
Duchowe pielgrzymowanie - dzień 3

Wpisany przez Ania

Środowy dzień jest dla naszych pielgrzymów 13 Srebrnej dniem najdłużyszm. Dlaczego? Bo już
o 6.00 wyjdą z Kadłubca, a dopiero około 19.00 dotrą do Zawadzkiego, gdzie o 20.00 będą
prowadzić nabożeństwo pielgrzymkowe w kościele Świętej Rodziny.

  

Trzeci dzień rekolekcji w drodze zatytułowany został: "Od chrztu św. wezwani do świętości".
Dziś przypada uroczystość św. Jacka, patrona metropolii górnośląskiej, do której należy
diecezja opolska, stąd tematy konferencji są następujące: "Św. Jacek Odrowąż wśród świętych
rodaków" oraz "Pielęgnowanie świętości życia codziennego".

  

Fragment rozważań rekolekcyjnych [za: 40. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę.
Materiały duszpasterskie]:

  

Dziś na naszym pielgrzymim szlaku spotkaliśmy naszych świętych Odrowążów: św. Jacka, bł.
Czesława i bł. Bronisławę. Po co są nam święci? Odpowiedzmy na to pytanie korzystając ze
słów św. Jana Pawła II, które wypowiedział w czasie pielgrzymki do naszego kraju w 1987 roku,
w czasie beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny: „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak.
Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w
całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości.
Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym”. Odkryć hierarchię wartości? Pomimo, że
minęło już prawie 30 lat od wypowiedzenia tych słów, to są one wciąż aktualne. Bo tracimy
właściwą hierarchię. Przykładem może być brak szacunku do życia ludzkiego. Aborcja,
eutanazja, zamachy, prześladowania… Dziś tyle ludzi nie szanuje życie, własnego i cudzego. A
przecież nasze życie jest święte. Jest święte od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Naszym zadaniem jest troszczyć się o życie. 

  

Czemu nasze życie jest święte zawsze i wszędzie? Bo pochodzi o Boga! A w Chrystusie
stajemy się „nowym stworzeniem”. Musimy pamiętać, że chrzest nie tylko oczyszcza nas ze
wszystkich naszych grzechów, w tym także z grzechu pierworodnego, ale czyni nas nowym
stworzeniem. Święty Paweł powie: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe” (2 Kor 5, 17).

 1 / 2



Duchowe pielgrzymowanie - dzień 3

Wpisany przez Ania

  

 2 / 2


