Nasze wakacje z Bogiem i w Bogu.
Panie Jezu, Przyjacielu Najdroższy,
jak pięknie, jak fajnie i jak wspaniale
że już rozpoczął się ten tak bardzo oczekiwany przez nas
czas wypoczynku i wakacji.
Tak rozważam w sercu …..i myślę….
że jest to prawdziwie szczególny czas,
a przede wszystkim, to wielki dar.
A przecież każdy dar, trzeba przyjąć
z wdzięcznością i odpowiedzialnością.
Bo niewątpliwie każdy dar
jest pięknym gestem dobroci
i niewyczerpanej rzyczliwości Bożego Serca,
Serca Dobroci i Miłości Pełnego.
Każdy dar, mały czy duży,
uczy nas w pewien sposób,
szacunku i wdzięczności.
Abyśmy mogli tak właśnie przyjąć
każdy dzień wypoczynku
potrzeba nam Twej Mądrości, o Panie!
Abyśmy chwila po chwili
cały czas naszych wakacji,
czy to choć krótkiego urlopu,
trwali w wierze, nadziei i miłości,
bo te cnoty nigdy nie idą na wakacje,
i konieczne jest abyśmy dzień w dzień troszczyli się,
aby mogły one kwitnąć w nas
i umacniać nasze ziemskie pielgrzymowanie.
Aby nieustannie pomagały nam postępować
tak jak prawdziwie grzeczne dzieci Boże,
abyśmy mogli coraz bardziej przypodobać się naszemu Bogu i Ojcu.
Abyśmy mogli naśladować Ciebie, Panie Jezu,
i tak postępować tak jak Ty, zawsze i wszędzie,
potrzeba nam Twoej Mądrości, o Panie!,
i w czasie i po wakacjach!
Wakacyjne dni to nowa okazja
aby móc odpocząć
ale jeszcze większa okazja
aby podziwiając piękno przyrody i krajobrazòw
móc chwalić Imię, naszego Stwórcy i Pana.
Wakacje mogą kojarzyć się nam
z taka bardzo wydłużoną niedziela,
a każda niedziela to niezastąpiona okazja

aby przebywać z Bogiem
na modlitwie i w gestach solidarności,
to czas aby poświęcić chwile drugiej osobie,
i zwalczać w sobie chwast obojętności.
To czas aby móc poświęcić go drugiej osobie na modlitwie,
i postępować tak jak mówi Święta Siostra Faustyna:
jeżeli nie bedziemy mogli okazać miłosierdzia czynem, ani słowem,
to zawsze możemy modlitwą.
Modlitwę rozciągamy nawet tam
gdzie nie możemy dotrzeć fizycznie,
wierząc że modlitwa
nigdy nie spada bezowocnie na ziemię,
a wręcz przeciwnie, wznosi się do Boga
ktòry przyjmuje ze wzruszeniem każdy gest naszej modlitwy
i posługuje się nią według Swojej Świętej Woli,
zawsze dle naszego dobra,
choć nie zawsze potrafimy to odczytać.
Wakacje to prawdziwie błogosławiony czas!
Duchu Święty, bądź uwielbiony w nas,
prowadź nas po górach i dolinach
wakacyjnych przygód,
pomóż nam świątobliwie odpoczywać
a obdarzając nas darami Mądrości i Pobożności,
pomóż nam, abyśmy mogli przeżyć ten czas
uświęcają go i wzbogacając go tylko w dobre uczynki.
Możemy wszyscy…mogę ja…, możesz i ty…
dużo wiecej czasu poświęcić na modlitwe,
na czytanie Słowa Bożego i na jego rozważanie,
na czytanie dobrej książki,
i na przebywanie z Jezusem Przyjacielem,
aby właśnie tak odważnie iść z Nim przez życie,
z Nim pogłębiać wiedzę o przepięknej
i prawdziwej Historii Zbawienia,
o Nieskończonej Miłości Boga do każdego człowieka.
Wakacyjny czas to wielka okazja
aby posilić ducha i nakarmić się Jego Łaską.
W wakacje mamy wreszcie więcej czasu
aby móc pójść częściej do Kościoła,
aby móc prawdziwie odpocząć w Panu,
który zawsze czeka i tak gościnnie każdego zaprasza:
“Przyjdźcie do mnie wszyscy
ktòrzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepie” (Mk 11,28)
Panie, daj nam Ducha Mądrości,

abyśmy nie zmarnowali naszych wakacji
doprowadzając nasze ciało i naszego ducha
do jeszcze większego zmęczenia
goniąc za tym co oddala nas od Ciebie,
błędnie łudząc się i myśląc że w wakacje
trzeba odpocząć też od Kościoła.
Jak można zapomnieć i zaniedbać Tę naszą
ukochaną Matkę, która karmi nas Łaską i Bożym Życiem!
Jak można zapomnieć i zaniedbać
korzenie naszego chrześcijańskiego jestestwa
Daj nam Ducha Mądrości i Pobożności, o Panie,
abyśmy mogli zrozumieć
że wakacje to prawdziwie
b ł o g o s ł a w i o n y czas
bo w nim więcej czasu dla Ciebie,
okazje nieustannie nowe,
aby w Tobie trwać i być,
aby mocą Bożej Miłości którą zasiałeś w nas
móc nawiązywać prawdziwe przyjaźnie,
i z Tobą za rękę przez życie iść
od wakacji do wakacji,
aby mądrze, roztropnie i uczciwie
zapracować na czas wakacji bez końca,
kiedy będziemy oglądać Boga twarzą w twarz,
tam gdzie Słońce pokoju, prawdy i radości zawsze świeci
Pokornie prosimy Cie Boże,b ł o g o s ł a w nam
na czas naszych wakacji!
Amen. Alleluja!

