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Nauczanie podczas rekolekcji 
Bractwa Jezusowego

Wszyscy możemy pracować ku chwale Bożej. Trzeba się za to po prostu zabrać. Wszyscy jesteśmy tacy pyszni – 
przynajmniej jeśli o mnie chodzi – jesteśmy tacy głupi, że słysząc o pracy na chwałę Bożą, myślimy tylko o wielkich i 
poważnych sprawach godnych nas, ważnych i poważnych oraz godnych Boga. A chodzi o coś zupełnie przeciwnego! Bóg 
zrezygnował ze swojej chwały, aby przyjąć ludzką naturę! (…). I z tego pochodzi cała nasza wielkość, to dar od Boga. My 
jesteśmy tylko „marnymi typkami”. A im większe z nas „marne typki”, tym lepiej. To nam daje pokorę, to nas upokarza. 
Jak mawiał Sylwan, tylko w pokorze możemy otrzymać Ducha Świętego. To nadzwyczajne słowa, naprawdę z Ducha 
Świętego. Sylwan spędził całe życie, prosząc o Ducha Świętego. My też o Niego prośmy, a otrzymamy, ponieważ jedyną 
obietnicą na świecie, która z pewnością się wypełni, jest ta dana przez Boga. Ćwiczmy się jednak w pokorze. Jak mawiała 
święta Bernadetta, potrzeba dużo upokorzeń, aby zdobyć odrobinę pokory. Czasem potrzeba mniej upokorzeń, pokora 
niektórym przychodzi łatwiej, to zależy od człowieka, tak czy inaczej, pokora to wielki skarb. 

Pan przeprowadza nas przez te swoiste rekolekcje, pozwalające ćwiczyć się w łaskach Nazaretu – pokorze, uczynnej 
miłości, gotowości do czynienia dobra. Małymi krokami przygotowuje nas do pójścia na misję! Jeśli nie zgromadzimy w 
sobie „zapasów  paliwa” miłości, pokory, uniżoności, „wyschniemy”, popadając w zbytni aktywizm misyjny.

Pan jest dla nas naprawdę dobry. Daje nam czas odpoczynku, zanim każe nam działać. Jeśli to dobrze zrozumiemy 
i wykorzystamy, skorzystamy z dobrodziejstwa Wspólnoty. Zobaczcie, modlimy się jedni za drugich (…). Jest między 
nami komunia. Jesteśmy jednością. A jeśli wierzymy, że tworzymy jako Kościół jedno ciało, to tym bardziej, świętych 
obcowanie, komunia świętych, dają nam jeszcze większą siłę i wsparcie. Wierzycie z pewnością w świętość Kościoła, 
musicie też wierzyć w siłę, którą wspólnie mamy, a im bardziej wierzycie, tym bardziej się o to modlicie, a wtedy mamy 
jeszcze większą moc działania, jedność i zdolność do przemieniania świata wokół nas. 
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