
Drodzy Bracia i Siostry,  

 

Pragniemy podzielić się z Wami owocami przeżytych przez nas rekolekcji. Wiele łask 

otrzymaliśmy już w trakcie ich trwania. Wiele odkrywamy każdego dnia i zapewne wiele jeszcze do 

odkrycia przed nami w nadchodzącym roku formacyjnym.  Rekolekcje to czas, kiedy Bóg obdarowuje 

nas licznymi łaskami i my będąc otwartymi na współpracę z Panem otwieramy się na nie i korzystamy 

z nich, dzięki czemu co roku wydajemy owoce, miłe Panu Bogu. Podobnie jak w poprzednich latach i 

tym razem łaski Pana Boga są namacalne i w stu procentach najbardziej adekwatne do naszej sytuacji 

duchowej i fizycznej. 

Tego roku wybraliśmy rekolekcje formacyjne. W czerwcu zakończyliśmy nasz pierwszy rok 

posługi, jako animatorzy, w sierpniu wybraliśmy się na Oazę Rekolekcyjną Animatorów Rodzin II, 

które były w Mątowach Wielkich. 

 Choć włożyliśmy sporo wysiłku w naszą posługę animatorską, to i tak nie udało nam się 

uniknąć błędów. Z drugiej strony zawierzamy Bożemu Miłosierdziu nasze potknięcia i upadki. Z wiarą 

oraz nadzieją w sercu czekamy, jak Bóg zamieni je w dobro. Jak to zostało słusznie powiedziane 

animatorami jesteśmy cały czas. Tak więc nie składamy broni.  Z bogactwem doświadczeń i wiedzy 

pragniemy iść do naszego kręgu i służyć mu na nowo. 

Na rekolekcjach od pierwszej chwili wszystko było na właściwym miejscu. Rozpoczęcie dni od 

namiotu spotkania przed Najświętszym Sakramentem, a później modlitwa Jutrznią dały nam 

możliwość obrania właściwego azymutu na dany dzień.  Usłyszane słowo ks. Józefa pracowało już od 

rana. 

Z każdą konferencją Kasi i Janka, a także Łukasza i Magdy, pogłębialiśmy nie tylko teoretyczną 

wiedzę, jakim należy być animatorem, ale także otrzymaliśmy drogowskazy, jakimi należy się 

kierować. Słowa:  

“Równi służą równym”,  

“Niektóre małżeństwa w kręgu są nam dane, a niektóre zadane”,  

“Nie tyle mamy się lubić, co miłować”,  

“Dzielenie się miłością, pomnaża ją”. 

Choć nakreślona sylwetka animatora, wydawała nam się niedoścignionym wzorem, to pokój w serce i 

otuchy dodawało słowo ks. Józefa.  

“Nie lękajcie się!”. Bóg umacnia powołanych.  

Na homilię bardzo konkretną, czekaliśmy każdego dnia podczas południowej Eucharystii.  

Głębokim przeżyciem była nasza osobista audiencja przed Najświętszym Sakramentem. To 

wielki zaszczyt być tak blisko Pana Boga tylko ze swoim współmałżonkiem. Nigdy zawierając związek 

małżeński, nie myślałam, że spotka mnie takie dobro - obcowania z Bogiem i mężem w ciszy letniej 

nocy.  



Radowało się także moje serce z posługi męża w czasie Eucharystii.  

To było moje skryte marzenie. Bo głęboko wierzę, że taka posługa, choćby tylko na czas rekolekcji, 

pozostawia namacalny ślad w duszy posługującego.  

Rekolekcje trwały 4 dni, krótko, a jednak wystarczająco długo, aby zawiązać bardzo serdeczną, 

pełną zrozumienia i wzajemnego oparcia wspólnotę. Patrząc na bawiące się, pod okiem wspaniałej 

Diakoni Wychowawczej dzieci, miałam wrażenie jak gdyby były z jednej rodziny.  

 

Niedokończone rozmowy po konferencjach czy w kuluarach dopełniały całości przeżyć. 

Dodatkowym prezentem od Pana Boga, skierowanym szczególnie do mnie, była łaska otwarcia 

się na duchową adopcję dziecka poczętego.  

Zawsze tak mam, że na każdych rekolekcjach, Bóg szykuje coś bardzo osobistego. Tak naprawdę 

mamy pięcioro dzieci. Trójkę tu na ziemi i dwoje w niebie. Nie dane nam było ich poznać, ale samo 

poczęcie i bycie ich rodzicami, choć krótki czas było błogosławieństwem. 

Niemniej jednak na rekolekcje jechałam z osobistą umową z Panem Bogiem, że po nich ponownie 

postaramy się o dziecko, o ile Bóg tak chce. Zrozumiałam, że Boży plan jest inny na teraz. Już kiedyś 

myślałam o duchowej adopcji, ale brakowało mi odwagi, albo wiary, że dam radę. Po usłyszanym 

świadectwie Krzysztofa, który od 18 lat modli się w intencji adopcji poczętego dziecka, poczułam, że 

Bóg ma taki plan na “poczęcie” przez nas dziecka. Poczułam i radość i spokój. Chwała Panu!  

 Z głębi serca dziękujemy Panu Bogu, za przeżyty czas rekolekcji. Za postawienie Was, Droga 

Wspólnoto rekolekcyjna na naszej drodze życia.  

 

Agnieszka Jabłońska  

Żona Piotra, mama Gabrysi, Marysi i Krzysia 

Diecezja Warszawska  

 


