
REKOLEKCJE  ZIMOWE RRN (BYSTRA  KRAKOWSKA: 30.01. – 2.02. 2014 r.; Dom Rek. Nazaret

„RODZINA  WIELKA  MIŁOŚCIĄ”
DZIEŃ 1 –   „Tajemnica Rodziny  ” Czwartek, 30.01.2014 r.
MEDYTACJA:  „Jan Paweł II jest nazywany papieżem rodziny. Gdy w swoich dokumentach omawia tę tematykę, zawsze 
rozpoczyna od powołania człowieka do miłości. Bez miłości nasze życie jest pozbawione sensu: ''To, co napisałem w Encyklice 
Redemptor hominis, znajduje swój początek i najwłaściwsze zastosowanie w rodzinie jako takiej: << Człowiek nie może żyć bez 
miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.>>'' 
(Jan Paweł II, Familiaris consortio, 18.). Miłość to nie instynkty, ale świadome i wolne działanie. Katechizm uczy, że człowiek jest 
zdolny do miłości, gdyż jest osobą. (por.: KKK 357) (s. 10) ” 
DZIELENIE:  „Nasza cywilizacja winna uświadomić samej sobie, że pomimo licznych osiągnięć pozytywnych jest z wielu 
względów cywilizacją chorą i źródłem głębokich schorzeń człowieka. Dlaczego jest właśnie tak? Dlatego, że cywilizacja ta została 
oderwana od pełnej prawdy o człowieku, od prawdy o tym, kim jest mężczyzna i kobieta jako istota ludzka. W rezultacie cywilizacja 
ta nie potrafi właściwie zrozumieć, czym naprawdę jest dar osób w małżeństwie, czym jest miłość odpowiedzialna za rodzicielstwo, 
na czym polega autentyczna wielkość rodzicielstwa i wychowania... Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i 
propagandzie w nowoczesnych środkach masowego przekazu. Jest kimś więcej jako jedność psychofizyczna, jako jedność duszy i 
ciała, jako osoba. Jest kimś więcej przez swoje powołanie do miłości, które wprowadza mężczyznę i kobietę w wymiar „wielkiej 
tajemnicy”. (Jan Paweł II, List do rodzin, 20.) (s. 12/13)

DZIEŃ 2 –     „Tajemnica Ojcostwa  ” – Piątek, 31.01.2014 r. – wspomn. św. Jana Bosko.
MEDYTACJA:  „W liście do Efezjan św. Paweł wskazuje małżonkom chrześcijańskim Chrystusa jako wzór miłości:
''Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, by go uświęcić... Mężowie powinni 
miłować swoje żony, tak jak własne ciało... W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona 
niechaj się odnosi ze czcią do swego męża!'' (Ef 5, 25.28.33.) . 
Papież Pius XI wyjaśnia, że taka miłość nie jest uczuciem polegającym jedynie na ulotnej skłonności cielesnej, lub jedynie na 
czułych słowach, lecz uczuciem, które opiera się na wewnętrznej skłonności dusz i które okazuje się czynem, gdyż miłości dowodzi 
się czynem (por.: Pius XI, enc. Casti connubii, 2.). 

Jakże mogło być inaczej, skoro mąż kocha swą żonę tak, ''jak Chrystus umiłował Kościół''? ” (s. 53) 
DZIELENIE: „''Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, 
bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościoła: On – Zbawca Ciała. (Ef 5, 21-24)''.  
Pius XI wyjaśnia, że poddanie, o którym mowa, bynajmniej nie przeczy i nie znosi wolności, która słusznie przysługuje kobiecie na 
podstawie jej godności jako osoby ludzkiej oraz jej zaszczytnych obowiązków żony i matki. Nie nakazuje ono posłuszeństwa wobec 
zachcianek męża, zwłaszcza niezgodnych z rozsądkiem lub godnością małżonki. W końcu nie stawia kobiety na równi z osobami, 
które prawo określa jako małoletnie. Zależność, o której uczy św. Paweł, zabrania w organizmie, którym jest rodzina, oddzielania 
serca od głowy, co wyrządziłoby mu wielką szkodę, a nawet naraziło na niebezpieczeństwo zagłady. Jeśli w tym organizmie mąż jest 
głową, to żona jest sercem, i jeśli mąż posiada pierwszeństwo przewodzenia, to żona może i powinna posiadać pierwszeństwo 
miłości.” (Pius XI, enc.: Casti connubii, 2.). (s. 54)   

DZIEŃ 3   –   „Tajemnica Macierzyństwa  ”  – Sobota, 1.02.2014 r.
MEDYTACJA:   „...Papież Pius XII sam wskazał na rolę Najśw. Dziewicy i kobiet w odnowie świata: ''Niezrównane piękno, 
wdzięk i świętość Maryi... wywarły potężny wpływ, który nie tylko podniósł kobietę ze stanu szczególnego poniżenia, lecz wlał w jej 
serce zapał i uczynił z niej siłę, będącą źródłem odnowy cywilizacji...  Kobieta przyjęła to wyzwanie. Rodzina i społeczeństwo 
pulsują życiem oczyszczonym przez miłość i świętość kobiety,  przez wszystko, co na tę świętość się składa: odwagę, panowanie 
nas sobą, cierpliwą wytrwałość, dobroć, skromność i prostotę, jakie przystoją kobiecie. To właśnie jest źródłem jej mocy w czynieniu 
dobra. Słodkie prawa oraz wzniosłe ideały, jakie wnosi kobieta, są źródłem błogosławieństwa dla rodziny i wskazują drogę do 
świętości tym, którzy świętość cenią sobie nade wszystko.” (Pius XII - na Kongresie Maryjnym w Afryce Południowej). (ss. 63/64)
DZIELENIE:  Modlitwa kobiet chrześcijańskich do Maryi (fragm.): „Spraw, Maryjo, abyśmy były czyste i bez skazy w 
naszych uczuciach i obyczajach. Byśmy były czułymi, serdecznymi i wyrozumiałymi towarzyszkami naszych mężów. Byśmy były 
pracowitymi, uważnymi i mądrymi matkami naszych dzieci. Byśmy były roztropnymi zarządczyniami naszych ognisk rodzinnych. 
Byśmy były wzorowymi obywatelkami naszej ukochanej Ojczyzny. Byśmy były wiernymi córkami Kościoła, pozwalając mu się 
prowadzić w naszych myślach i czynach. 
Pomóż nam, o nasza ukochana Matko... czynić z naszych domów ogniska życia duchowego i czynnej miłości, szkoły kształtowania 
sumień i wszelkich cnót. Bądź z nami i wspieraj nas, abyśmy również w życiu społecznym i publicznym umiały dawać przykład 
głębokiej wiary, praktykowanej w sposób stały i porywający, i wyrażającej się w uczciwości i sprawiedliwości.” (s. 65)

DZIEŃ 4   –   „Tajemnica Dziecięctwa Bożego w Rodzinie  ”  –  Niedziela, 2.02.2014 r., 
Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni (Matki Boskiej Gromnicznej), Dzień życia konsekrowanego    
MEDYTACJA: „Nigdy nie wzywamy Maryi na próżno, jeśli tylko czynimy to z pokorą i wytrwałością.” (s. 90) 
DZIELENIE:  „Otóż w rodzinie, w której dzieci dowiedziały się, że obok ich matki ziemskiej jest także inna matka, niezrównanie 
bardziej kochająca i doskonalsza od tej pierwszej – zwłaszcza jeśli gromadzą się czasem wokół Niej z modlitwą i śpiewem – ich 
zjednoczenie jest o wiele głębsze i świętsze. To Matka samego Jezusa, która je zna i troszczy się o ich dobro naturalne i 
nadprzyrodzone. Ze względu na Nią unikają one słów czy gestów, które mogłyby Jej się nie spodobać, gotowe są ponieść ofiary, 
nawet gdy to kosztuje. Pragną sprawiać Jej radość przez sprawianie radości Jej dzieciom.” (s.79) 
___________________________________
Cytaty pochodzą z  zeszytu pt.: „Maryja i rodzina chrześcijańska”, cz. I.; Materiały Formacyjne RRN, Wrocław 2013 r., (tłum. książki o. Emila 
Neuberta SM: „Maryja i rodzina chrześcijańska”)   


