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I  Co mówi katalog?

 «Przede  wszystkim  w  Rewizji  Życia  wspólnota  spełnia
swoją  funkcję  jako  reguła  życia.  Dużo  mówi  się  o  przeglądzie
życia,  ale wskazuje się na różne rzeczywistości:  różne wymiany,
studia  ewangeliczne,  przegląd  życia  apostolskiego.  Dla  nas  we
wspólnocie  Rewizja  Życia  jest  aktem  wspólnej  wiary,  w  której
dzielimy  się  wydarzeniami,  troskami,  nadziejami  i
rozczarowaniami,  wspólną  lekturą  życia,  aby  odkryć  w  nim
wezwania Pana (...)

Przegląd  Życia  to  przede  wszystkim  kontemplacyjne
spojrzenie  na  działanie  Ducha  Świętego  w  naszym  życiu.  A



jednocześnie jest środkiem trwałego nawrócenia, które musi również sięgać do tego, co najlepsze
dla  każdego,  aby  być  zawsze  dostępnym  na  wezwania  Pana,  właśnie  tam,  gdzie  się  ich  nie
spodziewano, gdzie nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy go do tej pory. Przegląd życia pomaga nam
odkryć Pana, który jest zawsze większy, zawsze inny, a nawet niepokojący dla nas. 

Istnieje  jedność procesu między Rewizją  Życia a innymi środkami Wspólnoty.  Recenzja
życia jest najlepiej przygotowana na pustyni, zawsze na modlitwie i, jeśli to możliwe, na piśmie.
Lepiej  tego  nie  robić,  niż  improwizować.  Zakłada  klimat  modlitwy,  słuchania  Słowa  Bożego,
wzajemnej uwagi. Nie musisz obawiać się chwil ciszy. Musimy mieć odwagę, by kwestionować

siebie  nawzajem  delikatnie,  ale  szczerze,  bez  obawy  przed
napięciami i ewentualnymi konfrontacjami. Fałszywa przyjaźń
to śmierć prawdziwych rewizji życia, a tym samym braterstwa.

Przeprowadzenie  przeglądu  życia  oznacza
zobowiązanie każdego do wspólnego wykonywania wezwań
otrzymanych. Każdy musi czuć się odpowiedzialny i wspierać
innych.

Autentyczny przegląd życia może wprowadzić nas w
tajemnicę  działającej  w  nas  śmierci  i  zmartwychwstania
Chrystusa.  A  czasami  doprowadzi  nas  do  sakramentu
pojednania”. 

II Zrozumieć RV jako szkołę słuchania, rozeznawania i braterstwa
 

Wraz z adoracją jest to mocna strona Rekolekcji.

Jej celem jest pomóc nam mieć kontemplacyjną wizję życia, rzeczywistości. Zobacz życie
oczami Boga.

Nie  jest  to  tylko  technika  spotkań  braterskich  lub  grupowych.  Staraj  się  wychowywać
kontemplacyjne serce.

Nie jest to zatem ani spowiedź, ani kierownictwo duchowe. brak narzędzia do zrozumienia
lub interpretacji. 

Jest o:

1.  Sposób  poszukiwania  obecności  Ducha  Świętego  w
naszym życiu, rozmawiając z naszymi braćmi, aby w oparciu o
poszukiwania pomogli nam znaleźć wolę Bożą. To nie proszenie
o  radę,  ale  wspólne  rozeznanie.  RZ  jest  przygotowywana  w
uwielbieniu i milczeniu

2.  Sposób  czytania  Ewangelii  w  życiu  ludzi  i  sposób
czytania Ewangelii w Kościele. Przeczytaj w faktach iw grupie
poruszenia Ducha.

3.  Spotkanie  z  Jezusem  dzisiaj,  Jezusem  żyjącym  w
rzeczywistości dzisiejszego świata i ludzi.

4. Pytanie o mój sposób bycia i życia, poprzez to, co żyją
inni.

5. Braterskie uczestnictwo w życiu braci.



Jak się przygotowujesz?

Przygotowuje się w adoracji i  milczeniu. Czas milczenia, w którym mieszają się fakty z
życia i adoracji. 

III          Życie braterskie i RZ

 W Bractwie  RZ  musi  także  dzielić  się  sposobem,  w  jaki  ponowne  odczytanie  życia
sprowadza nas z powrotem do intuicji Karola de Foucauld i Bractwa: adoracja, Ewangelia, troska o
ubogich i bycie braćmi, jak Jezus.

 *  Jej  teologicznym fundamentem jest  doświadczenie  biblijne,  którym Pan dzieli  się  ze
swoim ludem i tymi, którzy tworzą jego własną historię, czyniąc z historii każdego historię
zbawienia.  To kontemplacyjne spojrzenie pomoże nam nauczyć się dostrzegać podwójne
oblicze każdej sytuacji. Widzimy pierwszy aspekt, aw tle dotyk Boga.

*  Oprócz  tego,  że  jest  materiałem,  na  który  patrzymy  kontemplacyjnie,  jest  środkiem
trwałego  nawrócenia.  Ilekroć  idziemy  do  RZ,  idziemy  w  postawie  nawrócenia,  gotowi
zobaczyć, jaka część nas musi się zmienić, część innych, aby pomóc im odczytać drogę.

* Wspólne życie RZ to przeżywanie doświadczenia Boga, ogromnego, poprzez sytuacje,
które przedstawiamy w RZ: widzimy opatrzność Boga i Jego przyjaźń.

* Dlatego czasami  prowokuje  dziękczynienie.  Inni,  prośba o  przebaczenie  lub prośba  o
pomoc w realizacji tego, co widzimy.

* Słowa są równie ważne jak milczenie. Bez pośpiechu. Istnieje interesująca cisza dla jednej
osoby  lub  grupy,  aby  szanować,  internalizować,  prosić  o  pomoc,  aby  to,  co  słyszymy,
zagłębiło się w to. Musimy szanować rytm, którego wymaga od nas poważna komunikacja.
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