeś udział w jakiejś nadobowiązkowej pracy Oazy?
- czy sprzątałeś dobrowolnie kościół?
- czy sprzedawałeś palmy?
- czy brałeś udział w kolędowaniu?
- czy zgłaszałeś się chętnie do posługi darów, komentarza, pieśni...?
- czy przychodziłeś na spotkania piątkowe mimo braku chęci?
- czy przejmujesz się Oazą?
- czy widząc braki we Wspólnocie zrobiłeś „cokolwiek”?
- czy w ogóle coś robisz?
Zróbmy sobie rachunek sumienia, bo nie ma miłości bez wymagań. A gdzie brak miłości, nigdy szczęścia nie będzie.
2. Prawda o odpowiedzialności.
Jezus umiera na krzyżu naszej Wspólnoty również z powodu braku odpowiedzialności. Jezus był odpowiedzialny
za słowo, za czyny, za decyzje. Nie zawiódł własnego Ojca.
Być odpowiedzialny, to nie zawieść.
Być odpowiedzialny to być człowiekiem, na którym można polegać.
Być odpowiedzialny, to znaczy chcieć mieć przyjaciół.
Zróbmy sobie rachunek sumienia. Co z naszą odpowiedzialnością?
- mówisz, że mało jest przyjaciół we Wspólnocie, ale czy Ty jesteś przyjacielem?
- ile razy zawiodłeś animatora, księdza, kolegę czy koleżankę?
- ile razy nie przyszedłeś na umówione spotkanie?
- ile razy nie podjąłeś się obowiązku, na który się zdecydowałeś?
- ile razy myślałeś, że bez Ciebie się obejdzie?
- ile razy egoizm był ważniejszy od służby?
- czy nie boisz się, że przez Twoją nieodpowiedzialność ktoś zrazi się do Oazy?
- czy w ogóle można na Tobie polegać?
- a jeśli nie, to dlaczego masz pretensje do innych?
Zróbmy sobie rachunek sumienia z odpowiedzialności, bo gdzie brak odpowiedzialności, tam nie ma przyjaźni a gdzie jej
nie ma, tam koniec wspólnoty.

3. Prawda o pokorze.
Jezus uniżył samego siebie. Choć niesłusznie oskarżany, choć bity niewinnie, choć zabity bez powodu – był
posłuszny Ojcu. To jest pokora.
Być pokornym to znać prawdę.
Być pokornym, to umieć przegrać.
Być pokornym to trzymać się nie swojej, ale Ojca woli.
Zróbmy sobie rachunek sumienia. Co z naszą pokorą?
- czy umiesz przyjąć słowa krytyki od rodziców?
- czy umiesz przyjąć upomnienie od animatora?
- czy decyzja księdza nie jest dla ciebie powodem do ponownego stwierdzenia, że „czarni nie mają racji, nawet
jak są biali?”
- czy umiesz sam przyznać się do błędu?
- czy choć raz przeprosiłeś grupę, animatora, księdza za to, że zawaliłeś jakąś sprawę?
- czy uważasz, że zawsze masz rację?
- czy modliłeś się za tych, którzy mówią o Tobie bolesną prawdę?
- czy wiecznie narzekasz na innych?
Zróbmy sobie rachunek sumienia z pokory. Gdzie bowiem brak pokory, tam panuje egoizm.
Nie bój się prawdy. Tylko prawda wyzwala.
Jezus przybity do krzyża naszej Wspólnoty może zmartwychwstać - na pewno zmartwychwstanie, ale czy Ty
znajdziesz się w Wielkanocnym Wieczerniku?

Ks. Wojciech w Duchu Świętym
i nadziei na Ruczajowski Wieczernik.
Łaska Wam, miłosierdzie i Jezusowy pokój!

Wielkanoc – to szczyt najpiękniejszego czasu.
Niech Chrystus, który umiera z miłości dla Ciebie,
zmartwychwstanie w Twoim życiu.
Niech przyniesie pokój serca,
żywą wiarę w Jego Słowo,
niegasnącą nadzieję na lepsze czasy domu, szkoły i naszej Wspólnoty.
Niech po prostu będzie miłością...

