
1 
 

XVII Sympozjum Instytutu Pallottiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistyka codzienności 

- droga szczęśliwych relacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Słowik ZAK 

 

 

 

 

 

 

Konstancin-Jeziorna, 10 kwietnia 2016 roku 



2 
 

DUCHU  ŚWIĘTY  PRZYJDŹ! 

Maryjo Ukochana módl się za nami! 

Święty Michale Archaniele chroń mnie! 

„Mistyka codzienności - droga szczęśliwych 

relacji.” 

Autorem piękna slajdów jest Paweł Mszyca. 

 

Na początek dedykacja - mistyczna dedykacja - chciałabym moje dzielenie 

ofiarować Jezusowi, który Jest Dawcą wszelkiego dobra i miłości! A moim gorącym 

pragnieniem jest, by każdy z nas po prostu jeszcze mocniej Go kochał…  

Bo czyż nasze sympozja nie są właśnie po to, by wzrastała chwała Boga w nas… 

Pamiętacie kiedy pierwszy raz usłyszeliście o Świętym Wincentym Pallotim?  

Kiedy zaczynałam modlitewnie przygotowywać moje dzielenie, był  22 stycznia, dzień 

liturgicznego wspomnienia Św. Wincentego Pallottiego. Moja myśl pobiegła wtedy do 

pierwszej homilii, którą usłyszałam o Pallottim. Było to podczas Eucharystii w 

domowej kaplicy Księży i braci Pallotynów w Bielsku, w sierpniu 1998 roku. Padły 

wtedy takie słowa: Św. Wincenty pragnął Boga! Kochał Boga nad wszystko! A to 



3 
 

jak żył i co robił wynikało z tych pragnień i tej miłości.  

I wierzcie mi  jeśli pamiętam jakieś słowa 18 lat  to są dla mnie wyjątkowo ważne 

i musiały być wypowiedziane w mocy Ducha Świętego! Pallotti właśnie od tamtej 

homilii jest mi wyjątkowo bliskim Świętym… choć był to czas, kiedy nie miałam 

pojęcia jak wielkim był Mistykiem… i kiedy o ZAK’u mówiliśmy z przyjaciółmi, że to 

dobry pomysł, ale na pewno nie dla nas  

No ale, podobno, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga – powiedz Mu o swoich 

planach… 

 

Wróćmy do homilii o Świętym Wincentym… pierwsza myśl do jakiej mnie 

zaprowadziła jest taka, że słowa pragnąć Kogoś… kochać Kogoś… odnoszą się do 

relacji. A więc to, co Pallotti przeżywał najpiękniejszego i najważniejszego w swoim 

życiu to relacja z Bogiem. To jak żył i co robił wynikało z relacji z Bogiem. Jego 

najbardziej twórcze działania wynikały z relacji z Bogiem. Jego najintensywniejsze 

doświadczenia duchowe i mistyczne to relacja z Bogiem.  

I bardzo naturalnie wynikające z tej pierwszej Relacji – ważne relacje z ludźmi. 

Pallotti właśnie dzięki swoim Relacjom rozwijał się we wszystkich obszarach życia, 

dojrzewał, przeżywał kapłaństwo, ale przede wszystkim był szczęśliwy – czuł, że jest 

kochany i kochał. 



4 
 

Według klasycznej definicji mistyka to poznanie Boga poprzez osobiste 

doświadczenie – to znaczy, że Boga poznajemy nie tylko przez refleksję teologiczną 

czy filozoficzną, lecz także przez wiedzę płynącą z doświadczenia wiary. 

I właśnie MISTYKA jako osobiste, intymne doświadczenie – czyli bliska, szczęśliwa 

relacja z Bogiem, od lat zachwyca mnie u Świętego Wincentego Pallottiego. 

Misterium Ich wzajemnej miłości, oddania, które słychać wyraźnie w jego słowach, w 

jego modlitwie i życiu. To ciepło, które bije z Jego zapisanych modlitw…  

Ale zachwycają mnie też Jego relacje z ludźmi - przyjaźnie, myśl zjednoczenia, 

wspólnej pracy i działania dla większej chwały Boga, dla zniszczenia grzechu i 

zbawienia dusz. Jego Mistyka jest dla mnie inspiracją… Czy bylibyśmy tu dzisiaj, 

gdyby nie to, że Pallotti głęboko wchodził i pielęgnował swoje relacje?!!! 

Tej właśnie myśli, bardzo ważnej dla mnie, podporządkuję moje dzielenie.  

Cokolwiek bowiem mówimy o mistycznej drodze Św. Wincentego, cokolwiek mówimy 

o Jego przeżywaniu czy doświadczaniu bliskości Boga, cokolwiek mówimy o Jego 

pragnieniach, Jego miłości, służbie Bogu, modlitwie, charyzmatach, cierpieniu czy 

codziennym życiu… to tak naprawdę opowiadamy o Jego RELACJI z BOGIEM i 

wynikających z niej relacjach z ludźmi. A więc Mistyka w tym ujęciu to po prostu 

Relacje… 

 

Żeby lepiej zrozumieć, co znaczy mieć z kimś relację, co znaczy kochać i 

pragnąć zatrzymajmy się na początek przy tych trzech słowach: RELACJA, MIŁOŚĆ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_%28chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo%29
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i PRAGNIENIA. Pojawiają się w pismach Pallottiego bardzo często. Są obecne też w 

naszym codziennym życiu i języku…  

/na jednym z samochodów przeczytałam wczoraj super napis: Kocham – więc jadę 

ostrożnie/ 

Czym jest RELACJA? Wg słowników - Relacja to związek między osobami, 

wzajemne zaangażowanie osób na wszystkich poziomach ich istnienia. 

A co to jest MIŁOŚĆ? wg słowników   

Miłość to pojawiające się w relacji głębokie uczucie, silna więź, zainteresowanie 

drugą osobą, poczucie jedności, wspólne dążenie do dobra, marzenia by osoba 

ukochana była szczęśliwa. Robienie wszystkiego, by móc być blisko Kochanej 

Osoby. W dojrzałych związkach – odkrywanie! że miłość jest darem z siebie i 

przyjmowaniem daru drugiej osoby, że jest dawaniem i otrzymywaniem, a w końcu 

poświęceniem życia, oddaniem wszystkiego, odnajdowaniem największego sensu w 

tym, by być dla Kogoś Ukochanego.  

Miłość jest także życiem z drugą osobą, a więc współuczestnictwem we wszystkich 

odczuciach, oczekiwaniach, pragnieniach drugiego. Także w trudnościach 

ograniczeniach i cierpieniu bliskiej osoby. Jest to wzięcie na siebie odpowiedzialności 

za drugą osobę w sposób zaangażowany. Wzajemna zależność…  

Miłość jest jednak przede wszystkim wielką tajemnicą… misterium… czyli takim 

rozumieniem wzajemnego oddania się sobie, że nie można wszystkiego zrozumieć. 

Zaakceptowanie, zgoda na to, że nie wszystko da się wyjaśnić -  wbrew pozorom, że 

to niezrozumienie - jest właśnie głęboką mądrością!!!  Bo kiedy usuwa się tajemnicę, 

misterium, kiedy wszystko jest wyjaśnione, to paradoksalnie nic więcej już nie można 

zrozumieć, odczuć…  a Miłość jak mawia Pallotti jest Nieskończona…  

Mistycy mówią : "Usuńcie tajemnicę, a nie zrozumiecie już nic więcej". 

I słowo PRAGNIENIA. Trzeba je odróżnić od potrzeb, bo potrzeby wynikają z naszej 

ludzkiej psychofizycznej konstrukcji i wiążą nas niejako z życiem na ziemi – musimy 

jeść, spać, ubierać się, gdzieś mieszkać…  

A PRAGNIENIA - to nasza duchowość. Właśnie dzięki pragnieniom wiemy, kim 

jesteśmy gdzieś głęboko w sobie. Pragnienia to sprawa ducha. To bardzo głębokie 

poruszenia, które określają naszą niepowtarzalność, szczególność nas jako osób. 

Chodzi o różnie rozumiane i przeżywane pragnienia prawdy, dobra, piękna, miłości, 

służby i innych wartości. Ktoś pragnie np. pracować na misjach, inny pragnie 

budować hospicja, ktoś inny domy dziecka… ilu ludzi tyle pragnień…  

Czy myśleliście kiedyś dlaczego chcecie być właśnie z tą osobą a nie inną… 

Dlaczego taka a nie inna muzyka was inspiruje… Dlaczego zwracacie uwagę na 

takie a nie inne słowa czy obrazy… Dlaczego wybraliśmy ZAK… Oczywiście są 

pewne podobieństwa, ale pragnienia są niepowtarzalne jak linie papilarne czy wzór 

tęczówki oka; każdy z miliardów ludzi na świecie ma je inne. Podobnie jest z duszą 

człowieka. Każda ma inny kształt i  właśnie pragnienia pokazują niepowtarzalność 

naszej duszy… Obrazują to na przykład Imiona Świętych – Święta Teresa od Jezusa, 
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Święty Jan od Krzyża… Święta Tereska od Dzieciątka Jezus… Św. Elżbieta od 

Trójcy Świętej…  

Pragnienia potrzebują ciągłego pielęgnowania. O pragnienia trzeba dbać. O tęsknoty 

swojego serca trzeba się troszczyć. Wtedy pragnienia się rozrastają… 

Pragnienia opowiadają nam o nas… dla Świętej Matki Teresy z Kalkuty Słowo 

Jezusa PRAGNĘ, które wypowiedział na krzyżu, znaczyło coś innego niż dla 

Świętego Pallottiego… Ona chciała gasić to pragnienie Boga przez pomoc 

najuboższym z ubogich… jak kobieta – Ukochany mężczyzna cierpi, trzeba jakoś 

próbować pomóc… Pallotti inaczej - On chce żyć tym pragnieniem Jezusa… dla 

Niego to niegasnące pragnienie… jak mężczyzna – chce razem ze swoim 

Przyjacielem trwać, cierpieć bez granic…  

Oboje Święci, oboje zupełnie oddani Jezusowi a w inny sposób spełnili Jego 

Pragnienie… 

Wróćmy do cytowanej homilii: Św. Wincenty pragnął Boga, Kochał Boga nad 

wszystko… to znaczy, że Pallotti miał z Bogiem intymną, bliską, głęboką więź! To 

znaczy, że nie tylko Bóg marzył by Wincenty był szczęśliwy, ale Wincenty marzył 

by uszczęśliwiać Boga, że cierpiał razem z Nim, żył dla Niego, dawał Bogu siebie i 

przyjmował Boga… ale też Jego RELACJA Miłości z Bogiem była tajemnicą, 

misterium… MISTYKĄ…  

Zapraszam byśmy razem popatrzyli na codzienność Pallottiego jak na drogę 

szczęśliwych Relacji najpierw z Bogiem… i zaraz potem z ludźmi… bo to może 

znaczyć, że mistyczna droga to droga RELACJI! 

Poprosiłam Darka, by pomógł nam słuchać Pallottiego i modlić się Jego 

słowami. Wszystkie teksty, które przeczyta, to Słowa, które odkryją nam Mistyczną 

codzienność Pallottiego… a może nawet pozwolą nam wejść na Mistyczną drogę… 

„Uświadamiam sobie o mój Boże, że stworzyłeś nas litościwie na Swój obraz i 

Swoje podobieństwo…’’ 
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Pallottiego zachwyca, że nasza ludzka relacyjność to nic innego jak 

podobieństwo do Boga. Że nasza zdolność do osobistego doświadczenia  Boga, do 

zjednoczenia z Bogiem czyli do mistyki - wynika z prostego faktu, że tak po prostu 

zostaliśmy stworzeni - na Jego Obraz, na obraz Boga w Trójcy Jedynego, a więc 

Boga, Który Jest Relacją!  

Pallotti głęboko przeżywa swoje podobieństwo do Boga… to że jest obrazem miłości 

nieskończonej… że pochodzi od Boga, że jest Bogu bliski… zachwyca Go to 

pokrewieństwo… 

„Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Z tego więc powodu 

na mocy istoty samego aktu stworzenia jest obrazem i podobieństwem 

osobowej Miłości.” 

„Boże mój, moja dusza stworzona jest na Twój obraz, a nie jest to wizerunek 

namalowany na płótnie lub wykonany z drewna, kamienia czy metalu, ale żywa 

substancja duchowa. Tak więc moja dusza jest obrazem tego, co wieczne, 

nieskończone, przeogromne, niepojęte.’’ 

Przypomnijmy sobie biblijny obraz stworzenia człowieka… Adam nazywa zwierzęta… 

myślę, że można powiedzieć pracuje, pewnie nawet dokonuje jakiś odkryć, zdobywa 

świat… prawdziwy mężczyzna… ale odczuwa jakiś brak… to jest ciekawe! jest w 

raju, Jest z Nim Bóg! ma wszystkiego pod dostatkiem, jeszcze nie zgrzeszył… a jest 

w nim jakiś głód, tęsknota, pragnienie… brakuje Mu relacji.  I Bóg, Który to rozumie i 
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Który w Swej miłości zawsze idzie za dobrymi pragnieniami człowieka mówi: - Nie 

jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczyńmy mu zatem odpowiednią dla 

niego pomoc.  I lepi kobietę z żebra Adama… nie z ziemi czy gliny, ale z żebra 

mężczyzny -  jakby dla podkreślenia tego podobieństwa: że tak, jak Syn Boży 

pochodzi od Ojca, jest zrodzony z Boga przed wszystkimi wiekami, Światłość ze 

Światłości, Bóg prawdziwy z Boga Prawdziwego, współistotny Ojcu… i tak jak 

wyznajemy, że Duch Święty Pan i Ożywiciel pochodzi od Ojca i Syna i Który z Ojcem 

i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę… tak podobnie Ewa zostaje ulepiona 

z ciała Adama, pochodzi z żebra mężczyzny… 

 

Stworzeni na podobieństwo Boga zostaliśmy stworzeni do relacji. Do osobowej 

miłości – jak pisze Pallotti, do szczęścia wzajemności, do obdarowywania się… tak 

jak Ojciec jest nieskończenie szczęśliwy, że ma Syna a Syn, że ma Ojca… i że Ich 

Miłością Jest Duch Święty…  

Święty Jan Paweł II powie: 

„Człowiek jest w pełni sobą dopiero wówczas, kiedy wchodzi w relację z 

drugim człowiekiem. Dopiero w relacji wzajemnego oddania się w miłości 

stajemy się «pełnymi ludźmi», realizujemy w sobie pełne podobieństwo do 

Boga. Miłość mężczyzny oddzielona od miłości kobiety (i odwrotnie) jest w 

jakiś sposób miłością niepełną. Mężczyzna i kobieta muszą dopiero wzajemnie 

«przekroczyć granicę samotności». 

http://www.sklep.deon.pl/produkt/art,47367,kobiety-miedzy-miloscia-a-zdrada.html
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Nie chodzi tylko o relacje w małżeństwie!!!  

I choć mężczyzna niestety szybko przekona się, że z kobietą nie zawsze będzie się 

łatwo żyło  to przekona się również, że bez niej życie jest niemożliwe - bo życie 

Boga w Trójcy Jedynego, którego jesteśmy obrazem -  jest życiem w Relacji.  

A jeśli tak to z dużym prawdopodobieństwem można by powiedzieć – mistyka 

codzienności – jest tu na ziemi jest drogą szczęśliwych, wzajemnych relacji.  

Jeśli jest tak, jak pisze Pallotti, że dusza jest obrazem tego, co wieczne, 

nieskończone, przeogromne, niepojęte to zostaliśmy stworzeni do wiecznych 

nieskończonych, niepojętych, przeogromnych cudownych Relacji Miłości. 

 

Pallotti przepięknie pisze o relacji Miłości Trójcy Świętej.  

Według Niego Bóg Trójjedyny jest Komunią Osób, Rodziną, Wspólnotą, 

Wzajemnością, Kontemplacją… 

„Życie Przenajświętszej Trójcy jest nieustanną kontemplacją, wieczystą 

miłością, trwałym udzielaniem się Ducha Świętego. W wieczystej kontemplacji 

Ojciec rodzi Syna, Ojciec i Syn jako jedna zasada odwiecznej miłości tchną 

Ducha Świętego.” 

„Jezu mój, Miłosierdzie moje, przez nieskończoną miłość jaką kochasz Ojca i 

Ducha Świętego, Twoją Najświętszą Matkę i wszystkie stworzenia… 

przywołujesz mnie, czekasz na mnie, przygarniasz mnie… 
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O miłości niepojęta ! 

Pallottiego zachwyca życie Trójcy Świętej… ale czy to ma coś wspólnego z mistyką? 

Popatrzmy teraz przez chwilę na życie Jezusa… bo słowa Pallottiego genialnie nas 

prowadzą do tego odkrycia, że Jezus nieskończenie kocha Ojca… Spróbowałam 

przeczytać Ewangelię właśnie przez pryzmat Relacji Jezusa z Ojcem… chciałam 

nawet przytoczyć tutaj wszystkie zapisane w Ewangeliach słowa Jezusa o Jego 

Relacji Ojcem, ale to dziś zupełnie niemożliwe, ze względu na brak czasu, bo tego 

jest ogrom… Jezus NIEUSTANNIE mówi o OJCU… w niewielkich objętościowo 

Ewangeliach – ponad sto trzydzieści razy…  

Spójrzmy dosłownie na kilka takich sytuacji:  

Jezus ma 12 lat, odnaleziony przez Maryję i Józefa w świątyni jerozolimskiej i 

zapisane Jego pierwsze słowa: - Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, 

co należy do mojego Ojca! 

I potem kiedy nauczał:  

bądźcie Miłosierni jak OJCIEC JEST MIŁOSIERNY… 

nie bój się mała trzódko gdyż spodobało się OJCU WASZEMU dać Wam 

Królestwo...  

gdy się modlisz wejdź do swojej izdebki a OJCIEC który widzi w ukryciu odda 

Tobie…  

OJCIEC MÓJ da Wam prawdziwy chleb z nieba…  

w domu OJCA Mego jest mieszkań wiele 

o cokolwiek byście prosili OJCA w Moje Imię da Wam  

OJCIEC wie czego potrzebujecie 

Ja zaś będę prosił OJCA w a innego POCIESZYCIELA da wam 

nazwałem Was Przyjaciółmi bo oznajmiłem Wam wszystko co usłyszałem od 

OJCA  Mego  

PÓJDŹCIE BŁOGOSŁAWIENI OJCA MOJEGO WEŹCIE W POSIADANIE 

Królestwo przygotowane dla was od złożenia świata 

Ja jestem prawdziwym Krzewem winnym a OJCIEC Mój jest Tym, który uprawia 

Jeśli więc wy choć źli jesteście umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom o 

ileż bardziej OJCIEC Z NIEBA DA DUCHA ŚWIĘTEGO TYM KTÓRZY GO 

PROSZĄ 

OJCIEC MÓJ przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie kim jest SYN, tylko 

OJCIEC ani kim jest OJCIEC tylko SYN i ten komu SYN zachce objawić 
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co Ja widziałem u Mojego OJCA to głoszę 

 

To właśnie o OJCU Jezus opowiada najpiękniejszą przypowieść o MIŁOSIERDZIU  

ileż w tych słowach jest czułości – a gdy był jeszcze daleko ujrzał go jego Ojciec i 

wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i 

ucałował go… 

Albo te cudowne chwile gdy Jezus rozradował się w Duchu Świętym i głośno się 

modlił: WYSŁAWIAM CIĘ OJCZE PANIE NIEBA I ZIEMI… że zakryłeś te rzeczy 

przed mądrymi i roztropnymi a objawiłeś je prostaczkom, tak OJCZE gdyż takie 

było Twoje upodobanie… 

A kiedy Jezus uczy modlitwy używa zwrotu ABBA - to jest nieprzetłumaczalne, ale to 

ABBA znaczy nie tylko TATUSIU. Ten Aramejski wyraz ma silne zabarwienie 

emocjonalne. W ten sposób dzieci zwracały się pieszczotliwie do ojca. Słowo to 

mieściło w sobie ciepło „tato” czy „tatusiu”, a jednocześnie zachowywało godność 

kryjącą się w wyrazie „ojciec”, świadczyło zarówno o zażyłości, jak i o szacunku. Było 

więc nie tyle tytułem, ile czułym określeniem i jednym z pierwszych słów, które 

dziecko uczyło się wymawiać. 

kiedy się modlicie mówcie OJCZE NASZ … 
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W ogrodzie Oliwnym przed męką: ABBA Ojcze jeśli możliwe oddal ode Mnie ten 

kielich… 

to bardzo przejmuje… dojrzały mężczyzna 33 lata zwraca się do Ojca z taką 

czułością… i potem na krzyżu w strasznym cierpieniu dwa razy mówi: OJCZE 

przebacz im, bo nie wiedzą co czynią… OJCZE w Twoje ręce Twoje powierzam 

ducha mego. 

Po zmartwychwstaniu do Magdaleny: nie zatrzymuj Mnie jeszcze nie wstąpiłem do 

Ojca Mego i Ojca waszego 

Do APOSTOŁÓW: Pokój Wam Jak Mnie posłał OJCIEC tak Ja Was posyłam 

potem tchnął na nich i powiedział WEŹMIJCIE  Ducha Świętego którym 

odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im 

zatrzymane 

za chwilę, dzięki dobroci moich Przyjaciół – każdy z nas na pamiątkę będzie 

mógł wziąć sobie inny cytat z Ewangelii o Relacji Ojca i Syna 

A Ojciec kiedy słyszymy Jego Słowa w Ewangelii zawsze mówi o Synu - przy chrzcie 

w Jordanie - Tyś jest mój SYN Umiłowany w Tobie mam upodobanie! na górze 

Tabor -  To jest mój SYN Umiłowany Jego słuchajcie… 

Zapytacie mnie po co ja to mówię? bo chcę pokazać, że Życie Jezusa to cudowna 

Relacja z Ojcem w Duchu Świętym, wypełniona wzajemną miłością i oddaniem. 

SZCZĘŚLIWA RELACJA. Syn nie może żyć bez Ojca a Ojciec bez Syna, Duch 

Święty łączy Ich Miłość… Ojciec nie mógłby nazywać się Ojcem gdyby nie miał 

Syna… Syn nie miałby Swojej tożsamości, nie byłby Sobą - gdyby nie miał Ojca… 

Jezus przyszedł na ziemię by wypełnić wolę Ojca…  jakby dla Ojca…  

Można trochę przekornie zapytać czy Jezus jest mistykiem ?!! oczywiście, że jest bo 

Kocha Ojca i Ducha Świętego, bo przyszedł pokazać nam Ojca, nauczyć nas Relacji 

z Ojcem… i przyszedł dać nam Ducha Świętego… i daje nam Siebie…  

Pallotti tym żył… jak refren w swoich pismach powtarza słowa, że Jezus jest 

Apostołem Ojca Przedwiecznego…  

Można powiedzieć, że Relacje Trójcy Świętej - Ojca Syna i Ducha Świętego -  są wg 

Pallottiego najlepszym wzorem i fundamentem relacji jakie Jezus stwarzał z ludźmi 

sobie współczesnymi – z Maryją, Apostołami, Przyjaciółmi… i przez wieki  pragnie 

stwarzać z każdym człowiekiem. Pallotti uświadamia sobie, że Stworzeni na 

podobieństwo Trójjedynego Boga odnajdujemy Siebie w Relacjach. Bóg przyszedł do 

człowieka by stwarzać z nim niepowtarzalne relacje…  

Gdzie więc szukać mistyki w życiu Pallottiego – wydaje się , że właśnie w relacjach? 
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I kolejna genialna mistyczna intuicja Pallottiego – wystarczy naśladować 

Jezusa Syna Ojca Przedwiecznego… 

„Regułą podstawową naszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, którego winniśmy naśladować… 

„Ponieważ  życie Jezusa Chrystusa jest fundamentalną regułą naszego małego 

Zgromadzenia, zanim rozpoczniemy jakąkolwiek pracę, winniśmy rozważyć, jak 

Jezus Chrystus myślałby, mówił lub pracował w danym przypadku.” 

Co to znaczy naśladować Jezusa? Czy mamy głosić Ewangelię, czynić cuda, 

wskrzeszać zmarłych… przy okazji pewnie tak… ale przede wszystkim!!! - 

Ewangeliści zapisali, że Jezus wybrał uczniów, aby z NIM BYLI! żeby Mu 

towarzyszyli a nie dla innych celów. To jest NAJGORĘTSZE PRAGNIENIE BOGA - 

Jezus powołał uczniów  ABY Z NIM BYLI czyli do relacji.  

Cała Ewangelia to Dobra Nowina o Relacji Jezusa z Ojcem w Duchu Świętym… i o 

tym, że Bóg pragnie relacji z ludźmi. Każdy cud Jezus czynił, by prowadzić ludzi do 

relacji miłości z Bogiem… by mogli doświadczać Dobroci i czułości Ojca… Wszystkie 

Słowa, które wypowiadał pozwalały odkrywać bliskość Boga…  

Zanim cokolwiek zrobimy – pisze Pallotii mamy rozważyć, co zrobiłby Jezus jak 

myślałby, jak mówił… przedziwne – ale im więcej to rozważam – tym mocniej jestem 

przekonana, że Jezus wszystko robił by BYĆ z człowiekiem, by kochać, by 

rozumieć… aż do tej głębi, że Jezus powie - cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili…  
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Czy nie wynika z tego, że mistyczna droga - to po prostu wzajemna miłość…  

albo wzajemna miłość to mistyka codzienności?!!!  

Pallottiego to zachwyca… 

Ale czy nie za daleko odeszliśmy od klasycznej definicji mistyki? 

Mistyka to doświadczenie duchowe tajemniczego działania łaski otrzymanej we 

chrzcie, które prowadzi do wejścia w obecność Boga i jedności z Nim. 

Doświadczenie to urzeczywistnia się na mocy Darów Ducha Świętego i cnót 

teologalnych, przede wszystkim wewnętrznie, "na dnie duszy". Wyraża się ono 

czasem także tzw. nadzwyczajnymi łaskami, objawiającymi się zewnętrznie, jak 

stygmaty, bilokacja czy lewitacja. 

Spróbujmy przez chwilę wspólnie podglądnąć to „ dno duszy” Pallottiego …  

Czy możliwe jest?!!!  -  że duchowe tajemnicze działanie łaski otrzymanej we chrzcie 

– jest u Niego mistyczną drogą szczęśliwych relacji? 

On Sam tak pisał: 

„Pragnę kochać Boga, ale tak, by tylko On o tym wiedział, w taki sposób, by 

kiedy mnie wezwie, bym żył z Nim w Niebie, nikt prócz Niego o tym nie wiedział. 

Ale pragnę też bardzo, aby przeze mnie wzrastała chwała Boża.”  

po przeczytaniu tych słów właściwie moglibyśmy zamknąć Instytut Pallottiego  bo 

skoro pragnieniem Pallottiego jest, by o Jego miłości wiedział TYLKO BÓG… to 

należałoby  to uszanować… I długo zastanawiałam się, na ile nam wolno wchodzić w 

tę intymność … na szczęście Pallotti dodaje… pragnę też bardzo, by przeze mnie 

wzrastała chwała Boża… i to jest – według mnie - cudowny sens mistyki miłości – 

po pierwsze misterium… tajemnica… głębokie oddanie się Osób… trudne do 

opowiedzenia czy wyjaśnienia… ale zaraz potem pragnienia, by ta miłość się 

udzielała … dawała życie… wzrastała… Te słowa Pallottiego są mi bardzo bliskie! 

Szanując Jego pragnienia, aby nie ingerować w intymność Jego Relacji z Bogiem, 

spróbujmy jej dotknąć tak delikatnie jak tylko można…  i tylko na tyle, by Jego miłość 

i życie zainspirowało nas do jeszcze większej Miłości Boga… do jeszcze głębszej 

Relacji z Bogiem, do troski o chwałę Boga… bo Pallotti zachęca nie do tego, by 

koncentrować się na Nim, na Jego relacji z Bogiem, ale by każdy z nas szedł swoją 

mistyczną drogą naśladując Jezusa… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81aska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cnoty_teologalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cnoty_teologalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_%28religia%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilokacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lewitacja_%28chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo%29
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Prawdziwa Miłość to Misterium… posłuchajmy… 

„Bóg mój, moc moja, moje życie, dusza moja, moje wszystko… 

Bóg pragnie duszy mojej: co za miłosierdzie Boga! 

Bóg wieczność moja. Wola Twa jest moim rajem. 

Bóg niepojęty… Bóg, Bóg, Bóg, Bóg mój i wszystko… 

Ach, Boże mój, Miłosierdzie moje! O jakże Cię w sobie czuję! Daruj, że tak 

słabo w słowach oddaję to, co odczuwam w duszy, daruj, że się tak 

wypowiadam, jakbym wcale nie mówił…” 

Posłuchajmy jakie pragnienia miał Święty Pallotti… 

„Pragnę ogromnie miłować Boga… z niedoścignioną doskonałością mnożoną 

w nieskończoność… tak, bym w tym samym czasie był w niebie i na ziemi: w 

niebie, by miłować Boga w stopniu najwyższym, na ziemi, by dla miłości Bożej, 

kochać i cierpieć bez granic we wszystkich nieprzeliczonych momentach.” 

Czy słyszycie bezradność tego języka?!! Siostra Monika w czasie poprzedniej sesji 

mówiła przepięknie, że język mistyków to często język zakochanych, opowiadała o 

skandalach lingwistycznych, nieporadności słów i że łatwiej mistykowi było 

opowiedzieć kim Bóg nie jest, niż to KIM jest… i że Pallotti był zupełnie bezradny, 

gdy chciał opowiedzieć o swoim doświadczeniu Boga… Pomyślałam, że to dobrze! 

bo przecież każda relacja miłości jest inna. Nie da się w tej kwestii nic porównać ani 
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zestawić… Czytając Pallottiego można zaryzykować stwierdzenie, że Piękno 

bliskości i Miłości jest niepowtarzalne! Że Bóg w Swojej Nieskończonej Miłości z 

każdym człowiekiem na przestrzeni wieków i z każdym z nas pragnie tworzyć 

zupełnie nowe, cudowne, jakby tylko nasze relacje. Nie ma dwóch takich samych 

świętych. Nie ma dwóch takich samych relacji. Miłość Boga jest Niewyczerpanym 

Źródłem Nieskończonych Pomysłów by tworzyć bliskość z każdym człowiekiem… 

Posłuchajmy modlitwy Pallottiego, może pomódlmy się razem z Nim… Prawdziwa 

Miłość to Wielka Tajemnica… trudno ją komentować… ale UWAGA! można w niej 

jak w lustrze zobaczyć swoją miłość… 

„Boże mój, Miłosierdzie moje… Ty jesteś nieskończoną Miłością, 

nieskończonym Miłosierdziem i – jeśli mogę się tak wyrazić – oszalałeś z 

Miłości i Miłosierdzia do mnie… całą wieczność myślisz o mnie… nawet jeśli 

nie myślę o Tobie, czekasz na mnie zawsze i płoniesz nieugaszonym ogniem 

Miłości, aby dać mi Siebie samego… Pójdźcie Aniołowie, Święci i wszystkie 

stworzenia wszechświata, pójdźcie oddać cześć nieskończonej Miłości, Temu, 

który oszalał z Miłości…’’ 

„Jezu Mój, już jesteś całkowicie mój, ponieważ Ojciec niebieski dał mi Ciebie i 

ponieważ Ty sam z nieskończoną Miłością, dałeś mi siebie.” 

„Jezu mój, nie chcę już więcej Cię opuścić. Jesteś cały mój! Jesteś tak bardzo 

mój, że nikt nie może mi Ciebie odebrać…” 

Powiem tylko, że modlitwa Pallottiego to słowa, które wypowiada się w bardzo 

szczęśliwej relacji… Jezu mój, nie chcę Cię opuścić. Jesteś cały mój! Oszalałeś z 

Miłości do mnie… myślisz o mnie… nikt nie może mi Ciebie odebrać… 

I w takiej szczęśliwej mistycznej Relacji Pallotti żył z Jezusem. I do takich 

szczęśliwych relacji prowadził swoich Bliskich. Szokuje z jaką pokorą pisał o 

relacjach z ludźmi: 

„Wszystkie stworzenia uważać pragnę za wyższe od siebie; toteż z miłości 

Boga postanawiam spełniać polecenia ich wszystkich…” 

„Postanawiam wyrabiać sobie wysokie pojęcie i  wielki szacunek dla słów i 

uczuć bliźniego, choćby one były, że tak powiem, nieskończenie przeciwne 

moim słowom i uczuciom…” 

„Widzę was w Bogu, przebywam z Wami w Bogu. Przygarniam Was w Bogu. W 

Bogu czuję się zawsze zjednoczony z wami we wszystkich waszych pracach, 

abyśmy wszyscy spotkali się w Bogu w niebie.” 
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Pallotti pisze, że kiedy mamy relacje ze sobą – doskonalimy w sobie obraz 

Trójcy Świętej, On sam zawsze zaczynał współpracę, apostolstwo od przyjaźni z 

ludźmi. Jego słynne słowa, że chciałby być pokarmem by nasycić głodnych, odzieżą 

by przyodziać nagich, delikatnym puchem by przynieść ulgę osłabłym, niosącym 

zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chorych… to słowa najpiękniejszej przyjaźni  i 

troski… słowa, które może napisać tylko ten!!! kto takich pragnień doświadcza… 

Kiedy czytałam Jego listy do Kapłanów i świeckich, właściwie słychać tam wciąż 

zachwyt Bogiem w człowieku, jakby parafrazując słowa ZACHWYCA MNIE MÓJ 

BÓG… Gdy zwraca się do ludzi słychać tak ogromny szacunek, że śmiało można 

powiedzieć, że wciąż im powtarza: jesteś dla mnie ważny, potrzebuję Ciebie i Twojej 

modlitwy, całuję ziemię po której stąpasz, jestem Twoim najbardziej uniżonym, 

oddanym i zobowiązanym sługą… Ma też swoich najbliższych przyjaciół: Kacpra Del 

Bufalo, Elżbietę Sannę, Rafała Melia, Jakuba Salvati, Franciszka Virili, Tomasza 

Alcusci, kardynała Alojzego Lambruschini, kardynała Karola Odescalchi… w swoich 

listach nazywa Ich PRZYJACIELAMI DUSZY… prowadzi Ich, spowiada, niektórych 

ponad 30 lat… często jest przy ich śmierci…  łączy Go z nimi szczególna duchowa 

więź… 

Jestem głęboko przekonana i mówią o tym Księżą Pallottyni, znawcy pism Swojego 

Założyciela - że Pallotti nie dlatego przyjaźni się z ludźmi, bo chce by apostołowali, 

by razem tworzyli ZAK czy SAK czy też dlatego, że mają podobne zainteresowania, 

nawet nie dlatego, by razem być współpracownikami Boga, o czym tak często 

przecież mówi…  
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Pallotti przyjaźni się z ludźmi by TWORZYĆ WSPÓLNOTĘ… by mieć relacje, by 

od relacji uczyć się wiary… Pallotti dba o przyjaźnie – bo zachwyca Go, że Bóg jest 

Wspólnotą, Relacją, Rodziną, Komunią… i to jest najważniejsza inspiracja 

Pallottiego… On wie, że pragnienia Boga zawsze są pragnieniami wejścia w relację z 

Osobą… I że dopiero z wzajemnych Relacji Miłości i Przyjaźni może wynikać 

działanie i  współpraca… Właśnie dlatego współpracę nazywa ŚWIĘTĄ - bo chodzi 

o Relacje… tak jak konsekwencją Miłości Jezusa do Ojca było spełnianie Jego 

woli… 

W swoim Testamencie Duchowym Pallotti pisze, że  

„Niektórzy biorą za cel dzieła Zjednoczenia i uważają, że są trudne do realizacji. 

PAMIĘTAJCIE JEDNAK, ŻE ZGODNIE Z NATURĄ ZJEDNOCZENIA DZIEŁA TE 

SĄ TYLKO ŚRODKAMI DO CELU. CELEM zaś zasadniczym jest urabianie 

duchowieństwa świeckiego i zakonnego, gorliwego o chwałę Boga i zbawienie 

dusz!”. 

Nie znam języka włoskiego, dlatego poprosiłam Siostrę Monikę o sens słowa 

‘urabianie’ – to słowo FORMARE – co znaczy – kształtować, modelować, tworzyć,  

nadać formę, uczyć, kształcić… a nawet urazić… co sugeruje, że nie zawsze jest 

łatwo… 

Czyli Pallottiemu chodzi o "pracę nad" przyjaźnią, o kształtowanie, tworzenie Relacji. 

Co to znaczy?  Po pierwsze obecność fizyczna i duchowa, bliskość, poczucie więzi. 

Po drugie cierpliwość. Po trzecie przebaczanie. Po czwarte wytrwałość. Po piąte 

wspólne wzrastanie. Po szóste pokora. / tworzenie Relacji -  temat na inne dzielenie 

/ 

My wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, podobnie jak Pallotti - wyruszyliśmy kiedyś razem 

by odnaleźć poprzez nasze wspólnoty drogi Nieskończonej Miłości. Bo człowiek nie 

istnieje bez relacji do innych i to właśnie relacje są podstawowym warunkiem 

naszego prawidłowego rozwoju do pełni człowieczeństwa. 

Najpiękniejsze co możemy sobie dać - według Pallottiego - to przylgnięcie do 

Boga!  To, że nie pozwolimy sobie oddalić się od Boga i od siebie. 

A więc cokolwiek robimy dla Relacji z Bogiem i z ludźmi, nawet najmniejszego – ma 

znaczenie. To nasza mała Mistyka codzienności. 

„Apostolstwo Katolickie nie zacieśnia się do osób jednego stanu. Wszyscy 

wierni, czy to kapłani czy świeccy, mężczyźni czy kobiety, uczeni czy 

nieuczeni, ubodzy czy zamożni… bez względu na stanowisko, warunki i stan 

posiadania mogą do niego należeć. … Przy pomocy bowiem różnorodnych 

środków jak poucza nas Ewangelia Święta  można owocnie przyczyniać się do 

uprawy Winnicy Pańskiej.” 
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„Rozum bowiem i doświadczenie wskazują, że zazwyczaj dobro, jakie czynimy 

w pojedynką, jest ograniczone, niepewne i krótkotrwałe. Najszlachetniejsze zaś 

wysiłki jednostek nie mogą przynieść wielkiego owocu zarówno w porządku 

duchowym, jak i fizycznym, chyba że są zespolone i skierowane do wspólnego 

celu.” 

„Najtrudniejszą rzeczą w życiu wspólnotowym jest zachowanie wzajemnej 

miłości. Toteż Pan nasz Jezus Chrystus stał się dla wszystkich wzorem 

cierpliwej miłości, z jaką jeden powinien znosić błąd drugiego.” 

Pallotti wie, bo doświadcza tego w swoich relacjach i jest spowiednikiem, że trwanie 

we wspólnocie wcale nie jest łatwe ! że wspólnota powinna być miejscem radości, 

miłości i przebaczenia.  

Że złoto wzajemnej miłości hartuje się w ogniu. Że codziennie wieczorem trzeba 

przebaczać i często prosić o przebaczenie… to jest dopiero prawdziwa mistyka 

codzienności… naśladować Jezusa Miłosiernego… żyć przebaczeniem, nie pamiętać 

złego… 

ale mówi też: 

„Nie myśl nigdy, że nie potrafisz dokonać tego, czego dokonali w Kościele 

Bożym wielcy Święci, ponieważ przy pomocy łaski Bożej osiągnąć możesz 

daleko więcej i dokonać rzeczy bez porównania większych niż te, jakich 

dokonali wszyscy Święci.” 

„Wszystkie momenty życia przyznawanie nam z Jego miłosierdzia, są 

równocześnie niezliczonymi darami nieskończonej wartości, byśmy je 

wykorzystywali na rzecz naszej duszy dla dokonania najwyższego, wieczystego 

i niepojętego dzieła szczęśliwej wieczności…” 

Zobaczmy więc, co według Pallottiego jest fundamentem, na którym można budować 

wspólnotę, co według niego jest konieczne by tworzyć relacje z Bogiem i ludźmi, co 

zapisał w statucie  ZAK’u jako bardzo ważne w codziennej mistycznej drodze.  Czyli 

na czym Pallotti wybudował ZAK, co nam wymodlił…  

I odważę się stwierdzić, że sam najpierw sprawdził, czy ten fundament w Jego 

codzienności - niełatwej, zapracowanej, wypełnionej obowiązkami często ponad siły, 

pełnej duchowych walk i często fizycznego cierpienia -  jest wystarczająco mocny, 

czy budując na nim można doświadczyć miłości i czułości Boga…  

Eucharystia, Adoracja i Rekolekcje  – to jakby trzy filary Jego Mistycznej drogi. 

Albo po prostu codzienność… Tym żył, do tego zapraszał i to wszystko przeżywał 

razem ze swoimi bliskimi we wspólnocie. 

Czy to możliwe, że Eucharystia Adoracja i Rekolekcje  to rzeczywiście w ZAK’u 

nasze wspólne misterium? 

W czasie ostatniego spotkania liderów ZAK w Ołtarzewie, na które szczęśliwie wysłał 

mnie Darek, jako przewodniczący Rady mojej wspólnoty   - w czasie wieczornego 
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przedstawiania wspólnot ZAK z całej Polski odkryliśmy, że łączą nas! mimo 

różnorodności właśnie te trzy filary EUCHRYSTIA, ADORACJA I REKOLEKCJE.  

W każdej wspólnocie pallotyńskiej są zwykłą a zarazem zupełnie niezwykłą i 

niepowtarzalną mistyczną drogą jej członków, naszą pallotyńską DROGĄ 

NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI.  

Czy to nie zachwyca?!!! że mistyczna codzienność Pallottiego jest inspiracją naszej 

codzienności?!! Początkiem i drogą naszych wspólnot - różnych, a tak pięknie 

zjednoczonych ?!! 

Pozwólcie proszę, że mówiąc o EUCHRYSTII,  ADORACJI I REKOLEKCAJCH 

podam przykłady, wzięte z życia mojej wspólnoty, przede wszystkim po to, by 

odnaleźć również w waszych wspólnotach wiele podobieństw, by zobaczyć naszą 

wspólną pallotyńską drogę NIESKOŃCZONEJ MIŁOSCI. 

 

EUCHARYSTIA 

„Miejmy nieustannie w pamięci nieskończone miłosierdzie i bezgraniczną 

miłość Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który dla kontynuowania w nas swego 

Najświętszego życia raczył wśród nas pozostać w Najświętszym Sakramencie 

Eucharystii… 
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Pragnę, aby absolutnie wszystkie moje i wszelkich stworzeń czynności 

zanurzone zostały w Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i zjednoczone były z 

Najświętszą Ofiarą. 

Bóg stał się pokarmem mojej duszy. Pragnie karmić mnie całym sobą… 

Kształtuje mnie i trzyma czule i mocno… napełnia mnie Łaskami, darami… 

Jezu nasz Bracie w Eucharystii 

Jezu nasz lekarzu i ratunku w Eucharystii 

Jezu nasz pokarmie i łasko w Eucharystii 

Jezu nasz skarbie i nasze szczęście w Eucharystii 

Jezu nieskończenie miłowany i miłujący w Eucharystii 

Eucharystia, największa, najświętsza z tajemnic… 

Bóg karmi mnie wiecznością swoją w Najświętszej Eucharystii. 

Postanawiam przygotowywać się stale do przyjmowania i udzielania świętych 

sakramentów, postanawiam czynić za nie ciągłe dziękczynienie, odnosić z nich 

ciągłą korzyść i nieustannie ich udzielać…” 

Pallotti jako Kapłan nie potrafił żyć bez Eucharystii… Tu był w Niebie… Tu 

doświadczał bliskości Boga… Tu spotykał UKOCHANĄ OSOBĘ… tu przeżywał 

Swoją Najprawdziwszą Miłość… tu wspinał się  na szczyty duchowego życia… i 

czasem jakby sam sobie nie wierzył, że doświadcza takiego szczęścia….  

Pragnął by absolutnie wszystko było zanurzone we Krwi Jezusa Chrystusa. 

Dla Pallottiego Eucharystia była siłą i potężną ochroną w chwilach duchowej walki… 

cierpienia… bólu duchowego, psychicznego, fizycznego…  

Po Komunii Świętej – w zjednoczeniu z Jezusem najłatwiej Mu było rozeznawać czy 

idzie tam, gdzie Jezus chce by szedł… i jeśli nie - Bóg Go zatrzymywał…  

i tu BÓG mówił Mu czego pragnie… To właśnie w czasie dziękczynienia po Mszy 

Świętej zrodziła się w Nim myśl - założenie ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA 

KATOLICKIEGO… w tajemniczy sposób dokonało się to mistyczne dzieło, które dziś 

trwa także w nas! 

Odważę się powiedzieć, że Pallotti spełnił pragnienia Ukochanej Osoby.  

Nasza wspólnota „BETLEJEM” zaczęła się wczesną wiosną 1998 roku od 

PRAGNIENIA EUCHRYSTII, przeżywanej we wspólnocie, razem z dziećmi…  

Wspólnotowa haggada  przypominana często, opowiada o tym jak w czasie wizyty 

kolędowej jeden z naszych przyjaciół najpierw witając Kapłana powiedział, że Księży 

to on nie lubi  a potem w czasie tego samego spotkania poprosił o odprawianie 

dodatkowej Mszy Świętej w niedziele dla swoich przyjaciół z małymi dziećmi /choć w 
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wielu bielskich parafiach Mszy Świętych w niedziele odprawianych jest kilkadziesiąt/. 

Nietakt i dysonans  - mało powiedziane  

Tak jednak się stało i tak się zaczęło nasze BETLEJEM, bo Kapłan okazał się 

Szaleńcem , dziś mówimy - że wziął to na klatę i zgodził się z nami być!!! 

Tamto pragnienie Eucharystii trwa przez lata i dziś jest coniedzielną otwartą dla 

wszystkich Mszą Świętą parafialną, na którą przychodzimy z małymi dziećmi, 

włączamy się w przygotowanie liturgii i oprawę muzyczną. Często prosimy o 

odprawianie tej Eucharystii w naszych intencjach. Eucharystią zaczynamy też 

czwartkowe Adoracje Najświętszego Sakramentu, Rekolekcje, jest też codzienną 

praktyką w czasie wypoczynku na spływach kajakowych, żaglach, czy nartach… 

Bo bez Eucharystii nie potrafimy już żyć. Poprzez Eucharystię jesteśmy prowadzeni 

tak jak Pallotti najpiękniejszą drogą nieskończonej miłości … Eucharystię w mojej 

wspólnocie odkrywamy jako pragnienie Boga, by mógł być w sposób fizyczny blisko 

Swoich Ukochanych, ale także jako nasze pragnienia by być blisko Niego! 

Kiedy na jedne z pierwszych Rekolekcji we wspólnocie, w lutym 2000 roku 

postanowiliśmy wybrać się bez naszych małych dzieci, bo co tu dużo mówić 

chcieliśmy sobie trochę odpocząć, nawet nazwaliśmy to pięknie - chcemy się 

wyciszyć… skupić… przeżyć mistyczne spotkanie z Jezusem… - to od razu na 

pierwszej rekolekcyjnej Eucharystii usłyszeliśmy Ewangelię z dnia: POZWÓLCIE 

DZIECIOM PRZYCHODZIĆ DO MNIE, NIE ZABRANIAJCIE IM… DO NICH 

NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE … 

spuściliśmy głowy stojąc na tej Eucharystii bez dzieci  i już nigdy potem nie 

zostawiliśmy ich w domu… bo Jezus w czasie Eucharystii z największą czułością: 

Pozwólcie… /słyszycie to?!!/ -  nauczył nas, że nasza mistyka to codzienność z 

dziećmi… tworzenie z nimi relacji miłości… 

I tak to trwa -  właśnie przez Eucharystie Bóg stwarza nasze Relacje, pogłębia je… 

Eucharystia tworzy wspólnotę, Kościół… odkrywamy coraz mocniej, że relacje, które 

tworzymy ze sobą są wpieczone w nasze Eucharystie, że w Komunii z Bogiem 

doświadczamy pełniej naszych ludzkich relacji…  zobaczcie jak ważne jest to z kim 

przeżywamy Eucharystię, jak dobrze jest siedzieć z przyjaciółmi, blisko osób ze 

wspólnoty, które kochamy… - o ile wtedy łatwiej modlić się i doświadczać bliskości i 

czułości Boga... 

Kiedyś wracając bardzo zmęczeni, po nieprzespanych nocach i tysiącach kilometrów 

po Rekolekcjach, które nasza wspólnota organizuje w Danii – zatrzymaliśmy się w 

Ząbkowicach na krótki odpoczynek. Oczywiście wspólna Eucharystia i znów 

Ewangelia z dnia: Słudzy nieużyteczni jesteśmy wykonaliśmy to, co powinniśmy 

byli wykonać… i doświadczyliśmy wtedy tak wielkiej czułości Boga, że do dziś to 

wspomnienie jest w nas bardzo żywe… 
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Moje świadectwo uczenia się Eucharystii od Pallottiego jest takie, że to właśnie ON 

nauczył mnie przygotowywania się do codziennej Eucharystii, praktycznie w każdej 

chwili dnia… nauczył mnie czynić z Eucharystii centrum pragnień, marzyć o chwilach 

bliskości z Jezusem…  myśleć w różnych okolicznościach w pracy, w domu, przy 

zakupach, podczas jazdy samochodem – o spotkaniu z Miłością! czekać…  

I powiem wam TO PIĘKNIE DZIAŁA!!! 

Genialnie pokazał nam to Pallotti! 

ADORACJA  modlitwa Obecności 

 

Proszę teraz chwilę pomódlmy się z Pallottim 

„Jezu w Najświętszym Sakramencie, najukochańszy ponad wszystko 

Oblubieńcze duszy mojej, rzucaj, proszę Cię z tego świętego ołtarza miłości 

najpłomienniejsze na wszystkie serca, aby wszyscy ukochawszy Cię teraz, 

miłowali Cię później na wieki w niebie.” 

„Boże, Mocy moja, Boże mój! 

Boże życie moje! Jezu mój!  

Boże mój miłości moja… odnowienie moje… miłosierdzie moje… 

Oblubieńcze mojej duszy… pokoro moja… umartwienie moje…  

Obecność Twoja niech będzie we mnie… 
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Boże wola Twoja niech będzie moim niebem! Boże niepojęty! 

Jesteś moją mową… moim milczeniem… Moją zupełną samotnością… moją 

doskonałością… moją świętością… moim miłosierdziem… 

Boże mój, któryś jest miłością, Twoja miłość – moją miłością. 

Bóg mój i wszystko moje na wieki!” 

Czy słyszycie tu poezję… oblubieńczą miłość… zakochany język… bezradność 

słów… to nie mistycy mówią językiem zakochanych, ale zakochani mówią językiem 

MISTYKÓW! 

Jako kobieta wiem  i wierzcie mi, kiedy dojrzały mężczyzna mówi/pisze komuś 

słowa: MÓJ to świadczy to nie tylko o jego wielkiej wrażliwości… Ale  to są bardzo 

ważne słowa głębokiego oddania się drugiej osobie… to są Słowa Wielkiej Miłości! 

Relacja MIŁOŚCI Świętego Pallottiego wyrażała się w codzienny, zwykły sposób 

przez Adorację Najświętszego Sakramentu… to co zapisał to mistyka, misterium, 

wzajemne udzielanie się ZAKOCHANYCH w sobie osób…  To piękno niesamowicie 

inspiruje i wzbudza wiarę, że Bóg nie kochał Pallottiego bardziej niż każdego z nas… 

że i z nami pragnie tworzyć głębokie relacje Miłości… 

W Adoracji Pallotti patrzy na Boga a Bóg na niego i to wystarcza… w tym patrzeniu 

nie ma nic nadzwyczajnego… Pallotti pozwala Bogu kochać, pozwala Mu działać tak 

jak Bóg chce - w nim i przez niego… oddaje Bogu wszystkie sprawy którymi żyje, 

ludzi których kocha i prowadzi, za których oddaje życie…  

Adoracja to też wielka wzajemność -  ważniejsze dla Pallottiego jest wsłuchiwanie 

się w głos Ukochanego Boga , w bicie Jego Serca… niż mówienie o sobie…  

Adoracja  to trwanie przy Jezusie,  bycie z Nim - wtedy, gdy wszystko się układa, ale 

najbardziej wtedy, gdy Bóg cierpi… to współodczuwanie bólu Boga… 

„O Jezu ubogi i odrzucony  

nieznany i zlekceważony znienawidzony, zelżony i prześladowany, od ludzi 

opuszczony , wydany i za podłą cenę sprzedany 

O Jezu smutny aż do śmierci  

porwany, powrozami i łańcuchy skrępowany, bluźnierstwami obrzucony 

oskarżony niesprawiedliwie skazany 

O Jezu zelżony, z szat obnażony, biczowany, policzkowany, cierniem 

ukoronowany, opluty, popychany i wyszydzany… 

wyciśnij głęboko w sercach naszych szacunek i miłość do Twoich upokorzeń 

oraz gorące pragnienie naśladowania Cię…’’ 
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Pallotti mistyk – wie dobrze, że modlitwa może być bardzo trudna… że musimy 

pokonywać czasem nieprawdopodobne przeciwności, żeby się modlić… dlatego tak 

pięknie mówi: 

„Najlepszą metodą modlitwy myślnej jest ta, która jest dla duszy najłatwiejsza i 

najbardziej owocna….” 

Dobrze pamiętam, kiedy zaczęły się w naszej wspólnocie Adoracje Najświętszego 

Sakramentu. Do kilku osób podszedł Nasz Ksiądz i powiedział: przyjdźcie proszę 

wieczorem się ze mną pomodlić przed Najświętszym Sakramentem, bo samemu mi 

teraz trudno.. I tak zostało!!! Potem my prosiliśmy o to, by spotykać się w każdy 

czwartek. Co ciekawe, po latach czytając zapiski Pallottiego okazało się, że zaleca 

Adoracje i rozważanie Pisma Świętego właśnie w czwartki na pamiątkę Ustanowienia 

Eucharystii. Dziś mówimy sobie we wspólnocie - ze szczęściem w sercach, że Jezus 

nie cofnął tamtego zaproszenia sprzed 18 lat, i nie cofnie… chce nas mieć tu przy 

Sobie… 

„Bóg potrafi w sposób wewnętrzny dokonywać w duszach wielkich rzeczy. 

Działaj, o Boże mój!” 

Pallotti uczy nas, że lepiej nie przywiązywać się do swojego sposobu modlitwy, 

pojmowania Boga, odczuwania, wyobrażania, do emocji, choć są piękne… bo Miłość 

to o wiele więcej! MIŁOŚĆ JEST NIESKOŃCZONA!  

Doświadczamy tego we wspólnocie w czasie naszych Adoracji…  słychać to 

wyraźnie w naszej głośnej, spontanicznej modlitwie… ciągle idziemy dalej, głębiej… 

czasem wydaje się nam, że już coś wiemy, coś znamy… i wtedy Bóg otwiera jakby 

nowy pokój… Wspólna modlitwa we wspólnocie to niesamowity DAR I ŁASKA… to 

mistyczna formacja… słuchanie siebie nawzajem przed Bogiem… nie tylko wiemy, 

czym żyjemy, jakie mamy trudności i radości, ale od razu włączamy się w tę 

modlitwę, wspieramy się… codzienność zanurzona w Bogu… często zmęczeni po 

całym dniu biegania zatrzymujemy się przed Jezusem i jest to Czas tylko dla Niego, 

Święty Czas… by w Bogu się schować… by w Nim się odnaleźć… by poczuć, że 

jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy razem…  

Zwykliśmy czasem zachwycać się spektakularnymi cudami, a ja wiem! że CUDEM 

CUDÓW jest codzienna MIŁOŚĆ…  Boga zachwyca nasza codzienność… bo taka 

jest Jego Miłość… a nas zachwyca Jego Bliskość! cokolwiek się dzieje… 

W czasie Adoracji na naszych Rekolekcjach mocno doświadczyliśmy… że to nie 

tylko my modlimy się do Boga, ale to BÓG MODLI SIĘ DO NAS … wzajemna 

Miłość… że Jezus idzie za pragnieniami Swoich Ukochanych… pyta co chcecie 

żebym dla Was zrobił…  

pamiętacie słowa Pallottiego - Boże mój, któryś jest miłością, Twoja miłość – moją 

miłością… 
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Moje doświadczenie mocy Adoracji jest też takie: czasem po przejściu progu kaplicy 

Najświętszego  Sakramentu schodzi ze mnie całe zmęczenie, ból, utrudzenie, 

cierpienie kilku dni… nagle jak ręką odjął…wchodzę w MIŁOŚĆ… 

I jeszcze coś ważnego… Adoracja Najświętszego Sakramentu nauczyła nas Adoracji 

Jezusa w sercu – nieustannej, w każdym momencie dnia… to też niesamowity DAR! 

„Dusza, która zawierzy Jezusowi i ufnie usiłuje Go naśladować, dochodzi do 

tego, że Jezus niweczy w niej wszystkie niedoskonałości i niedostatki… działa 

w niej Jezus Chrystus i w tej duszy wiedzie dalej Swe życie…” 

 

REKOLEKCJE  

Czy rekolekcje mogą mieć coś wspólnego z mistyką codzienności? 

„ …wieczorem pierwszego dnia rekolekcji udzielił mi Bóg łaski wyraźnego i 

pełnego odczucia – że całe me dotychczasowe życie mocą nieskończonego 

Miłosierdzia Bożego, uległo zniweczeniu po to, by rozpoczęło się 

zdecydowanie nowe życie, jak gdyby się teraz zaczęło moje dzieciństwo, a 

równocześnie – dzięki wszechmocy Bożej – mój wiek dojrzały wraz z 

doskonałym życiem w Bogu”  

Ten fragment świadectwa Pallottiego przedstawia dokładnie to, co dzieje się przez 

lata w czasie REKOLEKCJI w każdym z nas i całej mojej wspólnocie i w waszych 

wspólnotach - bo Rekolekcje to święty czas kiedy Bóg daje nam nowe życie…  
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Kiedy poprosiliśmy o nasze pierwsze Rekolekcje i trzeba było ułożyć plan nie 

mieliśmy pojęcia, że zrobiliśmy to dokładnie wg wytycznych Pallottiego…  

W planie na każdy dzień przewidział rozmyślanie, dwie nauki, Drogę Krzyżową, 

Różaniec, Adorację Najświętszego Sakramentu… dokładnie jak u nas!  

Brakło by mi czasu… ale przede wszystkim słów, by opowiedzieć jak wiele moja 

wspólnota i ja dostaliśmy darów i łask od Boga i ludzi przez Rekolekcje… ale 

wierzcie mi! to właśnie ta mistyczna praktyka przez lata trzyma nas przy Bogu, przy 

życiu… Kształtuje nasze Pragnienia, nasze Serca, naszą duchowość… rozlewa 

światło i Łaski na całą naszą codzienność … Tworzy wspólnotę…  w więc 

RELACJE! BÓG w czasie Rekolekcji KOCHA nas każdym słowem, gestem i sercem 

Kapłana i sercami każdego z nas… To czasem wspólne chodzenie po wodzie… 

czasem powstrzymywanie wielkiego wiatru… zawsze czas, kiedy Jezus przywraca 

nam wzrok… chroni od zła… pozwala wchodzić na niebiańskie ścieżki…  

Rekolekcje są jakby bazą, stacją paliw, fundamentem, na którym potem opieramy 

naszą codzienność… szkołą miłości…  

„Powinniśmy zatem żyć jak dzieci w rękach naszych ojców duchownych…” 

To właśnie na rekolekcjach nauczyliśmy się Codziennej Pamięci Praktycznej 

„Nazywa się PAMIĘCIĄ dlatego, że mamy sobie zawsze przypominać o 

obowiązku naśladowania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zwie się 

PRAKTYCZNA,  ponieważ szczytny ten obowiązek powinniśmy spełniać w 

myślach, słowach i uczynkach, a nade wszystko w opanowywaniu uczuć serca. 

Nazywa się CODZIENNĄ… gdyż to święte zobowiązanie mamy praktykować 

codziennie aż do śmierci…” 

to są tylko małe chwile zamyślenia w ciągu dnia a Jezu żyje w nas…  

na przykład kiedy robi się ciężko, ktoś sprawia nam przykrość… myślę - Jezu jak 

Tobie jest przykro, gdy ludzie Cię nie chcą, albo Cię oskarżają… a Ty nic złego nigdy 

nie zrobiłeś… jestem przy Tobie! – i wierzcie mi to działa!!! Bóg może we mnie żyć, 

prowadzić Swoje życie w moim sercu…  

Pallotti genialnie to wymyślił… 

„Słowem, mamy we wszystkim wyobrażać sobie, że widzimy Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, który stał się przykładem, wzorem i regułą całego naszego 

życia…” 

albo po prostu tak jak mówił Pallotti  wyobrażam sobie…  

nosze przytulonego do serca Małego Jezusa – i okazuje się, że to najlepszy sposób 

by czuć bardziej Miłość niż cierpienia tego świata…  

Mistyka codzienności podarowana nam przez Pallottiego… 

„Proszę więc teraz… oraz zamierzam prosić i po mojej śmierci…  

Bracia Najdrożsi w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym, abyście się tak oddali 

pracy dla trwałego założenia i najskuteczniejszego rozszerzania 



28 
 

Zjednoczenia… jak gdybyście Wy wszyscy byli sami wybrani przez Pana 

naszego Jezusa Chrystusa na Jego założycieli, krzewicieli i opiekunów… 

Starajcie się robić wszystko, co tylko możecie…” 

Rekolekcje to też współpraca, współdziałanie… to nie tylko Kapłan jest za nie 

odpowiedzialny, czy je przygotowuje… choć na pewno na Nim spoczywa największy 

ciężar… bez Kapłana nie moglibyśmy doświadczać cudów sakramentów… i mocy 

głoszenia Ewangelii… czyli tego co najpiękniejsze i najważniejsze!  

ale przygotowanie Rekolekcji… to jak przygotowanie pięknego koncertu dla Pana :) 

muszą zagrać wszyscy… - u nas we wspólnocie tak to działa - jedni katechezy dla 

dzieci, inni modlitwy, jeszcze ktoś obiadki, zakupy… cały akompaniament  

wszystkie instrumenty… /podobnie było pewnie z przygotowaniem naszego Sympozjum…/ 

przeczytam Wam krótkie słowa sms’a jednego z naszych mężczyzn, o Rekolekcjach 

w Danii: 

…nie wyobrażam sobie żeby Ksiądz jechał sam, pewnie dałby radę, bo to twardy 

chłop ale On przecież niesie ciężar tych ludzi… jadę tam z Nim i dla Niego i chcę 

tego… bo Go potrzebuję a On nas… bo to jest przyjaźń… a Ofiara naszego trudu 

wszystkim się przyda… 

Czas przed Rekolekcjami i po Rekolekcjach często jest bardzo trudny… Pallotti 

dobrze o tym wie… 

„Pamiętaj, Wincenty, że w czasie większych trudności należy zwiększyć 

gorliwość; staraj się jednak nie tracić jej i wtedy, gdy ci się wydaje, że takie 

trudności nie zachodzą; przeciwnie, o jej wzrost staraj się zawsze coraz to 

usilniej.” 

Wygląda to tak jakby nagle nadciągały czarne chmury, które zasłaniają światło, 

przynoszą burze, zimny deszcz i ostry wiatr, w środku mnożą się lęki i niepokoje 

naprawdę czasem nie wiadomo dlaczego i skąd :( właśnie wtedy zaczynamy 

chorować… nagle trzeba wykonać jakieś dodatkowe prace… kumulują się problemy 

we wspólnocie… budzą się lęki i agresja… proste rozmowy stają się nagle 

skomplikowane… 

Długo udawaliśmy, że to nic… teraz jednak właśnie w tym czasie staramy się być/żyć 

w jeszcze większej Bliskości Jezusa… nasza mistyka codzienności… wg Pallottiego. 

Swoje Rekolekcje w mojej wspólnocie zaczęła też organizować nasza młodzież, te 

dzieci sprzed lat, które na szczęście braliśmy na rekolekcje  Dziś mówią - już 

często studenci, że nie odnaleźli się w duszpasterstwach akademickich… i chcą 

zrobić to sami…  

Ksiądz, który z nimi pojechał, bardzo przeżył ten czas, wspólną modlitwę… 

rozmowy… nie chciał wierzyć, że pojechali pierwszy raz… i miał trochę racji, bo oni 

na rekolekcje jeżdżą całe życie… 
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Rok Miłosierdzia – Sakrament Pojednania 

Pallotti zwykł mówić, że w życiorysach świętych zawsze brakuje Mu 

najdłuższego rozdziału… rozdziału o ich grzechach… właściwie to dobrze – 

naprawdę nic ciekawego  jednak czasem mam wrażenie, że gdybyśmy wiedzieli 

jak wielkie walki musieli toczyć, i jak udawało im się zwyciężać swoje słabości może 

byłoby nam łatwiej wychodzić ze swoich grzechów… 

Pallotti czuł się grzesznikiem… On wiedział i bardzo boleśnie to przeżywał, że  

grzech to nie tylko łamanie prawa, przekraczanie przykazań… ale to rany zadane 

Osobie! rany zadane w Relacji – to zawiedzenie miłości, zdrada miłości Osoby 

najbliższej…  także zdrada siebie, swoich wartości, najpiękniejszych marzeń, 

czystych intencji… to odwracanie się od Kogoś, kto z miłości gotowy jest oddać 

życie…  grzech to śmierć zadawana w Relacji… śmierć zadawana Bogu, śmierć 

zadawana ludziom i śmierć zadawania sobie…  

w Słowach Pallottiego choć brzmią mocno nie ma przesady… 

„Boże mój, Miłosierdzie moje, ja jestem potworem o wszelkich możliwych 

przywarach… 

Pragną przeto wyznać… mą zatwardziałość serca i brak prawości oraz 

opieranie się każdemu dobru, skłonność do wszelkiego zła, do każdej wady, do 

każdego występku i grzechu.” 
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ale Pallotti wie, że w Sakramencie Pojednania znikają rany, Bóg kładzie Swoje 

przebite Dłonie w bolące miejsca… stwarza nas na nowo… To Największe Cuda 

Zbawienia! 

Kiedy przyjechaliśmy na jedne z naszych pierwszych Rekolekcji do Kasinki Małej… 

dosłownie na koniec świata… w czasie pierwszej rozmowy z Księdzem o tym, co 

będziemy tutaj robić? usłyszałam  – Będę Was spowiadał… Pomyślałam… 

odważne słowa… ciekawe jak to zrobi? nie dość, że małe dzieci, że plan szczelnie 

wypełniony… no i my przecież musimy chcieć…  

Wierzcie mi PRZEPIĘKNIE ZROBIŁ!!! I tak nas prowadzi przez lata… Prosto do 

Największej Miłości… a dziś my sami bardzo, bardzo często prosimy o udzielanie 

nam Sakramentu Pojednania… bo tam doświadczamy czułości i mocy Boga! 

„Wyrządziłbym zniewagę dobroci Twojej, gdybym myślał, że nieskończone Twe 

miłosierdzie nie zatriumfuje nad moją niedoskonałością.  

Przeciwnie, ufam, że przez wzgląd na nieskończone swe miłosierdzie 

potraktujesz mnie z większą jeszcze obfitością łask, niż gdybym był 

człowiekiem prawego serca.” 

Trudno mi mówić o przeżywaniu Spowiedzi Świętej przez Pallottiego, także o Nim 

jako spowiedniku… bo to miejsca najintymniejsze z intymnych…  

na pewno przeżywał to spotkanie z Jezusem bardzo głęboko…  

Często mówi o sobie, że jest CUDEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA… i właściwie robi 

wszystko, by MIŁOSIERDZIE DAWAĆ… w listach odwołuje nawet ważne spotkania, 

by móc spowiadać… przebiera się za kobietę, by móc wyspowiadać umierającego, 

który nie chce widzieć Księdza… wpycha ciasteczka w usta bluźniącego człowieka, 

by móc Mu powiedzieć, że jest Ukochany przez Boga i przed śmiercią się 

wyspowiadał… korzysta z daru bilokacji właśnie, by spowiadać… Swoich przyjaciół 

spowiada latami… w końcu umiera… dając płaszcz biedakowi…  a wracał przecież z 

konfesjonału…  

Codzienna droga mistyczna Pallottiego to MIŁOSIEDRDZIE… niech w tym 

szczególnym ROKU ŁASKI mocno to zabrzmi… Pallotti żyje wyobraźnią Miłosierdzia, 

przez Sakrament Pojednania prowadzi ludzi do Relacji z Jezusem – dobrze wie! 

że uzdrowienie to nie jakieś czary mary, ale doświadczenie BLISKOŚCI I MIŁOŚCI 

JEZUSA… dobrze wie! że SPOWIEDŹ wraca Jezusowi nasze życie, myśli, uczucia, 

całą miłość… że MIŁOSIERDZIE TO WZAJEMNOŚĆ… że nawrócenie to długa 

podróż całego życia … i wiele modli się za swoich penitentów… 

„Stoję przed Tobą w niepojętej nędzy swojej… i czuję, że Miłość Twoja mnie 

ogarnia… Niech zajaśnieje we mnie Miłosierdzie Twoje i zadomowi się…” 

...tamtą Spowiedź Świętą zapamiętałam szczególnie… to trudno wytłumaczyć, bo to 

jest doświadczenie bardzo osobiste… ale czułam się dokładnie tak, jakby spowiadał 

mnie Jezus… Kapłan był, ale jakby Go nie było… a po rozgrzeszeniu coś bardzo 

mnie puściło… jakby pękły jakieś sznury, które krępowały ruchy, nie pozwalały 

oddychać… raniły przy próbach rozwiązania… odeszła ciemność… Teraz czuję się 
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wolna… czuję się Dzieckiem Boga… wszystko we mnie drży…  krzyczy na cały 

świat… czasem płacze wzruszeniem… bo Miłosierdzie Boga zadomowiło się we 

mnie… Miłosierdzie to mój bezpieczny DOM… myślałam, że to moje łzy obmywały 

Jezusowi stopy… a On płakał razem ze mną 

Święty JPII mówi: „granicą zła jest Boże Miłosierdzie” a Pallotti 

„Bóg jest zawsze życzliwy wobec Twoich słabości a Twoja słabość jest 

przedmiotem Bożej dobroci i Miłosierdzia” 

Myślę, że codzienna Mistyczna droga każdego z nas to MIŁOSIERDZIE! Pallotti 

zupełnie tak samo jak Siostra Faustyna o tym mówi… używa tych samych słów… 

tych samych zwrotów… a przecież żył na długo przed Nią… 

 

Na zakończenie  sprawdźmy, co na mistykę codzienności w ujęciu Relacji i 

na nasze rozważania powie Katechizm Kościoła Katolickiego: 

„Postęp duchowy zmierza do coraz bardziej wewnętrznego zjednoczenia z 

Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazwane zjednoczeniem MISTYCZNYM, 

ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty – 

„święte misteria” – a w Nim, w misterium Trójcy Świętej. 
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Bóg wzywa nas wszystkich do tego wewnętrznego zjednoczenia z Nim, nawet 

jeśli szczególne łaski czy nadzwyczajne znaki  życia mistycznego są udzielane 

jedynie niektórym, by ukazać darmowy dar udzielony wszystkim.” 

 

Jesteśmy więc w tej szczęśliwej sytuacji, że Pallotti także dla nas przyjął od Boga 

szczególne łaski i nadzwyczajne znaki życia mistycznego, by pokazać nam darmowy 

dar mistycznej codzienności, który Bóg chce dać wszystkim.  

Pallotti nie chce nas koncentrować na sobie… Jego marzenie  o „ukrytą miłość” Bóg 

wciąż się spełnia…  

To niesamowita inspiracja dla nas, by też marzyć z Jezusem… bo Bóg chce spełniać 

nasze Marzenia… przez wieki… 

Podsumujmy:  

MISTYKA to Relacja Boga i człowieka. Misterium zjednoczenia i wzajemności.  

Jest tak dlatego, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boga w Trójcy Świętej.  

Naśladowanie Jezusa to życie dla ukochanych osób, to Relacja z Ojcem i Duchem 

Świętym oraz pielęgnowanie relacji przyjaźni i miłości.  

Tym co nam pomaga w codzienności chodzić mistyczną drogą są SAKRAMENTY – 

Święte Misteria – EUCHRYSTIA, ADORACJA, REKOLEKCJE.  

W tych przestrzeniach doświadczmy czułości i bliskości Boga.  

Doświadczenie mistyczne jest doświadczeniem powszechnym!   

/Oblicza się, że w samej historii Kościoła w Hiszpanii znanych jest z imienia ok. sześciu tys. 

mistyczek i mistyków/. 

W mojej wspólnocie jak refren powtarzamy słowa z naszej konferencji rekolekcyjnej: 

Niebo to Relacja z Jezusem, wieczna Relacja Nieskończonej Miłości…  

Bez zmartwychwstania nie bylibyśmy na Obraz Boga… Kiedy patrzę na spotkania 

Zmartwychwstałego Jezusa z Jego Bliskimi, to myślę, że po śmierci w relacjach wiele 

się nie zmienia – Piotr czuje ból zdrady i czeka na spotkanie Pana, by wyznać Mu 

miłość… Maria Magdalena rozpoznaje Jezusa, gdy mówi do Niej po imieniu w 

sposób tylko Im znany, którego nauczyła się wcześniej…  Oni dalej pragną i kochają 

Boga… trwają z NIM w Bliskiej RELACJI… dlatego myślę, że mistyka zaczyna się 

tutaj, teraz, w codzienności….  

I że do każdego z nas już tutaj należy nadanie indywidualnego i niepowtarzalnego 

znaczenia słowu BLISKOŚĆ… bo MISTYKA podpowiada, że to właśnie 

BLISKOŚCI potrzebujemy najbardziej…  

Najpiękniejsze wiersze o miłości, cudowna muzyka, najsłynniejsze obrazy, powstały 

właśnie dzięki relacjom miłości… bo najgłębsze marzenia człowieka - to pragnienia 

by kochać i być kochanym… niesamowite jest to, że Bóg marzy dokładnie o tym 

samym… 

Pallotti Swoim życiem pokazuje nam: marzenia Boga o bliskości człowieka i 

marzenia człowieka o bliskości Boga mogą się spełniać!  

MISTYKA - TO BYĆ SZCZĘŚLIWYM I DAWAĆ SZCZĘŚCIE!!! 

Jeśli tu na ziemi przeżywamy chwile szczęścia, których nie potrafimy opisać… ani 

zatańczyć czy namalować … jeśli chcemy więcej niż można chcieć… jeśli czujemy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
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gdzieś głęboko, że nasza miłość chce za dużo… nie ma się czym martwić to 

oznacza, że tu jest zaledwie początek drogi… że więcej przed nami niż za nami… że 

Miłość jest NIESKOŃCZONĄ PODRÓŻĄ… że Życie Wieczne to Szczęście z 

Ukochanymi Osobami… że będziemy dla siebie Niebem… bo Bóg dokończy w nas 

to, co rozpoczął… 

DZIĘKUJĘ  JEZUSOWI !  

DZIĘKUJĘ MOIM BLISKIM ! BEZ NICH - NIE MA MNIE… 


