ZAMYŚLENIA NA NOWY ROK
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni,
aż do skończenia świata. (Mt 28,20)
Powiesiłem na ścianie najpiękniejszy ze wszystkich nowych
kalendarzy. Cieszę się już na dużą ilość spotkań w nowym roku, na
wolne dni w czasie urlopu, na chwile odpoczynku. Kiedy patrzę na
gwóźdź, na którym wisi kalendarz, myślę sobie: czy nie mógłby być on
symbolem oparcia się na Bogu? Czy spotkają mnie miłe chwile, czy
niemiłe - będę się Go trzymał.
Dziękuję, Panie, za Twoją bliskość w czasie radosnych i smutnych dni.
A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze
wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze.(Ga 6,10)
Nie mam czasu! - mówi chyba każdy z nas. W tym jest jednak zawarte
kłamstwo, ponieważ w mniejszym lub większym stopniu dysponuję
swoim czasem. Kiedy oznajmiam jakiemuś człowiekowi: Nie mam czasu oznacza to właściwie, mówiąc szczerze: Nie mam czasu dla ciebie! Wielu
sądzi, że nie ma czasu dla Boga, na modlitwę, na mszę świętą. Oznacza
to jednak, że istnieje coś, co jest dla mnie ważniejsze, niż Bóg lub
wspólnota wierzących.
Panie od łacińskiego słowa ,,tempus ‘’ oznaczającego czas, utworzyliśmy
wyraz ,,tempo”. Mam nadzieję, że uda mi się złożyć w Twoje ręce moje
przepełnione terminami lata jako spełniony czas.

Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod
niebem: jest czas płaczu i czas śmiechu;
czas milczenia i czas mówienia.(Koh 3,4.7)
Czy możesz powiedzieć dzieciom dobranoc ? – zawołała żona do męża, kiedy
o ósmej wieczorem wyszła z pokoju dziecięcego. Tak – odrzekł mąż ze swojego
gabinetu, muszę tylko dokończyć list. Zaraz przyjdzie – odpowiedziała matka
dzieciom, które siedziały jeszcze na łóżkach, ponieważ chciały pokazać tacie,
jak poukładały pluszowe zabawki. Kiedy ojciec skończył pisać list i wszedł do
pokoju, dzieci już spały…
Panie, pomóż mi, żebym umiał usłyszeć dziś najcichsze
wołanie w ważnym momencie.
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