
Oręż duchowy ciężkiego kalibru! 
Jasnogórskie rekolekcje wdów konsekrowanych 
„… ta, która rzeczywiście jest wdową… trwa w zanoszeniu  

próśb i modlitw we dnie i w nocy” (1Tm 5,4) 
 
Przekazując wdowom konsekrowanym księgę Liturgii Godzin Biskup Celebrans 
wypowiada słowa: Przyjmij księgę modlitwy Kościoła; niech chwała Pana 
nieustannie rozbrzmiewa w twoim sercu, a z twoich ust niech płynie błaganie 
o zbawienie całego świata. 
 
Przewodnia myślą grudniowych rekolekcji wdów konsekrowanych w ramach 
dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę była: Moc modlitwy wstawienniczej. Jeśli 
ktoś zostanie wprowadzony w tajemnicę modlitwy za innych, zrozumie 
stopniowo, że jest ona jedną z największych odpowiedzialności, jakie Bóg 
kiedykolwiek powierzył ludziom. 
 
Modlitwa wstawiennicza jest bowiem udziałem w zbawczej misji samego 
Jezusa. Dlatego nie może ona być jedynie rodzajem ozdobnego dodatku do 
naszej modlitwy osobistej. Poprzez nią rozgrywa się w niewidzialnej sferze 
duchowe zmaganie, którego owoce w stosownym czasie ukażą się w sposób 
widzialny, jakkolwiek nie zawsze ściśle zgodnie z naszymi oczekiwaniami. 
Wielka orędowniczka św. Teresa z Lisieux porównała modlitwę wstawienniczą 
do dźwigni, za której pomocą Archimedes chciał kiedyś poruszyć z posad świat. 
 
„Dajcie mi dźwignię i jakiś punkt oparcia – mówił pewien uczony, a podniosę 
świat. Czego nie mógł osiągnąć Archimedes, ponieważ jego prośba nie była 
skierowana do Boga i ponieważ była wyrażona jedynie z materialnego punktu 
widzenia, to w pełni osiągnęli święci. Jako punkt oparcia wszechmogący dał im 
samego siebie, i to tylko siebie! Jako dźwignię dał im modlitwę, która obejmuje 
ogniem miłości; w ten sposób święci podnieśli świat i tak też podnoszą go ci, 
którzy dotąd się zmagają, i tak będą podnosić również przyszli święci aż po kres 
czasów”. 
 
Jeśli przed obliczem Pana będą stawać coraz to nowi orędownicy, którzy Bogu 
„nie dadzą spokoju, dopóki nie odnowi Jeruzalem” (por Iż 62,7), to z pewnością 
świat nie pozostanie całkiem taki sam, jak jest. 
 
Rzeczywiście, modlitwa wstawiennicza jest orężem duchowym ciężkiego 
kalibru, a nie jedynie wypełnieniem z konieczności wolnego czasu tych, którzy 
nic innego robić nie potrafią albo w danej chwili nie mogą. 
 
Wdowy konsekrowane, podobnie jak Mojżesz, stają w wyłomie skalnym przed 

Panem, aby wypraszać Jego miłosierdzie dla świata. 
 


