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Najważniejsza
obozowa sprawność
Z
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pozoru wszystko wygl¹da³o zwyczajnie, dru¿ynowy i siedz¹cy wokó³ niego
w krêgu zastêpowi - obozowa normalnoœæ. To, co zwróci³o moj¹ uwagê, to
przejêcie z jakim dru¿ynowy wypowiada³ kolejne zdania. Gdyby nie fakt, ¿e
na twarzach ch³opaków dostrzeg³em zdziwienie i zas³uchanie, pomyœla³bym, ¿e znowu za coœ obrywaj¹. Dru¿ynowy nie chcia³ przerywaæ, skinieniem rêki i uœmiechem
zaprosi³ mnie do krêgu, a to, co mówi³, by³o naprawdê interesuj¹ce:
"To jedna z najwa¿niejszych, ale i najtrudniejszych rzeczy na obozie, wymaga
naprawdê ogromnego wysi³ku. Najpierw trzeba pokonaæ w³asn¹ sennoœæ. Zdajecie
sobie sprawê, ¿e rano wcale nie jest to takie ³atwe, nie chodzi tylko o to, by nie
spaæ, trzeba wykrzesaæ z siebie trochê energii, wzi¹æ w karb swoje myœli, zmobilizowaæ do zachowania pe³nej koncentracji. Ka¿dy szczegó³ jest wa¿ny, czasami mo¿e
siê okazaæ, ¿e jedno zdanie - które tak ³atwo mo¿e ulecieæ przez nasz¹ bezmyœlnoœæ
- bêdzie mia³o du¿e znaczenie. Zreszt¹,
nie chodzi tylko o zwyczajnie s³uchanie
i zapamiêtywanie - tak jak na biologii,
czy geografii - trzeba pamiêtaæ, Kto do
nas mówi i co z tego wynika dla naszego codziennego ¿ycia.
Jest jeszcze do pokonania "pokusa schowania siê w t³umie", nikt nie zauwa¿y, ¿e myœlami jesteœ daleko, ¿e
otwieraj¹c usta, udajesz tylko, ¿e wydajesz z siebie jakiœ g³os. Ty sam - bez
jakiejkolwiek kontroli - podejmujesz
ten trud albo tchórzliwie go sobie odpuszczasz.
To wszystko nie by³oby takie
trudne, gdyby chodzi³o o jednorazowy wysi³ek. Jeden raz ³atwo zmobilizowaæ siê do skupienia i pokonania lenistwa, ale codziennie, to jest prawdziwa sztuka. Pokonaæ rutynê, bez-
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myœlnoœæ i codziennie robiæ to samo z now¹ energi¹ i radoœci¹, to jest dopiero
wyzwanie."
Kiedy skoñczy³, po krótkiej ciszy zastêpowi zaczêli szeptaæ miêdzy sob¹, na
tyle g³oœno, ¿e dru¿ynowy us³ysza³ o czym rozmawiaj¹.
- Jak to nie wiecie o czym mówiê, proszê ksiêdza, chyba nic nie popl¹ta³em.
Czy ksi¹dz wie o czym mówi³em?
- Wydaje mi siê, ¿e ca³y czas mówi³eœ o prze¿ywaniu Eucharystii.
Na kilka sekund zapad³a cisza, zastêpowi odtwarzali w pamiêci s³owa dru¿ynowego sprawdzaj¹c czy na pewno wszystko siê zgadza.
Bardzo ³atwo Msze œw. na obozie potraktowaæ jako "kolejny punkt programu",
zapominaj¹c, ¿e wymaga od nas osobistego wysi³ku. Dlatego na czas obozu warto
podj¹æ konkretne wezwanie: chcê z ka¿dym dniem obozu coraz lepiej prze¿ywaæ
Eucharystiê. To postanowienie musi zmieniæ siê w Twój codzienne wysi³ek. Na
pocz¹tku warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na kilka momentów w czasie Eucharystii, które wype³niæ mo¿na w³asn¹ modlitw¹.
PRZED MSZ¥ ŒWIÊT¥ warto pomodliæ siê o ³askê skupienia, przypomnieæ sobie,
¿e za chwilê spotkam siê z Jezusem, przyjmê go w Eucharystii, bêdê s³ucha³ Jego
s³ów. Choæ to takie oczywiste, to czêsto o tym zapominamy.
AKT POKUTY na pocz¹tku Eucharystii - to doskona³y moment, by wzbudziæ akt
skruchy, pomyœleæ czy w ¿yciu obozowym nie wydarzy³o siê coœ, co oddali³o Ciê
od Boga. To taka naturalna rzecz: przy spotkaniu przyjació³, miêdzy którymi coœ
"zaiskrzy³o", zanim rozmowa zacznie siê toczyæ w swoim naturalnym rytmie, warto
powiedzieæ "przepraszam".
KOLEKTA - modlitwa, któr¹ rozpoczyna kap³an s³owami "módlmy siê", po których nastêpuje chwila ciszy. Ta cisza jest po to, by ka¿dy móg³ sobie uœwiadomiæ, w
jakiej intencji pragnie uczestniczyæ we Mszy œwiêtej. Œwiadomoœæ, ¿e modlimy siê
za kogoœ konkretnego, mobilizuje nas do wiêkszego skupienia. Zastêpowi mog¹
ofiarowaæ uczestnictwo we Mszy œw. za kolejne osoby ze swojego zastêpu, niekoniecznie trzeba o
tym
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mówiæ, warto siê
przyzwyczajaæ do
"cichej modlitwy".
LITURGIA S£OWA . Spróbuj zapamiêtaæ jedno zdanie, jedn¹ myœl z
czytañ lub Ewangelii. Najlepiej, by to
zdanie pozosta³o w
Tobie na d³u¿ej,
wróci³o w wieczornej modlitwie.
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MODLITWA POWSZECHNA. Na obozie zazwyczaj jest to modlitwa spontaniczna,
warto pokonaæ w³asny lêk przed g³oœn¹ modlitw¹, samo wezwanie mo¿na przygotowaæ jeszcze przed Msz¹ œw. Jeœli nie chcesz wypowiadaæ swojej modlitwy g³oœno,
mo¿esz w tym czasie w myœlach przedstawiæ j¹ Panu Bogu.
OFIAROWANIE. Na o³tarzu sk³adane s¹ chleb i wino, które s¹ symbolem naszej
pracy i wysi³ku. Kap³an podnosi je do góry "ofiaruj¹c", oddaj¹c je Bogu. Mo¿na
wtedy pomyœleæ, co oddajê Bogu. Mo¿e to byæ jakaœ praca wykonana poprzedniego dnia, wyczerpuj¹ca pionierka lub chwile, gdy z jakichœ powodów by³o Ci ciê¿ko,
mo¿na ofiarowaæ nawet z³e samopoczucie, które staraliœmy siê pokonaæ, nie uprzykrzaj¹c ¿ycia innym.
PRZEISTOCZENIE. Ta chwila prze¿ywana w ciszy to czas na osobisty akt wiary,
warto Chrystusowi powiedzieæ, ¿e wierzy siê w Jego obecnoœæ.
KOMUNIA ŒWIÊTA. Chrystus naprawdê do Ciebie przyszed³, trzeba mu za to
podziêkowaæ i wcale nie musi paœæ wiele s³ów, wa¿ne, by p³ynê³y one z g³êbi serca.
Mo¿e siê okazaæ, ¿e po Mszy œwiêtej, gdy wraz z ca³ym zastêpem odmawiaæ
bêdziesz modlitwê do Micha³a Archanio³a, pomyœlisz z rezygnacj¹: "znowu siê nie
uda³o, nawet nie pamiêtam, o czym by³a Ewangelia". Nie ma powodu do zniechêcenia, postaraj siê jedynie, by nastêpnego dnia by³o lepiej. Eucharystia jest prawdziwym spotkaniem z Jezusem - Przyjacielem, a przecie¿ nawet wtedy, gdy ze spotkania z przyjacielem niewiele pamiêtamy, to spotkanie by³o wa¿ne, dlatego, ¿e przez ca³y ten
czas - choæ mo¿e nie do koñca tego œwiadomi - byliœmy przy Nim.
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