
 

 

/3 

 

Rzym 26 kwietnia 2022 

Drogie Siostry, 

Życzymy każdej z was pokoju i radości, które daje nam Zmartwychwstały Jezus! 

Podejmujemy kolejne kroki na drodze którą rozpoczęłyśmy. Pamiętamy o doświadczeniu i 

mądrości otrzymanej od naszych Założycieli. Przekazali nam oni praktykę rachunku sumienia w 

życiu codziennym.  

Z materiałem, który teraz przesyłamy wam w ramach naszej zgromadzeniowej drogi "Wypłyń na 

głębię”, proponujemy odnowić naszą dobrą praktykę rachunku sumienia przeżywanego jako 

spotkanie modlitewne. 

W naszym klaretyńskim życiu poświęcamy w ciągu dnia, w momencie, który najbardziej nam 

odpowiada,  trochę czasu na rachunek sumienia. Dokonujemy przeglądu naszego codziennego 

życia, aby szukać i rozpoznawać w nim Boże przejście. W ciszy serca przypominamy sobie 

miniony dzień, aby dziękować, rozpoznawać dobrego i złego ducha  w przeżywanych sytuacjach, 

wobec napotkanych ludzi  i różnych okoliczności. Przeglądamy w naszym sercu uczucia, 

wewnętrzne poruszenia i reakcje na wydarzenia. 

Nie osądzając samych siebie, stawiamy się w świetle Boga, rozpoznajemy, przyjmujemy, 

nazywamy po imieniu to, co przeżyłyśmy i z ufnością ofiarujemy siebie.  

Jest to czas łaski, który pozwala nam patrzeć na siebie kochającym spojrzeniem Boga. Daje nam 

ono światło, aby znaleźć nasze "źródła", nasze możliwości oraz wyzwania i zdolności, które w nas 

istnieją.  

Jest to ćwiczenie w rozeznaniu, które pośród chwil pocieszenia i strapienia ułatwia słuchanie 

tego, co Pan chce nam powiedzieć. 

Chodzi o stworzenie przestrzeni do znalezienia światła, do odróżnienia łask, których możemy 

potrzebować: cierpliwości, mądrości, siły, samopoznania, pokoju, pozytywnego spojrzenia i 

innych, z ufnością, że Bóg idzie u naszego boku, podtrzymuje nas i zachęca. 

Jest to okazja do radosnego, odnowionego i głębokiego ponownego spotkania się z samą sobą, 

z Bogiem, z innymi i z otrzymanym DAREM charyzmatycznym. Idziemy razem "tą samą ścieżką". 

Zapewniamy Materiały instruktażowe, abyście mogły z nich korzystać zgodnie z potrzebami 

każdej z was. 

" Nasz Pan a dał mi tę wolę, że znając wolę Bożą, nie istnieją dla mnie trudności" 

(Maria Antonia Paris). 

Siostrzany uścisk, 

Komisja " Drogi zgromadzeniowej" 


