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„ Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże”
Rekolekcje Wielkopostne Akcji Katolickiej diecezji legnickiej miały w tym roku nieco
inną niż zwykle formułę. Zostaliśmy zaproszeni przez Akcję Katolicką diecezji zielonogórsko –
gorzowskiej do wspólnego przygotowania się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, więc z
radością przyłączyliśmy się do wspólnej modlitwy. Trzydniowe spotkanie w Domu
Rekolekcyjnym w Głogowie prowadzonym przez Cichych Pracowników Krzyża rozpoczęło się
bardzo miłym akcentem. Uczestników rekolekcji odwiedził ks. biskup Stefan Regmunt
Ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Ks. biskup przedstawił zebranym wrażenia
ze spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, podczas niedawnej wizyty Ad Limina
Apostolorum w Rzymie. „Z sympatią wspominam lata pracy w diecezji legnickiej oraz
współpracę Akcją Katolicką” – takimi słowami ks. bp Stefan Regmunt wyraził radość z
naszego udziału w głogowskich rekolekcjach. Tegoroczne rekolekcje przebiegały pod hasłem:
„Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże”. Prowadzący rekolekcje ks. prof. PWT dr
hab. Jan Klinkowski przeprowadził dogłębną analizę człowieka w kilku wymiarach. Pierwsza
konferencja dotyczyła ciała człowieka, troski o zdrowie, podporządkowaniu ciała
rzeczywistości duchowej poprzez umartwienia. Cierpienie wskazane zostało jako próba wiary
oraz działanie Opatrzności Bożej. Rzymski filozof Seneka Młodszy powiedział, że „ Bóg ćwiczy
tych, których kocha”. Cierpienie za innych - to powołanie, najwyższy etap zjednoczenia w
miłości. Męczennicy zaświadczyli o miłości do Boga. Starość ukazana w Księdze Koheleta to
następstwo dobrze przeżytego życia Wielkich Ojców Wiary. Abraham „umarł syt życia” , a
biblijny Tobiasz umarł, kiedy przekazał władzę i stanowiska swoim następcom. Kolejna
konferencja poświęcona była znaczeniu pracy w życiu człowieka. Człowiek poprzez twórczą
pracę uczestniczy w akcie stworzenia, wypełniając zarazem polecenie Boga Ojca „ czyńcie
ziemię sobie poddaną”. Ksiądz Rekolekcjonista wyeksponował etos pracy, a przywołane
biblijne cytaty, słowa autorów Ksiąg Mądrości pochwalały pracowitość, pracę intelektualną
tudzież fizyczną, piętnowały natomiast lenistwo i żebractwo prowadzące do nędzy i głodu.
Kolejnymi zagadnieniami podejmowanymi przez Księdza Rekolekcjonistę były: Człowiek jako
istota społeczna w relacjach z drugim człowiekiem budowanych na płaszczyźnie
sprawiedliwości i na płaszczyźnie miłości miłosiernej oraz człowiek jako istota religijna, która
przerasta cały stworzony świat, bo wierzy, bo jest w stanie doświadczyć Boga i rzeczywistości
nadprzyrodzonej. Rozważając kolejne zagadnienie: człowieka jako istoty wędrującej, wraz z
Rekolekcjonistą pielgrzymowaliśmy po Ziemi Świętej oraz po Turcji Wschodniej, szlakiem
pierwszych chrześcijan. Wizualne prezentacje ubogaciły treści wykładów i wprowadziły
słuchaczy w odpowiedni klimat. Przeniosły do miejsc, które są kolebką wiary chrześcijańskiej,
przeniosły do miejsc, gdzie od tysięcy lat ludzie wołają do Boga – Jahwe, Elohim, Abba,
Adonai, Panie.... Wsłuchując się w słowa homilii podczas Mszy św. kończącej nasze

wielkopostne spotkanie, poszukiwaliśmy w sobie cech człowieka współpracującego z
Duchem Świętym, poszukiwaliśmy w naszych sercach owoców Ducha Świętego pięknie
opisanych przez św. Pawła w Liście do Galatów. Najważniejszą z cnót jest miłość, którą
Apostoł nazywa „więzią doskonałości” i szeroko opisuje w 1 Liście do Koryntian, w „Hymnie
o miłości”.
Codzienne nauki i rozważania, nabożeństwa, udział we Mszach Św. pogłębiały
naszą wiedzę i zrozumienie tekstów Pisma Świętego. Spotkanie rekolekcyjne było także
czasem integracji, poznawania się, zawierania nowych znajomości, radowania się obecnością
i życzliwością. Dzięki gościnności gospodarzy mieliśmy możliwość zwiedzenia wspaniałej
Kolegiaty, której odbudowa trwa od kilkunastu lat. Wdzięczni Panu Bogu za ten szczególny i
święty czas, umocnieni w wierze podążamy w kierunku horyzontu życia wiecznego.
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