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POLECAMY

DO CZYTANIA I ROZWAØANIA

Zyta P≥otkowiak

Rozwaøania rekolekcyjne dla lekarzy,

chorych i emerytÛw

W 2010 roku Wydawnictwo Kontekst (PoznaÒ) opublikowa≥o za zgodπ w≥adz
Archidiecezji PoznaÒskiej piπtπ czÍúÊ ìRozwaøaÒî S≥ugi Boøego ks. Pra≥ata
Aleksandra Woünego (1910-1983), spisanych przez Jego s≥uchaczy [1], podob-
nie jak omÛwione w Biuletynie SFKP poprzednie czÍúci z tego cyklu [2-5].

Obecnie prezentowane ìRozwaøaniaî zawierajπ nauki rekolekcyjne dla le-
karzy, chorych i emerytÛw, a takøe o øyciu wewnÍtrznym (rekolekcje wielko-
postne) i dwa kazania, skierowane do osÛb czÍsto komunikujπcych.

Pierwsza nauka REKOLEKCJI DLA LEKARZY pt. Dlaczego do lekarzy
jest skierowana bezpoúrednio do przedstawicieli tego zawodu. Kap≥an zwraca
w niej uwagÍ na wiele spraw, ktÛre mogπ im utrudniaÊ spotkanie z Chrystusem.
Na poczπtku postawi≥ s≥uchaczom pytanie, jaka by≥a prawdziwa intencja wybo-
ru w≥aúnie tych studiÛw. Szeroka wiedza lekarzy moøe prowadziÊ do zarozu-
mialstwa. CzÍste spotkania z chorymi mogπ siÍ staÊ przyczynπ zobojÍtnienia na
ludzkie cierpienie. Z kolei praca naukowa moøe kierowaÊ uwagÍ jedynie na
ciekawe przypadki chorobowe. Lekarz teø jest naraøony na niew≥aúciwe wybo-
ry np. miejsca pracy, kierujπc siÍ np. lenistwem lub wygodnictwem. Czyhajπ  na
niego takøe mniejsze lub wiÍksze k≥amstwa, jak wypisanie recepty na inne na-
zwisko, wystawienie úwiadectw lekarskich, nie przys≥ugujπcych danym oso-
bom, nie przekazywanie prawdy o stanie zdrowia beznadziejnie chorym, rato-
wanie øycia matki kosztem dziecka nienarodzonego itp.

Wykonywanie zawodu lekarza nie zawsze sprzyja w≥aúciwej atmosferze øycia
rodzinnego z uwagi na liczne zajÍcia poza domem, nawet w niedziele (gdy trze-
ba ratowaÊ øycie ludzkie). W przezwyciÍøaniu tych i innych przeszkÛd trzeba
zwracaÊ siÍ o pomoc do Boga i Jemu trzeba zaufaÊ, gdyø samemu trudno je
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rozwik≥aÊ. Jeøeli chce siÍ byÊ dobrym lekarzem i dobrym cz≥owiekiem to Boga
trzeba postawiÊ na pierwszym miejscu i przestrzegaÊ zasad moralnych.

W nauce zatytu≥owanej Lekarzu, ulecz samego siebie Rekolekcjonista na-
wiπzuje do postaci Ûwczesnego b≥. Jana Sankadra (kanonizowanego przez Jana
Paw≥a II w 1995 r.),  patrona tajemnicy spowiedzi [6], ktÛra obowiπzuje zarÛw-
no kap≥anÛw, jak i grzesznika. Przygotowujπc siÍ do sakramentu pojednania
naleøy rozwaøyÊ m.in.  grzechy wynikajπce z powo≥ania, z braku mi≥oúci do bliü-
niego, ze stosunku do kolegÛw lekarzy (prÛønoúÊ, niewraøliwoúÊ, zazdroúÊ) oraz
do pacjentÛw (lenistwo, chciwoúÊ, pogarda drugim cz≥owiekiem, ironia, podejrz-
liwoúÊ itp.).

Na zakoÒczenie ks. Aleksander Woüny zachÍci≥ lekarzy do czytania Ewan-
gelii i stosowania jej w øyciu.

Celem kaødych rekolekcji jest zbliøenie siÍ do Chrystusa. Dotyczy to za-
rÛwno zdrowych, jak i chorych (REKOLECJE DOMOWE DLA CHORYCH).
Choroba moøe zbliøyÊ do Boga, jeøeli cierpienie przyjmuje siÍ z poddaniem
woli Boøej.  Aby dobrze przeøyÊ okres cierpienia naleøy oddaÊ siÍ StwÛrcy
przez MaryjÍ. Stopniem najwyøszym jest zwiπzanie siÍ z Maryjπ przez ca≥ko-
wite, osobiste oddanie siebie Jej na w≥asnoúÊ. Poprzez oddanie rozumu, woli,
serca i cia≥a Maryja sprawi, øe nasze myúli i czyny bÍdπ dobre i ≥atwiej bÍdzie
przeøywaÊ chwile zmÍczenia i bÛlu, lepiej bÍdzie moøna siÍ modliÊ i chÍtniej
úwiadczyÊ ludziom dobro. Matce Boøej moøna takøe oddaÊ rÛøne sprawy i rze-
czy oraz ludzi ñ bez ich wiedzy, a nawet wbrew nim. Sπ trzy stopnie oddania
bliüniego Maryi:

1) oddanie go aktem wewnÍtrznym,
2) ofiarowanie czegoú za niego, np. cierpienia oraz
3) oddanie za niego siebie, aø do oddania w≥asnego øycia.
W nauce pt. Syn Cz≥owieczy nie przyszed≥, aby Mu s≥uøono, lecz øeby s≥uøyÊ

ks. A. Woüny wskaza≥ chorym, øe i oni powinni pomagaÊ osobom, opiekujπcymi
siÍ nimi ñ przez modlitwÍ,  dobrym s≥owem, okazywaniem wdziÍcznoúci. Poza
tym mogπ modliÊ siÍ za grzesznikÛw, ofiarowujπc za nich swoje cierpienie.
Powinno wykorzystywaÊ wszystkie swoje cierpienia na zbliøenie siÍ do Boga.
Wszystko naleøy czyniÊ z pokorπ, pamiÍtajπc, øe sami z siebie niczego dobrego
nie mamy, gdyø dobro pochodzi wy≥πcznie od Boga. W praktykowaniu pokory
przeszkadza jednak pycha, ktÛra pojawia siÍ w rÛønych postaciach (np. zarozu-
mia≥oúÊ, pragnienie czci, chÍÊ panowania nad innymi, wywyøszanie siÍ itp.).

W ostatniej nauce pt. Przygotowanie do sakramentu pokuty i Eucharystii,
cz≥owieka, oddanego Matce Boøej jest mowa o rachunku sumienia, ze szczegÛl-
nym zwrÛceniem uwagi na obowiπzki stanu. W przypadku chorych dotyczπ
one:
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- przyjmowania cierpieÒ z poddaniem siÍ woli Boøej,
- znoszenia cierpienia cierpliwie w zjednoczeniu z Chrystusem i
- ofiarowanie swoich cierpieÒ Bogu w intencji Koúcio≥a w Polsce i na úwie-

cie, w intencji pokoju, za biednych grzesznikÛw, udrÍczonych, przeúlado-
wanych, g≥odnych, wiÍzionych na ca≥ym úwiecie.

Ob≥oønie chory moøe przyjmowaÊ KomuniÍ duchowπ, najlepiej w ≥πcznoúci
z Mszπ úw. odprawianπ w tym czasie w parafii lub gdzieú na úwiecie.

REKOLEKCJE DLA EMERT”W by≥y g≥oszone przez trzy dni w marcu 1980
roku przez ks. A.Woünego. Pierwszego dnia udzieli≥ kilku wskazÛwek, jak naj-
lepiej wykorzystaÊ øycie:

- nie pope≥niaÊ grzechÛw,
- usi≥owaÊ pe≥niÊ wolÍ Boøπ  i zgadzaÊ siÍ z niπ,
- przebaczaÊ i
- nie øyczyÊ üle ludziom.

NastÍpnego dnia prowadzi≥ rozwaøania na temat pychy i jej przejawÛw w
øyciu cz≥owieka, stopniowo omawiajπc przyczynÍ i konsekwencja tego grze-
chu, ktÛry wyraøa siÍ m.in. w zarozumia≥oúci, prÛønoúci, chÍci rzπdzenia inny-
mi, pragnieniem odbierania czci itp. A wszystko to, co wynika z pychy oparte
jest na k≥amstwie i ob≥udzie. Cz≥owiek zapomina, øe wszystko co posiada jest
darem od Boga (Gdyby nie nieskoÒczone mi≥osierdzie Boøe ...).

W ostatniej nauce radzi≥, aby odpowiadaÊ TAK na wszystko co BÛg zamie-
rza, a nie uøywaÊ s≥owa NIE (nie mogÍ, nie potrafiÍ, nie muszÍ, mam tego doúÊ,
skoÒczy≥a siÍ moja cierpliwoúÊ). Pan BÛg wymaga od ludzi starszych cierpli-
woúci i wytrzyma≥oúci, sami nie umiejπ odrÛøniÊ lenistwa od braku si≥. Winni
wymagaÊ wiele od siebie i nie poddawaÊ siÍ przeciwnoúciom losu. W chwilach
trudnych naleøy prosiÊ Boga o pomoc, gdyø cz≥owiek sam nie moøe zwalczyÊ
z≥a, ktÛre czÍsto przybiera postaÊ cierpienia.

REKOLEKCJE WIEKOPOSTNE O ØYCIU WEWN TRZNYM odby≥y siÍ
w dniach od 19 do 23 marca 1979 r., obejmujπ piÍÊ nauk. Pierwsza z nich by≥a
poúwiÍcona osobie úw. JÛzefa jako patronowi ma≥øeÒstw, ludzi pracy i dobrej
úmierci, ktÛra jest ≥askπ. åmierÊ nie dotyczy tylko ludzi starszych. Do úw. JÛze-
fa naleøy siÍ modliÊ o dobre ma≥øeÒstwo, a takøe gdy grozi rozwÛd, gdy brak
wzajemnego zrozumienia (åwiÍty JÛzef patronem ma≥øeÒstw).

W nauce pt. Uczcie siÍ ode mnie, øe jestem cichy i pokornego serca Rekolek-
cjonista podkreúli≥, øe ludzie wierzπcy nie powinni raziÊ otoczenia swoim za-
chowaniem, szczegÛlnie gwa≥townoúciπ i wybuchowoúciπ wypowiedzi lub
uszczypliwoúciπ. Trzeba pracowaÊ nad swoim charakterem. Pozytywne cechy
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to pokora i ≥agodnoúÊ, ktÛre nie oznaczajπ jednak s≥aboúci, lecz sπ si≥π  opano-
wanπ.

Cz≥owiek czÍsto swoje øycie wewnÍtrzne kieruje w niew≥aúciwπ stronÍ, tzn.
do siebie samego, zamiast do Boga. Ta postawa przynosi szkodÍ nie tylko ego-
iúcie, ale takøe moøe krzywdziÊ innych i oddala od Boga. Dalszymi przeszko-
dami sπ lenistwo i wygodnictwo oraz niew≥aúciwe stosunki z innymi ludümi.
Konieczne jest regulowanie tych spraw (wybaczenie, przeproszenie), by moøna
by≥o przyjπÊ ≥askÍ Boga (Przeszkody w úwiadczeniu o Chrystusie).

NastÍpnym tematem by≥a modlitwa (Rodzaje modlitwy). Pacierz poranny
naraøony jest na poúpiech, a wieczorny ñ na zmÍczenie i rozproszenie. W modli-
twie wieczornej winniúmy dziÍkowaÊ za øycie i przepraszaÊ za grzechy. Waønπ
modlitwπ jest udzia≥ we Mszy úw. i przyjmowanie Komunii úw. oraz osobista
modlitwa w chwilach ciszy (np. po Komunii úw.). W przypadku, gdy modlitwa
przychodzi trudno, naleøy dπøyÊ do wspÛlnej modlitwy z domownikami, z oso-
bπ ob≥oønie chorπ albo w grupach modlitewnych. Problem ten moøe wynikaÊ ze
üle zorganizowanego dnia. Modlitwa jest bardzo waøna, gdyø jest to rozmowa
z Bogiem, naszym Ojcem, ktÛry nas kocha.

W piπtej nauce (Bπdümy aposto≥ami Chrystusa) Kaznodzieja podkreúla, øe
przyjaüÒ miedzy ludümi powinna byÊ oparta na prawdziwej mi≥oúci do Boga.
Øadne przeúladowania, ucisk, choroba, nieporozumienia ani inne nieszczÍúcia
nie oddalπ nas od Boga, jeøeli bÍdziemy trwaÊ na modlitwie i polecaÊ w niej
swoich bliskich, a nawet nieprzyjaciÛ≥.

Ostatni rozdzia≥ omawianych ìRozwaøaÒî ks. A. Woünego pt. WYBRANE
NAUKI DLA CZ STOKOMUNIKUJ•CYCH zawiera dwa kazania, dotyczπ-
ce mi≥oúci Boga (18.05.1980 r.) i o zawierzeniu Bogu (15.02.1981 r.).
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