Pielgrzymka Stanu Wdów na Jasną Górę
w Roku Wiary
W dniach 29.11-02.12 2012 odbyła się doroczna pielgrzymka Stanu Wdów na Jasną
Górę pod hasłem ‘Mocne w wierze’ W pielgrzymce wzięło udział ponad 70 wdów
konsekrowanych i przygotowujących się do poświęcenia swego życiu Bogu w tym
stanie. W towarzyszących pielgrzymce rekolekcjach stanowych uczestniczyło 26
osób z różnych diecezji kraju. Rekolekcje prowadził o. Wiesław Łyko OMI przy
współudziale o. Rafała Klimasa, bernardyna.
Wobec dzisiejszego deficytu wiary żywej refleksja rekolekcyjna uwydatniła potrzebę
wiary pogłębionej, wręcz ‘szalonej’, wiary, która nie stawia żadnych warunków ani
zastrzeżeń.
W osobach biblijnych postaci dwóch wdów: tej z Sarepty Syjońskiej i tej
z dziedzińca Świątyni jerozolimskiej jawi się wiara jako postawa wewnętrzna tych,
którzy budują swoje życie na Bogu, Jego Słowie i całkowicie Jemu ufają. Życie
wdowy w czasach starożytnych było samo w sobie sytuacją wielkiej biedy. Z tego
powodu w Piśmie Świętym wdowy i sieroty są osobami, o które Bóg troszczy się
w sposób szczególny: utraciły wsparcie doczesne, ale Bóg pozostaje ich
Oblubieńcem.
Jednak obiektywny stan biedy, w tym przypadku fakt bycia wdową, nie wystarcza:
Bóg bowiem wymaga zawsze naszego bezinteresownego posłuszeństwa wiary, które
wyraża się w miłości do Niego i względem bliźniego. Nikt nie jest tak biedny, aby
nie mógł czegoś dać. Św. Leon Wielki, papież, napisał: „Na wadze Bożej
sprawiedliwości nie mierzy się ilości darów, lecz ciężar serc. Ewangeliczna wdowa
złożyła w świątynnej skarbonie dwa małe pieniążki i złożyła znacznie więcej niż
wszyscy bogaci. Żaden akt dobroci nie jest pozbawiony sensu w obliczu Boga…”
Przed obliczem Jasnogórskiej Matki naszego zawierzenia – Mater fidei –
uczestniczki pielgrzymki uczyły się wiary żywej, będącej ryzykiem całkowitego
ofiarowania siebie Bogu i bezwarunkowego przylgnięcia do Chrystusa.
Pielgrzymkę cechowała radość spotkania wdów, które w doświadczeniu rozłąki ze
swymi małżonkami odkryły niezwykłą prawdę, że Pan Bóg nie zabiera nam niczego
ani nikogo, jak tylko po, aby nas jeszcze hojniej obdarować łaską jeszcze
pełniejszego zjednoczenia z Nim.
***
Wdowy konsekrowane coraz bardziej wpisują się w krajobraz Kościoła w Polsce
(obecnie jest wdów 200 i jeden wdowiec konsekrowany, plus kilkadziesiąt
kandydatek) i przez swoją obecność, i różne formy posługi chcą być jeszcze
jednym motywem nadziei dla tegoż Kościoła.

