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Felix culpa

Bóg ma niegraniczoną zdolność 

wykorzystania wszystkiego, nawet 

tego, co jest złe w kierunku dobra. 

Potrafi uczynić z ludzkim grzechem 

coś takiego, że po upadku człowiek 

staje się piękniejszy, niż był przed 

upadkiem. Najlepszym tego przykł-

adem jest historia zbawienia. Gdyby 

nie grzech Adama, Bóg być może, nie 

stałby się człowiekiem. A wtedy nie 

dowiedzielibyśmy się jak bardzo nas 

kocha. Tę mi-łość okazał na krzyżu. 

To przez grzech Adama możemy 

mówić o felix culpa – szczęśliwej 

winie, o której Kościół przypomina 

nam w liturgii Wigilii Paschalnej.  

Warunkiem przemiany naszej 

grzeszności w błogosławieństwo jest 

jej uznanie. Sam Chrystus mówi, że 

pierwsze co czyni w nas Duch 

Święty, kiedy na nas zstępuje, to prze-

konuje nas o grzechu. Trzeba iść za 

Jego tchnieniem i zobaczyć, że jest 

się grzesznikiem. 

Ks. Tadeusz Dajczer zachęca nas, 

by w rachunku sumienia spojrzeć 

w głąb samego siebie i zobaczyć, 

na co moje życie jest ukierunkowane, 

co dla mnie jest najwyższą wartością 

i kim jest dla mnie Jezus Chrystus? 

Czy naprawdę wybrałem Go do koń-

ca? Jeżeli nie wybrałem Chrystusa, to 

inne grzechy są skutkiem i wynikiem 

tej podstawowej winy. 

W czasie Wielkiego Postu mamy 

szczególną możliwość odkrywania 

prawdy o miłości Boga do każdego 

z nas, a jednocześnie nasz brak 

odpowiedzi na nią  i naszą wobec niej 

obojętność. Za każdym jednak 

razem, kiedy w postawie skruchy, 

wracamy do Boga, On nie tylko prze-

bacza nam nasze grzechy, ale wy-

prowadza z nich dobro, czyni je 

szczęśliwą winą. 

Pomocą w powrocie do Boga po 

upadku mogą być, między innymi, 

słowa modlitwy celnika: „Boże miej 

litość dla mnie grzesznika” lub słowa 

modlitwy Jezusowej: „Panie Jezu 

Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade 

mną grzesznikiem.” 

ks. Mirosław Stankiewicz

SŁOWO KS. MODERATORA
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Od redakcji

Gazetka  „Dziękować chcę” 

w ostatnich miesiącach nie 

ukazywała się regularnie. 

Grudniowy numer miał cha-

rakter jubileuszowy i za-

wierał związane z tą te-

matyką artykuły. Z tego 

względu zamieszczamy 

w tym numerze poniedział-

kowe konferencje wygło-

szone od października 2017. 

Znajdziecie tu również ma-

teriały nawiązujące do waż-

nych dla naszej Wspólnoty 

wydarzeń, które miały miej-

sce wcześniej. 

Życzymy dobrej, 

owocnej lektury. 

Z Maryją

Intencje modlitwy:

za ks. Mirosława Stankiewicza 

moderatora RRN w diecezji białostockiej

Myśl numeru :

Każdą miłość trzeba 

zanieść aż do śmierci .

3

02.10.2017 
ks. Marek
Muraszkiewicz

Życie charyzmatem w przedziale 

PAMIĘTAM 

Ks. Dariusz tydzień temu zary-

sował szkielet charyzmatu, a ja dzisiaj 

częściowo obłożę „mięsem ducho-

wym” tą część, która dotyczy prze-

działu pamiętam. 

Życie charyzmatem w przedziale 

pamiętam to wdzięczność. W czym 

wyraża się moja wdzięczność? 

W działaniu, w ofierze i w modli-

twie. W jaki sposób może wyrażać się 

w działaniu w przedziale życia charyz-

matem pamiętam? 

Kto był na Mszy Św. w intencji 

o. Tadeusza w 8r. śmierci w War-

szawie. W który przedział czasowy 

wpisuje się to wydarzenie? Czy ten 

wyjazd dotyczył życia charyzmatem, 

czy nie? Jestem wdzięczny więc jadę.

 Moja wdzięczność wyraża się 

w działaniu – zapisuję się, planuję, 

organizuję czas. W ofierze – ponoszę 

koszt, np. 40 zł na autokar, składka na 

renowację kapliczki w Krypnie. 

W modlitwie – adoracja w parafii 

Ducha Świętego.

Mamy pięć godzin na adorację. Co 

robimy w ciągu tych pięciu godzin? 

Możemy być na tej adoracji, bo kiedyś 

zobowiązaliśmy się i powinniśmy to 

wypełnić – można traktować to trochę 

niewolniczo. A możemy nadać tej 

adoracji wymiar charyzmatyczny. 

W jaki sposób? Np. pierwsze dwie 

godziny związać z przedziałem cza-

sowym przeszłość. Następne dwie 

godziny związać z przedziałem cza-

sowym teraźniejszość. A ostatnią god-

zinę z przedziałem czasowym przysz-

łość. W pierwszej godzinie możemy 

modlić się za zmarłych z naszej wsp-

ólnoty. W drugiej za tych, którzy ją 

współtworzyli, a dzisiaj są poza nią. 

W trzeciej godzinie możemy modlić 

się za kapłanów ze wspólnoty, posług-

ujących we wspólnocie, a zwłaszcza 

spowiedników. W czwartej godzinie 

przez pierwsze 15 minut możemy 

modlić się za animatorów diecez-

jalnych, przez następne 10 minut za 

wice-animatorów diecezjalnych, 5 

minut za redakcję gazetki „Dziękować 

chcę”, 15 minut za naszych animat-

orów w grupach parafialnych i 15 

minut za wszystkich animatorów.  

Piąta,  ostatnia godzina dotyczy prz-

edziału przyszłość. Np. pół godziny 

adoracja może dotyczyć modlitwy o 

wierność, następne 15 minut o ducha 

apostolstwa zewnętrznego i 15 minut o 

ducha apostolstwa wewnętrznego. 

W ten sposób adoracji nadali-

byśmy wymiar charyzmatyczny. 

W Hodyszewie będziemy z ani-

matorami uszczegóławiali co znaczy 

wdzięczność. Dobrze by było, gdyby 

powstała też grupa modlitewna, która 

modli się za wspólnotę z dnia na dzień. 

Np. osoby starsze, które nie są w sta-

nie ze względów zdrowotnych uczest-

niczyć w spotkaniach, mogły by sta-

nowić zaplecze modlitewne dla kap-

łanów i animatorów. 

Jak ma się wyjazd do Gietrzwałdu 

do życia charyzmatem w tych przedz-

iałach czasowych. Czy należy do prze-

szłości, przyszłości czy teraźniej-

szości. Kto uważa, że wyjazd do Gie-

trzwałdu na inaugurację roku formac-

yjnego RRN jest w przedziale czasow-

ym pamiętam? A kto mówi, że w prze-

dziale czasowym jestem? A kto, że 

w przedziale czuwam?

Kiedy przygotowujemy się do 

wyjazdu to jesteśmy w przedziale 

czasowym czuwam (przyszłość). 

Wierność wspólnocie i apostolstwo 

zewnętrzne – zachęcamy do udziału 

w pielgrzymce. Które elementy są 

najbardziej widoczne? Moja osobista 

wierność wspólnocie, mogłem robić 

coś innego, a wybieram pielgrzymkę. 

Jest okazja do apostolstwa.  Wierność 

w przedziale jestem – wspólnota 

jedzie, a ja razem z nią. Pielgrzymka 

w przedziale pamiętam –  po powrocie 

wdzięczność, dzielenie się przeży-

ciami z pielgrzymki, ze znajomymi, 

podczas spotkań w grupach, w świa-

dectwach w gazetce, w zdjęciach.  

9.10.2017 

ks.Mirosław 

Stankiewicz

     

Jesteśmy pod wrażeniem akcji 

„Różaniec do granic”, która odbyła 

się w ubiegłą sobotę. Uczestniczy-

liśmy w niej osobiście lub duchowo 

rozważając życie Maryi, którą staramy 

się naśladować. 

W Jej życiu wszystko było piękne, 

ale cechą szczególną, którą sam Bóg 

się zachwycił jest pokora: „Bo wejrzał 

na uniżenie Służebnicy swojej”. 

Próbujmy to odnieść do naszego życia. 

Czym właściwie jest ta pokora? Naj-

ogólniej mówiąc, to życie w prawdzie 

o nas samych. Różaniec, który jest 

jakby streszczeniem Ewangelii, po-

zwala nam rozważać całe życie Pana 

Jezusa i widzieć Jego pokorę, zwłasz-

cza w tajemnicach bolesnych. Św. 

Paweł poucza nas: „To dążenie niech 

was ożywia, ono też było w Chrystusie 

Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, 

nie skorzystał ze sposobności, aby na 

równi być z Bogiem, lecz ogołocił 

samego siebie, przyjąwszy postać 

sługi, stawszy się podobnym do ludzi. 

A w zewnętrznym przejawie, uznany 

za człowieka, uniżył samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do śmierci 

– i to śmierci krzyżowej. Dlatego też 

Z poniedziałkowych konferencji
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Bóg Go nad wszystko wywyższył 

i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię” /Flp 2,1-11/.

Nasze życie osobiste i wspólnoto-

we powinno opierać się na postawie 

pokory i uniżenia. Ks. Tadeusz Dajczer 

przypominał, że w życiu apostołów był 

czas radosny, czas Galilei, którego 

odpowiednikiem w naszym Ruchu był 

intensywny rozwój naszej wspólnoty, 

także poza granicami Polski. Matka 

Boża działała w sposób widoczny, ale 

była w tym nasza pycha, że jesteśmy 

wyjątkowi na tle innych wspólnot, 

podobnie zachowywali się apostołow-

ie w stosunku do swoich naśladowców, 

prosząc Jezusa, aby zakazał im cho-

dzić za Nim. Potem czas Galilei mija, 

przychodzi czas Golgoty, wzgarda i 

odrzucenie, co jest naturalne w drodze 

do świętości, skoro idziemy Jego śla-

dami. Św. Augustyn uważał, że w świ-

ecie są dwa typy miłości: miłość wła-

sna posunięta aż do pogardy Boga oraz 

miłość Boga posunięta aż do pogard-

zania sobą. Co dominuje w naszym 

życiu, której miłości jest w nas więcej? 

Walka o tę dominację przebiega w nas 

samych. Czy budujemy w sobie 

Babilon, miasto grzechu, czy Miasto 

Święte, Jeruzalem?

Apostoł Paweł w liście do Hebraj-

czyków pisał: „Patrzmy na Jezusa, 

który nam w wierze przewodzi i ją 

wydoskonala. On to zamiast radości, 

którą Mu obiecywano, przecierpiał 

krzyż, nie bacząc na hańbę, i zasiadł po 

pr-awicy tronu Boga. Zastanawiajcie 

się więc nad Tym, który ze strony 

grzeszników taką wielką wycierpiał 

wrogość przeciw sobie, abyście nie 

ustawali, złamani na duchu” /Hbr 12, 

1-13/. Nie pozwólmy się złamać na 

duchu, kiedy doświadczamy wzgardy 

i odrzucenia. Natchniony autor Psalmu 

22 tak opisuje to doświadczenie: „Ja 

zaś jestem robak, a nie człowiek, 

pośmiewisko ludzkie i wzgardzony 

u ludu”. Czy potrafię spojrzeć na swoje 

trudne sytuacje w kontekście tego, co 

przeżył Pan Jezus z miłości do mnie? 

Co ja mogę uczynić w odpowiedzi na 

Jego miłość do mnie? W miłości jest 

tak, że „kto z kim przestaje, takim się 

staje”.  Jeśli kochamy Pana Jezusa 

mamy stać się do Niego podobni. 

Matka Najświętsza może nam udzielić 

ze swoich bogactw duchowych łaski 

pokory, która jest także cnotą, a więc 

możemy nad tym pracować, aby 

zachwycić Pana Boga. Wpatrując się 

w Najświętszy Sakrament przy odma-

wianiu różańca pamiętajmy, że nie ma 

tylko tajemnic radosnych. Zgadzajmy 

się na bolesne doświadczenia w na-

szym życiu.

oprac. Ela Korsak

16.10.2017 

ks. Dariusz 

Grelecki

Bycie wdzięcznymi przez wiarę, 

modlitwę, zaangażowanie

Przykładem życia charyzmatem 

w przedziale pamiętam jest na przy-

kład zapisanie się na pielgrzymkę 

wspólnotową. Jeśli ktoś z jakichś 

powodów nie mógł jechać, a chce 

w sposób zaangażowany żyć charyz-

matem, może przeczytać relację czy 

świadectwa w naszej gazetce. Można 

czytać na różne sposoby. Czytać, aby 

się czegoś dowiedzieć i czytać otwier-

ając się na łaskę charyzmatu, tą która 

sprawiła, że Ruch powstał i funkcjon-

uje do dziś. Ważne jest więc nasta-

wienie z jakim czytam: czy będzie to 

zaangażowanie w łaskę charyzmatu 

czy tylko czytanie informacyjne.

Również ważna jest gazetka „Dzi-

ękować chcę” jako nośnik łaski 

i ci, którzy piszą do niej. Jakże smutne 

jest, jeśli ktoś ją lekceważy. Nie każdy 

umie pisać artykuły, ale każdy może 

czytać z zaangażowaniem w duchu 

charyzmatu. Jeśli ktoś uważa, że jest 

w Ruchu, a jednocześnie lekceważy 

ten nośnik łaski, pozostaje pytanie 

o jego życie łaską charyzmatu.

Różaniec jubileuszowy staje się 

nośnikiem łaski charyzmatycznej. 

Idzie u budowanie łączności charyz-

matycznej we wspólnocie. Jest on też 

wyrazem wdzięczność Matce Bożej za 

25 lat Jej bycia we wspólnocie. Co jest 

nagrodą za odmawianie różańca? 

Duchowa obecność Matki Bożej przy 

nas. 

„Aby Ona żyła w nas i przez nas” 

– to tytuł książki, którą wykorzyst-

ujemy w naszej formacji na spotka-

niach w grupach dzielenia. Komunia 

życia – by Ona żyła w nas, razem 

z nami, ale nie obok mnie, lecz we 

mnie. To wyznacza cel, o którym mówi 

św. Paweł: „Już nie ja żyję, lecz Jezus 

żyje we mnie”, a my możemy spara-

frazować: „Już nie ja żyję, lecz Maryja 

żyje we mnie”. Oby mnie było jak 

najmniej, a Jej było najwięcej. 

Jak wygląda nasze apostolstwo 

(przedział czuwam), czy jest nagab-

ywaniem czy teologią narracyjną? Czy 

jest świadectwem życia, zaangażo-

waniem z miłością, które można 

opowiedzieć czy właśnie samym 

nagabywaniem? Możemy stawać się 

teologami narratywnymi, z zaangażo-

waniem opowiadać nasze doświad-

czenia, tak aby inni chcieli mieć w tym 

udział. 

23.10.2017   

ks .  Miros ław 

Stankiewicz

Konferencja ta będzie okazją do 

zapoznania się z treściami rozważan-
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ymi podczas dni skupienia w Hody-

szewie. W naszym dążeniu do Pana 

Boga ważne jest abyśmy mieli 

świadomość, jaką drogą powinniśmy 

podążać. Czasem popełniamy błąd 

uważając, że życie duchowe polega 

na tym, żeby stawać się coraz 

doskonalszymi. W poprzednich spo-

tkaniach przybliżaliśmy nasze rozum-

ienie istoty Eucharystii, a więc wy-

dawać by się mogło, że teraz już 

będziemy bardzo świadomie i poboż-

nie w niej uczestniczyć. A jednak tak 

się nie dzieje, bo ulegamy niebezpie-

czeństwu pychy doskonałości, próbu-

jąc wszystko przeżywać po swojemu, 

nie potrzebując już pomocy Matki 

Najświętszej. Tymczasem jest od-

wrotnie – jeśli Ty, Matko nie będziesz 

za mnie jej przeżywać, to ja zmarnuję 

tę Ofiarę Twojego Syna. Dobrze ilus-

truje takie sytuacje przykład św. Piotra 

Apostoła. W czasie Ostatniej Wieczer-

zy przyrzekał Jezusowi wierność aż 

do końca, przekonany o własnej dos-

konałości deklarował: ja Cię nigdy nie 

opuszczę! My także często czujemy 

się „lepsi” od innych wychodząc 

z naszych spotkań, a wiemy, że to nie 

jest prawda, pomimo długiego 

uczestnictwa w Ruchu. Myślimy, że 

nasz Ruch to wyjątkowa wspólnota – 

w pewnym sensie tak jest, ale to nie 

znaczy, że inne są gorsze – jest to 

pycha szatańska! Aby stać się po-

kornym, św. Piotr musiał doznać 

upokorzenia, my też musimy przez to 

przejść, poczuć się słabymi po to, aby 

coraz bardziej potrzebować Pana 

Boga.

Bóg pochyla się nad człowiekiem 

słabym. Św. Maksymilian tak to 

wyjaśnia: „Słaby i grzesznik ma 

szczególne prawo do miłości Maryi 

Niepokalanej. Czasem ktoś spyta 

samego siebie: jakże masz odwagę 

starać się o to, aby być świętym, będąc 

tak słabym? Właśnie im kto słabszy, 

tym lepiej. Niepokalana jest wcielen-

iem miłosierdzia Bożego. (...) Po-

wiedzmy Jej: jeśli zginę i wpadnę do 

piekła, to i inni pójdą tam za mną, 

a jeśli mi podasz rękę – będę wielkim 

świętym i innych do nieba pociągnę. 

/.../ Jeżeli Ty mnie opuścisz, to do 

piekła wlecę i innych za sobą po-

ciągnę. /.../ jeśli Ty natomiast podasz 

mi rękę, to caly świat do Ciebie przy-

ciągnę i zostanę świętym, i to wielkim 

świętym. To jest prawdziwa pokora, 

gdyż nie ufamy nic sobie, ale całkowi-

cie Niepokalanej. /.../ Ty sam niczego 

nie potrafisz, jeżeli się na swoich siła-

ch opierasz. Jeżeli się oprzemy na 

Panu Bogu, to wszystko możemy.”

Pycha doskonałości to jest wiara 

w swoje ludzkie siły. Chcieć „być jak 

Bóg” oznacza, że możemy się bez 

Niego obejść, zupełnie Go nie potr-

zebujemy, gdy tymczasem jedyną 

drogą jest otwieranie się na Pana 

Boga, czynienie Mu miejsca w na-

szym życiu. Wbrew ludzkiej logice 

myślenia taką szansę daje nam słabość 

i pokora: „Gdybyś się już czuł na siła-

ch, to proś Matkę Bożą, abyś się nie 

czuł, gdyż wtedy, jeżeli ktoś sam na 

sobie się opiera, jest w prawdziwym 

niebezpieczeństwie upadku. Całą 

twoją ostoją winna być Niepokalana. 

Nigdy nie ufać sobie samemu.” Nie 

bójmy się więc naszej słabości, a gdyb-

yśmy znaleźli się w niebezpie-

czeństwie upadku, prośmy na pomoc 

Niepokalaną.

oprac. Ela Korsak

30.10.2017 

ks. Mirosław Stankiewicz

Repetitio mater studiorum est, 

przypomnijmy więc jeszcze dziś treś-

ci rozważane w dniach skupienia 

w Hodyszewie. Punktem wyjścia 

rozważań były słowa z Ewangelii św. 

Jana: „Nazajutrz Jan znowu stał w tym 

miejscu wraz z dwoma swymi 

uczniami i gdy zobaczył przecho-

dzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek 

Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 

mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni 

idą za Nim, rzekł do nich: „Czego 

szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: 

„Rabbi! - To znaczy: Nauczycielu! - 

gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: 

„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc 

i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia 

pozostali u Niego. Było to około 

godziny dziesiątej. Jednym z, dwóch, 

którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 

Nim, był Andrzej, brat Szymona Pio-

tra. Ten spotkał najpierw swego brata, 

i rzekł do niego: „Znaleźliśmy 

Mesjasza” - to znaczy: Chrystusa. 

I przyprowadził go do Jezusa” /J 1,35-

41/.

 Podkreślmy słowa: Jan stał ...

i zobaczył. Zobaczył przechodzącego 

Jezusa. My również żeby coś zauważ-

yć, zwrócić na coś uwagę, musimy się 

zatrzymać. Każda chwila jest przejś-

ciem Pana Jezusa, ale my tego nie 

widzimy, bo sprawy codzienne nas 

absorbują i Go zasłaniają, więc tym 

samym nie możemy otworzyć się na 

Jego łaskę. Tak ważne jest zatrzym-

anie się w biegu! Widzimy przecież, 

że stajemy się obojętni na przejście 

Jezusa, nawet na Jego Ofiarę we Mszy 

Świętej Zapytajmy więc siebie – jak 

przygotowujemy się do Eucharystii? 

Czy mamy czas przemyśleć, co 

wydarzyło się dziś w naszym życiu 

w świetle wiary, jaki wysiłek podjęli-

śmy, aby spotkać Pana? Każda modlit-

wa jest zatrzymaniem się, skupieniem 

na Bogu.  

Także nasze poniedziałkowe spot-

kania temu służą. Musimy znaleźć na 

to czas, aby nie rozminąć się z Panem 

Jezusem, nie tracić tej konkretnej 

łaski, która działa tylko TU I TERAZ 

i mija bezpowrotnie, gdy z niej nie 

skorzystamy. Zatrzymaj się w biegu! 

Pan Bóg walczy o czas dla Niego, 
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Bóg Go nad wszystko wywyższył 

i darował Mu imię ponad wszelkie 

imię” /Flp 2,1-11/.

Nasze życie osobiste i wspólnoto-

we powinno opierać się na postawie 

pokory i uniżenia. Ks. Tadeusz Dajczer 

przypominał, że w życiu apostołów był 

czas radosny, czas Galilei, którego 

odpowiednikiem w naszym Ruchu był 

intensywny rozwój naszej wspólnoty, 

także poza granicami Polski. Matka 

Boża działała w sposób widoczny, ale 

była w tym nasza pycha, że jesteśmy 

wyjątkowi na tle innych wspólnot, 

podobnie zachowywali się apostołow-

ie w stosunku do swoich naśladowców, 

prosząc Jezusa, aby zakazał im cho-

dzić za Nim. Potem czas Galilei mija, 

przychodzi czas Golgoty, wzgarda i 

odrzucenie, co jest naturalne w drodze 

do świętości, skoro idziemy Jego śla-

dami. Św. Augustyn uważał, że w świ-

ecie są dwa typy miłości: miłość wła-

sna posunięta aż do pogardy Boga oraz 

miłość Boga posunięta aż do pogard-

zania sobą. Co dominuje w naszym 

życiu, której miłości jest w nas więcej? 

Walka o tę dominację przebiega w nas 

samych. Czy budujemy w sobie 

Babilon, miasto grzechu, czy Miasto 

Święte, Jeruzalem?

Apostoł Paweł w liście do Hebraj-

czyków pisał: „Patrzmy na Jezusa, 

który nam w wierze przewodzi i ją 

wydoskonala. On to zamiast radości, 

którą Mu obiecywano, przecierpiał 

krzyż, nie bacząc na hańbę, i zasiadł po 

pr-awicy tronu Boga. Zastanawiajcie 

się więc nad Tym, który ze strony 

grzeszników taką wielką wycierpiał 

wrogość przeciw sobie, abyście nie 

ustawali, złamani na duchu” /Hbr 12, 

1-13/. Nie pozwólmy się złamać na 

duchu, kiedy doświadczamy wzgardy 

i odrzucenia. Natchniony autor Psalmu 

22 tak opisuje to doświadczenie: „Ja 

zaś jestem robak, a nie człowiek, 

pośmiewisko ludzkie i wzgardzony 

u ludu”. Czy potrafię spojrzeć na swoje 

trudne sytuacje w kontekście tego, co 

przeżył Pan Jezus z miłości do mnie? 

Co ja mogę uczynić w odpowiedzi na 

Jego miłość do mnie? W miłości jest 

tak, że „kto z kim przestaje, takim się 

staje”.  Jeśli kochamy Pana Jezusa 

mamy stać się do Niego podobni. 

Matka Najświętsza może nam udzielić 

ze swoich bogactw duchowych łaski 

pokory, która jest także cnotą, a więc 

możemy nad tym pracować, aby 

zachwycić Pana Boga. Wpatrując się 

w Najświętszy Sakrament przy odma-

wianiu różańca pamiętajmy, że nie ma 

tylko tajemnic radosnych. Zgadzajmy 

się na bolesne doświadczenia w na-

szym życiu.

oprac. Ela Korsak

16.10.2017 

ks. Dariusz 

Grelecki

Bycie wdzięcznymi przez wiarę, 

modlitwę, zaangażowanie

Przykładem życia charyzmatem 

w przedziale pamiętam jest na przy-

kład zapisanie się na pielgrzymkę 

wspólnotową. Jeśli ktoś z jakichś 

powodów nie mógł jechać, a chce 

w sposób zaangażowany żyć charyz-

matem, może przeczytać relację czy 

świadectwa w naszej gazetce. Można 

czytać na różne sposoby. Czytać, aby 

się czegoś dowiedzieć i czytać otwier-

ając się na łaskę charyzmatu, tą która 

sprawiła, że Ruch powstał i funkcjon-

uje do dziś. Ważne jest więc nasta-

wienie z jakim czytam: czy będzie to 

zaangażowanie w łaskę charyzmatu 

czy tylko czytanie informacyjne.

Również ważna jest gazetka „Dzi-

ękować chcę” jako nośnik łaski 

i ci, którzy piszą do niej. Jakże smutne 

jest, jeśli ktoś ją lekceważy. Nie każdy 

umie pisać artykuły, ale każdy może 

czytać z zaangażowaniem w duchu 

charyzmatu. Jeśli ktoś uważa, że jest 

w Ruchu, a jednocześnie lekceważy 

ten nośnik łaski, pozostaje pytanie 

o jego życie łaską charyzmatu.

Różaniec jubileuszowy staje się 

nośnikiem łaski charyzmatycznej. 

Idzie u budowanie łączności charyz-

matycznej we wspólnocie. Jest on też 

wyrazem wdzięczność Matce Bożej za 

25 lat Jej bycia we wspólnocie. Co jest 

nagrodą za odmawianie różańca? 

Duchowa obecność Matki Bożej przy 

nas. 

„Aby Ona żyła w nas i przez nas” 

– to tytuł książki, którą wykorzyst-

ujemy w naszej formacji na spotka-

niach w grupach dzielenia. Komunia 

życia – by Ona żyła w nas, razem 

z nami, ale nie obok mnie, lecz we 

mnie. To wyznacza cel, o którym mówi 

św. Paweł: „Już nie ja żyję, lecz Jezus 

żyje we mnie”, a my możemy spara-

frazować: „Już nie ja żyję, lecz Maryja 

żyje we mnie”. Oby mnie było jak 

najmniej, a Jej było najwięcej. 

Jak wygląda nasze apostolstwo 

(przedział czuwam), czy jest nagab-

ywaniem czy teologią narracyjną? Czy 

jest świadectwem życia, zaangażo-

waniem z miłością, które można 

opowiedzieć czy właśnie samym 

nagabywaniem? Możemy stawać się 

teologami narratywnymi, z zaangażo-

waniem opowiadać nasze doświad-

czenia, tak aby inni chcieli mieć w tym 

udział. 

23.10.2017   

ks .  Miros ław 

Stankiewicz

Konferencja ta będzie okazją do 

zapoznania się z treściami rozważan-
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ymi podczas dni skupienia w Hody-

szewie. W naszym dążeniu do Pana 

Boga ważne jest abyśmy mieli 

świadomość, jaką drogą powinniśmy 

podążać. Czasem popełniamy błąd 

uważając, że życie duchowe polega 

na tym, żeby stawać się coraz 

doskonalszymi. W poprzednich spo-

tkaniach przybliżaliśmy nasze rozum-

ienie istoty Eucharystii, a więc wy-

dawać by się mogło, że teraz już 

będziemy bardzo świadomie i poboż-

nie w niej uczestniczyć. A jednak tak 

się nie dzieje, bo ulegamy niebezpie-

czeństwu pychy doskonałości, próbu-

jąc wszystko przeżywać po swojemu, 

nie potrzebując już pomocy Matki 

Najświętszej. Tymczasem jest od-

wrotnie – jeśli Ty, Matko nie będziesz 

za mnie jej przeżywać, to ja zmarnuję 

tę Ofiarę Twojego Syna. Dobrze ilus-

truje takie sytuacje przykład św. Piotra 

Apostoła. W czasie Ostatniej Wieczer-

zy przyrzekał Jezusowi wierność aż 

do końca, przekonany o własnej dos-

konałości deklarował: ja Cię nigdy nie 

opuszczę! My także często czujemy 

się „lepsi” od innych wychodząc 

z naszych spotkań, a wiemy, że to nie 

jest prawda, pomimo długiego 

uczestnictwa w Ruchu. Myślimy, że 

nasz Ruch to wyjątkowa wspólnota – 

w pewnym sensie tak jest, ale to nie 

znaczy, że inne są gorsze – jest to 

pycha szatańska! Aby stać się po-

kornym, św. Piotr musiał doznać 

upokorzenia, my też musimy przez to 

przejść, poczuć się słabymi po to, aby 

coraz bardziej potrzebować Pana 

Boga.

Bóg pochyla się nad człowiekiem 

słabym. Św. Maksymilian tak to 

wyjaśnia: „Słaby i grzesznik ma 

szczególne prawo do miłości Maryi 

Niepokalanej. Czasem ktoś spyta 

samego siebie: jakże masz odwagę 

starać się o to, aby być świętym, będąc 

tak słabym? Właśnie im kto słabszy, 

tym lepiej. Niepokalana jest wcielen-

iem miłosierdzia Bożego. (...) Po-

wiedzmy Jej: jeśli zginę i wpadnę do 

piekła, to i inni pójdą tam za mną, 

a jeśli mi podasz rękę – będę wielkim 

świętym i innych do nieba pociągnę. 

/.../ Jeżeli Ty mnie opuścisz, to do 

piekła wlecę i innych za sobą po-

ciągnę. /.../ jeśli Ty natomiast podasz 

mi rękę, to caly świat do Ciebie przy-

ciągnę i zostanę świętym, i to wielkim 

świętym. To jest prawdziwa pokora, 

gdyż nie ufamy nic sobie, ale całkowi-

cie Niepokalanej. /.../ Ty sam niczego 

nie potrafisz, jeżeli się na swoich siła-

ch opierasz. Jeżeli się oprzemy na 

Panu Bogu, to wszystko możemy.”

Pycha doskonałości to jest wiara 

w swoje ludzkie siły. Chcieć „być jak 

Bóg” oznacza, że możemy się bez 

Niego obejść, zupełnie Go nie potr-

zebujemy, gdy tymczasem jedyną 

drogą jest otwieranie się na Pana 

Boga, czynienie Mu miejsca w na-

szym życiu. Wbrew ludzkiej logice 

myślenia taką szansę daje nam słabość 

i pokora: „Gdybyś się już czuł na siła-

ch, to proś Matkę Bożą, abyś się nie 

czuł, gdyż wtedy, jeżeli ktoś sam na 

sobie się opiera, jest w prawdziwym 

niebezpieczeństwie upadku. Całą 

twoją ostoją winna być Niepokalana. 

Nigdy nie ufać sobie samemu.” Nie 

bójmy się więc naszej słabości, a gdyb-

yśmy znaleźli się w niebezpie-

czeństwie upadku, prośmy na pomoc 

Niepokalaną.

oprac. Ela Korsak

30.10.2017 

ks. Mirosław Stankiewicz

Repetitio mater studiorum est, 

przypomnijmy więc jeszcze dziś treś-

ci rozważane w dniach skupienia 

w Hodyszewie. Punktem wyjścia 

rozważań były słowa z Ewangelii św. 

Jana: „Nazajutrz Jan znowu stał w tym 

miejscu wraz z dwoma swymi 

uczniami i gdy zobaczył przecho-

dzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek 

Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak 

mówił i poszli za Jezusem. Jezus zaś 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni 

idą za Nim, rzekł do nich: „Czego 

szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: 

„Rabbi! - To znaczy: Nauczycielu! - 

gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: 

„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc 

i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia 

pozostali u Niego. Było to około 

godziny dziesiątej. Jednym z, dwóch, 

którzy to usłyszeli od Jana i poszli za 

Nim, był Andrzej, brat Szymona Pio-

tra. Ten spotkał najpierw swego brata, 

i rzekł do niego: „Znaleźliśmy 

Mesjasza” - to znaczy: Chrystusa. 

I przyprowadził go do Jezusa” /J 1,35-

41/.

 Podkreślmy słowa: Jan stał ...

i zobaczył. Zobaczył przechodzącego 

Jezusa. My również żeby coś zauważ-

yć, zwrócić na coś uwagę, musimy się 

zatrzymać. Każda chwila jest przejś-

ciem Pana Jezusa, ale my tego nie 

widzimy, bo sprawy codzienne nas 

absorbują i Go zasłaniają, więc tym 

samym nie możemy otworzyć się na 

Jego łaskę. Tak ważne jest zatrzym-

anie się w biegu! Widzimy przecież, 

że stajemy się obojętni na przejście 

Jezusa, nawet na Jego Ofiarę we Mszy 

Świętej Zapytajmy więc siebie – jak 

przygotowujemy się do Eucharystii? 

Czy mamy czas przemyśleć, co 

wydarzyło się dziś w naszym życiu 

w świetle wiary, jaki wysiłek podjęli-

śmy, aby spotkać Pana? Każda modlit-

wa jest zatrzymaniem się, skupieniem 

na Bogu.  

Także nasze poniedziałkowe spot-

kania temu służą. Musimy znaleźć na 

to czas, aby nie rozminąć się z Panem 

Jezusem, nie tracić tej konkretnej 

łaski, która działa tylko TU I TERAZ 

i mija bezpowrotnie, gdy z niej nie 

skorzystamy. Zatrzymaj się w biegu! 

Pan Bóg walczy o czas dla Niego, 
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czasem kosztem różnych doświ-

adczeń, a nawet choroby. Nie odrzuc-

ajmy Jego łask!

Drugą ważną myśl zawierają 

słowa: „Oto Baranek Boży!” Jak 

mamy dostrzec Bożego Baranka, 

który jest naszym ratunkiem, naszym 

zbawieniem? Znamy modlitwę 

zawierzenia, która zawiera cztery 

przepaści, cztery kroki wiodące do 

komunii z Bogiem. Pierwszy, to 

uznanie swojej grzeszności i bezra-

dności. Jednak nie po to, aby patrzeć 

tylko na swój grzech – mam patrzeć na 

Baranka, który już go /zgładził swoją 

Ofiarą. Druga przepaść to uznanie 

swojej nędzy, ale nie uleganie rozpa-

czy, tylko otwieranie się na Pana Boga 

i Jego bezgraniczne miłosierdzie, 

które daje szansę każdemu grzeszni-

kowi. Pan Jezus przyszedł szukać 

tych, co się pogubili, więc przechod-

zimy do następnego kroku – przepaści 

wdzięczności za to, że Pan widzi 

nasze wyciągnięte ku Niemu ręce 

i pochyla się nad nami. Nasze modlit-

wy przybierają wartość najdosko-

nalszą, gdy ofiarujemy je Panu Jezus-

owi przez ręce Niepokalanej, bo Pan 

Jezus nie patrzy już wtedy na nasze 

niedoskonałości, ale na Maryję.

„Chodź i zobacz” gdzie mieszka 

Pan Jezus, poznaj Go przez Eucharys-

tię i Jego słowo, wtedy On przestanie 

być abstrakcją, nie można kochać 

kogoś, kogo się nie zna. Poznając 

Pana stajesz się Jego świadkiem, Jego 

apostołem, który może zachęcić nowe 

osoby do wstąpienia do Ruchu. 

Prośmy o to naszą Niepokalaną 

Matkę.  

 oprac. Ela Korsak

  

06.11.2017 

ks. Paweł Sauć

Papież Pius IX 8. grudnia 1854 

ogłosił dogmat Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny.  

 Niepokalana była najważniejsza 

w życiu św. Maksymiliana Marii Kol-

bego. Budując Niepokalanów, pra-

gnął, by wszystko, co tam jest i będzie, 

było Jej własnością. Nadal możemy 

uczyć się od niego, jak czcić Niepok-

alaną, jak „niepodzielnie, bez zastrz-

eżeń, na zawsze oddać się w Jej ręce 

jako bezużyteczne narzędzia”. 

Św. Maksymilian twierdził, że po 

ogłoszeniu dogmatu Niepokalanego 

Poczęcia nie można się już zadowolić 

wiedzą, jaką o Niepokalanej miały 

poprzednie pokolenia. Chodziło o od-

powiedź na pytanie: kim jesteś, o Nie-

pokalana. Na kształt tej odpowiedzi 

duży wpływ wywarła tradycja franci-

szkańska. W jednej ze swoich konfer-

encji O. Maksymilian zauważył: „Pan 

Bóg, objawiając się Mojżeszowi, po-

wiedział o sobie: «Jam jest, który jest» 

(Wj 3, 14) - to znaczy, że jest istnien-

iem samym. Matka Najświętsza 

zapytana przez Bernadettę, jak się 

nazywa, odpowiedziała: „Jam jest 

Niepokalane Poczęcie” - oto definicja 

Niepokalanej”. Jest poczęta, a jej 

poczęcie jest nieskalanym. 

O. Kolbe nazywał Ducha Święt-

ego, jako owoc miłości Ojca i Syna, 

poczęciem niestworzonym, wiecz-

nym. Jest to poczęcie nieskończenie 

święte, niepokalane. Istnieje szcze-

gólna więź pomiędzy poczęciem 

Maryi i poczęciem Ducha Świętego. 

Niepokalana to „najdoskonalsze 

podobieństwo Istoty Bożej w stwo-

rzeniu czysto ludzkim”. Św. Maksym-

ilian na zakończenie rozważań stwier-

dził, że imię Maryi, Niepokalane Poc-

zęcie, jest  imieniem Ducha Świętego. 

Jest to następstwo oblubieńczej więzi 

Ducha Świętego i Maryi. 

Jan Paweł II podkreślał, że słowa 

Anioła pozdrawiającego Maryję: 

„pełna łaski” odsłaniają istotę prawdy 

o Niej. Tajemnica Niepokalanej jako 

wzoru tkwi w Jej doskonałym posłus-

zeństwie woli Bożej. Podstawowym 

warunkiem naszej identyfikacji z Nie-

pokalaną jest zjednoczenie naszej 

woli z Jej wolą, a przez to z wolą Boga.  

W tym zbliżeniu, jeżeli my należymy 

do Niepokalanej, to wszystko nasze 

jest Jej i Pan Jezus przyjmuje to od 

nas, jak od Niepokalanej, jako Jej 

rzeczy.

O. Maksymilian zachęcał do bez-

granicznego oddania się Maryi. To 

całkowite oddanie się prowadzi do 

wzrostu poczucia odpowiedzialności 

za innych ludzi i dalej do apostolstwa. 

Tę myśl świętego potwierdził w liście 

apostolskim Rosarium Virginis Ma-

riae Ojciec Święty Jan Paweł II. Zap-

raszał nas do „szkoły Maryi”, by 

w niej uczyć się Chrystusa i głosić Go 

bliźnim.

„Niepokalana - oto nasz ideał. 

Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej 

się upodobnić, pozwolić, by Ona opa-

nowała nasze serce i całą naszą istotę, 

by Ona żyła  i  działała  w nas 

i przez nas, by Ona miłowała Boga 

naszym sercem, byśmy do Niej nal-

eżeli bezgranicznie - oto nasz ideał. 

Promieniować na otoczenie, zdoby-

wać dla Niej dusze, by przed Nią także 

serca bliźnich się otwarły, by zakró-

lowała Ona w sercach wszystkich - oto 

nasz ideał”(O. Maksymilian).
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ks. Dariusz 

Grelecki

Maryja, za mało kochana

W rozważaniach o charyzmacie, 
w gazetce październikowej, jest myśl 
mówiąca o tym, że Maryja jest na tym 
świecie za mało kochana. Czy rzecz-
ywiście? 

Koniec XIX wieku i początek XX 
obfitował w objawienia ma-ryjne. La 
Salette, Lourdes i Fatima były impuls-
em dla rozwoju ma-ryjnej myśli 
teologicznej, która osiągnęła swój 
zenit za pontyfikatu Piusa XII.

Obok nurtu maryjnego, szczeg-
ólnie w okresie międzywojennym 
rozwijał się ruch liturgiczny, biblijny 
i ekumeniczny. Razem tworzyły jeden 
potężny nurt.

Kardynał Ratzinger pisał: „Im bar-
dziej ruchy te przybierały charakter 
ogólnokościelny, tym wyraźniej dawał 
się odczuć problem ich wzajemnych 
relacji”. Niekiedy były postrzegane 
jako wręcz sobie przeciwstawne. 
Sobór Watykański II zastał owe nap-
ięcie między ruchem liturgiczno-
biblijno-eku-menicznym a ruchem 
maryjnym. 29 października 1963 roku 
doszło do słynnego głosowania 
w którym chodziło o następujące pyt-
anie: czy mariologię należy umie-ścić 
w osobnym dokumencie, czy też włą-
czyć ją do Konstytucji o Kościele. 
Równało się to określeniu wagi i relac-
ji obydwu rodzajów pobożności, a tym 
samym daniu decydującej odpowiedzi 
na pytanie o wewnętrzną sytuację 
Kościoła. Głosowanie z wynikiem 
1114 na 1074 głosów dało nieznaczną 
przewagę nurtowi liturgiczno-bib-
lijnemu, co pociągnęło za sobą decyzję 
mającą trudne do przecenienia zna-
czenie.

W istocie nurty te należy uznać za 
uzupełniające się i  jak najbardziej 

wskazana jest ich integracja, czego 
w swoich pracach dowiedli H. Rahner, 
A. Muller, K. Delahaye, R. Laurentin 
i o. Semmelroth. W rzeczywistości 
jednak w ma-ryjnym rozdziale Kon-
stytucji o Kościele zamierzenia te 
udało się zrealizować w sposób prz-
ekonujący i wyrazisty tylko w jakiejś 
części – pisze kard. Ratzinger. Póź-
niejszy papież puentuje: „Zwy-
cięstwo mariologii eklezjocentrycznej 
pociągnęło za sobą upadek mariologii 
w ogóle”. 

Jakże często słyszymy narzekania 
na kryzys duchowości, że w Kościele 
brakuje ducha. Ośmielam się stwierd-
zić: jeżeli przyjdzie odrodzenie du-
chowe przyjdzie przez Maryję. Tę 
która jest różą mistyczną, która jest 
mistrzynią życia duchowego, „uciele-
śnieniem” Ducha Świętego.

W zarysowanym tle dostrzegamy 
ważność naszej wspólnoty, jeszcze 
bardziej naszej duchowości maryjnej 
dla Kościoła dzisiaj. Wydaje się, że 
Matka Boża jest naprawdę za mało 
poznana i kochana. Tym bardziej 
każdy z nas może przyczynić się do 
tego, aby to zmienić. 

20.11.2017  
ks. Mirosław 
Stankiewicz

Przeżywamy obecnie rok jubileus-

zu 25-lecia naszej wspólnoty w Die-

cezji Białostockiej. Jest to więc czas, 

kiedy w sposób szczególny powinn-

iśmy dziękować Panu Bogu za otrzy-

mane łaski. Dziś rozważmy kilka 

myśli o postawie wdzięczności. „Bł-

ogosław duszo moja Pana i nie zapom-

inaj o wszystkich Jego dobrodziejst-

wach” - tak wdzięczność Bogu wyraża 

psalmista /Ps 103,2/. Chrystus Pan 

jeszcze bardziej żąda wdzięczności za 

doznane miłosierdzie, gdy po uzdrow-

ieniu trędowatych uskarża się, że tylko 

jeden z nich podziękował za to: „Czyż 

nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu?” /Łk 17,17/. 

Pamięć o łaskach otrzymanych jest to 

pierwszy dług wdzięczności spłacany 

dla Dobroczyńcy. Ks. Sopoćko poucza 

nas: „Dziękczynienie za doznane łaski 

jest najskuteczniejszą prośbą o nowe, 

winniśmy chwalić Boga głośno 

i opowiadać innym o Jego dobroci”. 

Danina wdzięczności płacona szcze-

rze i wiernie prowadzi nas do bliskości 

i przylgnięcia do Pana Jezusa przez 

codzienne rozważanie Jego dobrod-

ziejstw.

Przeciwieństwem wdzięczności 

jest niewdzięczność i brak ufności 

w Boże miłosierdzie. Nieufność i nie-

wdzięczność stawiają opór łasce. Bóg 

od nas nie żąda dużo, ale domaga się 

byśmy z Jego łaską współpracowali. 

Jak mówi ks. Sopoćko - są dusze, co 

i na modlitwie są bardziej zajęte sobą, 

a trzeba zająć się sprawami Pana. 

Wdzięczność pomaga nam w kruszen-

iu pychy, zapobiega poczuciu sam-

owystarczalności i zawłaszczaniu 

darów Bożych. „Cóż masz czego byś 

nie otrzymał?” - św. Paweł przypom-

ina nam, że całkowicie i we wszystkim 

zależymy od Boga i jeśli Mu za to nie 

dziękujemy, to stajemy się niegodni 

miana dzieci Bożych. Wyrazem na-

szego dziękowania jest pogłębianie 

miłości Boga, jest to spłacanie długu 

wdzięczności za miłosierdzie, jakiego 

doznajemy od naszego Stwórcy 

i Odkupiciela na każdym kroku.

Istnieje jeszcze inna forma wdzi-

ęczności związana w naszej wspólno-

cie z modlitwą zawierzenia, tzw. modl-

itwą czterech przepaści. Trzecia prze-

paść rodzi się na gruncie pierwszej 

i drugiej, czyli po uznaniu swojej 

nędzy i skruchy, wzbudzamy w sobie 

ufność w Boże miłosierdzie i postawę 

dziękowania za to, że Pan Jezus żyje 
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czasem kosztem różnych doświ-

adczeń, a nawet choroby. Nie odrzuc-

ajmy Jego łask!

Drugą ważną myśl zawierają 

słowa: „Oto Baranek Boży!” Jak 

mamy dostrzec Bożego Baranka, 

który jest naszym ratunkiem, naszym 

zbawieniem? Znamy modlitwę 

zawierzenia, która zawiera cztery 

przepaści, cztery kroki wiodące do 

komunii z Bogiem. Pierwszy, to 

uznanie swojej grzeszności i bezra-

dności. Jednak nie po to, aby patrzeć 

tylko na swój grzech – mam patrzeć na 

Baranka, który już go /zgładził swoją 

Ofiarą. Druga przepaść to uznanie 

swojej nędzy, ale nie uleganie rozpa-

czy, tylko otwieranie się na Pana Boga 

i Jego bezgraniczne miłosierdzie, 

które daje szansę każdemu grzeszni-

kowi. Pan Jezus przyszedł szukać 

tych, co się pogubili, więc przechod-

zimy do następnego kroku – przepaści 

wdzięczności za to, że Pan widzi 

nasze wyciągnięte ku Niemu ręce 

i pochyla się nad nami. Nasze modlit-

wy przybierają wartość najdosko-

nalszą, gdy ofiarujemy je Panu Jezus-

owi przez ręce Niepokalanej, bo Pan 

Jezus nie patrzy już wtedy na nasze 

niedoskonałości, ale na Maryję.

„Chodź i zobacz” gdzie mieszka 

Pan Jezus, poznaj Go przez Eucharys-

tię i Jego słowo, wtedy On przestanie 

być abstrakcją, nie można kochać 

kogoś, kogo się nie zna. Poznając 

Pana stajesz się Jego świadkiem, Jego 

apostołem, który może zachęcić nowe 

osoby do wstąpienia do Ruchu. 

Prośmy o to naszą Niepokalaną 

Matkę.  

 oprac. Ela Korsak

  

06.11.2017 

ks. Paweł Sauć

Papież Pius IX 8. grudnia 1854 

ogłosił dogmat Niepokalanego Poczę-

cia Najświętszej Maryi Panny.  

 Niepokalana była najważniejsza 

w życiu św. Maksymiliana Marii Kol-

bego. Budując Niepokalanów, pra-

gnął, by wszystko, co tam jest i będzie, 

było Jej własnością. Nadal możemy 

uczyć się od niego, jak czcić Niepok-

alaną, jak „niepodzielnie, bez zastrz-

eżeń, na zawsze oddać się w Jej ręce 

jako bezużyteczne narzędzia”. 

Św. Maksymilian twierdził, że po 

ogłoszeniu dogmatu Niepokalanego 

Poczęcia nie można się już zadowolić 

wiedzą, jaką o Niepokalanej miały 

poprzednie pokolenia. Chodziło o od-

powiedź na pytanie: kim jesteś, o Nie-

pokalana. Na kształt tej odpowiedzi 

duży wpływ wywarła tradycja franci-

szkańska. W jednej ze swoich konfer-

encji O. Maksymilian zauważył: „Pan 

Bóg, objawiając się Mojżeszowi, po-

wiedział o sobie: «Jam jest, który jest» 

(Wj 3, 14) - to znaczy, że jest istnien-

iem samym. Matka Najświętsza 

zapytana przez Bernadettę, jak się 

nazywa, odpowiedziała: „Jam jest 

Niepokalane Poczęcie” - oto definicja 

Niepokalanej”. Jest poczęta, a jej 

poczęcie jest nieskalanym. 

O. Kolbe nazywał Ducha Święt-

ego, jako owoc miłości Ojca i Syna, 

poczęciem niestworzonym, wiecz-

nym. Jest to poczęcie nieskończenie 

święte, niepokalane. Istnieje szcze-

gólna więź pomiędzy poczęciem 

Maryi i poczęciem Ducha Świętego. 

Niepokalana to „najdoskonalsze 

podobieństwo Istoty Bożej w stwo-

rzeniu czysto ludzkim”. Św. Maksym-

ilian na zakończenie rozważań stwier-

dził, że imię Maryi, Niepokalane Poc-

zęcie, jest  imieniem Ducha Świętego. 

Jest to następstwo oblubieńczej więzi 

Ducha Świętego i Maryi. 

Jan Paweł II podkreślał, że słowa 

Anioła pozdrawiającego Maryję: 

„pełna łaski” odsłaniają istotę prawdy 

o Niej. Tajemnica Niepokalanej jako 

wzoru tkwi w Jej doskonałym posłus-

zeństwie woli Bożej. Podstawowym 

warunkiem naszej identyfikacji z Nie-

pokalaną jest zjednoczenie naszej 

woli z Jej wolą, a przez to z wolą Boga.  

W tym zbliżeniu, jeżeli my należymy 

do Niepokalanej, to wszystko nasze 

jest Jej i Pan Jezus przyjmuje to od 

nas, jak od Niepokalanej, jako Jej 

rzeczy.

O. Maksymilian zachęcał do bez-

granicznego oddania się Maryi. To 

całkowite oddanie się prowadzi do 

wzrostu poczucia odpowiedzialności 

za innych ludzi i dalej do apostolstwa. 

Tę myśl świętego potwierdził w liście 

apostolskim Rosarium Virginis Ma-

riae Ojciec Święty Jan Paweł II. Zap-

raszał nas do „szkoły Maryi”, by 

w niej uczyć się Chrystusa i głosić Go 

bliźnim.

„Niepokalana - oto nasz ideał. 

Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej 

się upodobnić, pozwolić, by Ona opa-

nowała nasze serce i całą naszą istotę, 

by Ona żyła  i  działała  w nas 

i przez nas, by Ona miłowała Boga 

naszym sercem, byśmy do Niej nal-

eżeli bezgranicznie - oto nasz ideał. 

Promieniować na otoczenie, zdoby-

wać dla Niej dusze, by przed Nią także 

serca bliźnich się otwarły, by zakró-

lowała Ona w sercach wszystkich - oto 

nasz ideał”(O. Maksymilian).
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13.11.2017 

ks. Dariusz 

Grelecki

Maryja, za mało kochana

W rozważaniach o charyzmacie, 
w gazetce październikowej, jest myśl 
mówiąca o tym, że Maryja jest na tym 
świecie za mało kochana. Czy rzecz-
ywiście? 

Koniec XIX wieku i początek XX 
obfitował w objawienia ma-ryjne. La 
Salette, Lourdes i Fatima były impuls-
em dla rozwoju ma-ryjnej myśli 
teologicznej, która osiągnęła swój 
zenit za pontyfikatu Piusa XII.

Obok nurtu maryjnego, szczeg-
ólnie w okresie międzywojennym 
rozwijał się ruch liturgiczny, biblijny 
i ekumeniczny. Razem tworzyły jeden 
potężny nurt.

Kardynał Ratzinger pisał: „Im bar-
dziej ruchy te przybierały charakter 
ogólnokościelny, tym wyraźniej dawał 
się odczuć problem ich wzajemnych 
relacji”. Niekiedy były postrzegane 
jako wręcz sobie przeciwstawne. 
Sobór Watykański II zastał owe nap-
ięcie między ruchem liturgiczno-
biblijno-eku-menicznym a ruchem 
maryjnym. 29 października 1963 roku 
doszło do słynnego głosowania 
w którym chodziło o następujące pyt-
anie: czy mariologię należy umie-ścić 
w osobnym dokumencie, czy też włą-
czyć ją do Konstytucji o Kościele. 
Równało się to określeniu wagi i relac-
ji obydwu rodzajów pobożności, a tym 
samym daniu decydującej odpowiedzi 
na pytanie o wewnętrzną sytuację 
Kościoła. Głosowanie z wynikiem 
1114 na 1074 głosów dało nieznaczną 
przewagę nurtowi liturgiczno-bib-
lijnemu, co pociągnęło za sobą decyzję 
mającą trudne do przecenienia zna-
czenie.

W istocie nurty te należy uznać za 
uzupełniające się i  jak najbardziej 

wskazana jest ich integracja, czego 
w swoich pracach dowiedli H. Rahner, 
A. Muller, K. Delahaye, R. Laurentin 
i o. Semmelroth. W rzeczywistości 
jednak w ma-ryjnym rozdziale Kon-
stytucji o Kościele zamierzenia te 
udało się zrealizować w sposób prz-
ekonujący i wyrazisty tylko w jakiejś 
części – pisze kard. Ratzinger. Póź-
niejszy papież puentuje: „Zwy-
cięstwo mariologii eklezjocentrycznej 
pociągnęło za sobą upadek mariologii 
w ogóle”. 

Jakże często słyszymy narzekania 
na kryzys duchowości, że w Kościele 
brakuje ducha. Ośmielam się stwierd-
zić: jeżeli przyjdzie odrodzenie du-
chowe przyjdzie przez Maryję. Tę 
która jest różą mistyczną, która jest 
mistrzynią życia duchowego, „uciele-
śnieniem” Ducha Świętego.

W zarysowanym tle dostrzegamy 
ważność naszej wspólnoty, jeszcze 
bardziej naszej duchowości maryjnej 
dla Kościoła dzisiaj. Wydaje się, że 
Matka Boża jest naprawdę za mało 
poznana i kochana. Tym bardziej 
każdy z nas może przyczynić się do 
tego, aby to zmienić. 

20.11.2017  
ks. Mirosław 
Stankiewicz

Przeżywamy obecnie rok jubileus-

zu 25-lecia naszej wspólnoty w Die-

cezji Białostockiej. Jest to więc czas, 

kiedy w sposób szczególny powinn-

iśmy dziękować Panu Bogu za otrzy-

mane łaski. Dziś rozważmy kilka 

myśli o postawie wdzięczności. „Bł-

ogosław duszo moja Pana i nie zapom-

inaj o wszystkich Jego dobrodziejst-

wach” - tak wdzięczność Bogu wyraża 

psalmista /Ps 103,2/. Chrystus Pan 

jeszcze bardziej żąda wdzięczności za 

doznane miłosierdzie, gdy po uzdrow-

ieniu trędowatych uskarża się, że tylko 

jeden z nich podziękował za to: „Czyż 

nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu?” /Łk 17,17/. 

Pamięć o łaskach otrzymanych jest to 

pierwszy dług wdzięczności spłacany 

dla Dobroczyńcy. Ks. Sopoćko poucza 

nas: „Dziękczynienie za doznane łaski 

jest najskuteczniejszą prośbą o nowe, 

winniśmy chwalić Boga głośno 

i opowiadać innym o Jego dobroci”. 

Danina wdzięczności płacona szcze-

rze i wiernie prowadzi nas do bliskości 

i przylgnięcia do Pana Jezusa przez 

codzienne rozważanie Jego dobrod-

ziejstw.

Przeciwieństwem wdzięczności 

jest niewdzięczność i brak ufności 

w Boże miłosierdzie. Nieufność i nie-

wdzięczność stawiają opór łasce. Bóg 

od nas nie żąda dużo, ale domaga się 

byśmy z Jego łaską współpracowali. 

Jak mówi ks. Sopoćko - są dusze, co 

i na modlitwie są bardziej zajęte sobą, 

a trzeba zająć się sprawami Pana. 

Wdzięczność pomaga nam w kruszen-

iu pychy, zapobiega poczuciu sam-

owystarczalności i zawłaszczaniu 

darów Bożych. „Cóż masz czego byś 

nie otrzymał?” - św. Paweł przypom-

ina nam, że całkowicie i we wszystkim 

zależymy od Boga i jeśli Mu za to nie 

dziękujemy, to stajemy się niegodni 

miana dzieci Bożych. Wyrazem na-

szego dziękowania jest pogłębianie 

miłości Boga, jest to spłacanie długu 

wdzięczności za miłosierdzie, jakiego 

doznajemy od naszego Stwórcy 

i Odkupiciela na każdym kroku.

Istnieje jeszcze inna forma wdzi-

ęczności związana w naszej wspólno-

cie z modlitwą zawierzenia, tzw. modl-

itwą czterech przepaści. Trzecia prze-

paść rodzi się na gruncie pierwszej 

i drugiej, czyli po uznaniu swojej 

nędzy i skruchy, wzbudzamy w sobie 

ufność w Boże miłosierdzie i postawę 

dziękowania za to, że Pan Jezus żyje 
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w nas, jako realna rzeczywistość. 

Pojawia się pytanie - za jaką cenę 

Jezus żyje we mnie? Co ja robię w Jego 

obecności np. podczas Mszy Św.?, 

Jeśli myślę o czymś innym, to oddaję 

się innemu bożkowi, a ta niewierność 

jest cudzołóstwem! Żyjącemu we 

mnie Bogu zadaję cierpienie w moim 

sercu...A mimo to On chce mnie 

ratować i zbawić! Jak mogę nie być 

wdzięcznym za taki ogrom miłości?

Taka sama wdzięczność należy się 

Maryi, Matce Zbawiciela a przez Jego 

testament Matce nas wszystkich. Jest 

Matką Miłosierdzia, bo każda łaska 

spływa na nas za Jej wstawiennictwem 

i pośrednictwem. Doświadczamy tego 

w naszym życiu, zaufajmy Jej więc 

bezgranicznie. Niech postawa głębo-

kiej wdzięczności Bogu i Maryi towar-

zyszy nam szczególnie w tym jubi-

leuszowym roku.         

 oprac. Ela Korsak

27.11.2017 

ks. Leszek 

Giemza

Po co? Dlaczego?

Są pytania ważne i ważniejsze. 

Wśród pytań są: dlaczego? po co? 

Z punktu widzenia życia duchowego 

pytanie „po co” wydaje się ważniejsz-

e. Pytanie „dlaczego” zmierza do 

odkrycia przyczyn, dlaczego coś się 

stało, skłania nas ku przeszłości. 

Możemy znaleźć na nie odpowiedź, 

mieć satysfakcję i niewiele więcej. 

Pytanie zaś „po co?” naprowadza 

nas na sens i to nawet sens Boży, Boży 

zamiar i Boży komentarz. Najkrócej 

mówiąc: co Bóg chce mi przez dane 

wydarzenie powiedzieć. 

Gdy ufam Bogu szukam Bożego 

komentarza.

Warto podjąć refleksję: kto komen-

tuje moje życie – świat czy Jezus?

Co widziała Maryja pod krzyżem: 

cierpienie Syna czy znaczenie tego 

cierpienia? W scenie Zwiastowania 

Maryja zastanawia się nad sensem 

słów Anioła, potrafiła zadać pytanie: 

po co? Również mogę nie rozumieć 

danej sytuacji, ale ufać Bogu i wierzyć 

że to ma sens.

Bóg mówi do nas, ukazuje swoje 

zamiary. Komentuje moje życie 

poprzez Słowo, które mogę otrzymać 

w sakramencie pokuty. Pan Bóg 

posługuje się spowiednikiem, od 

niego mogę otrzymać komentarz do 

życia. Aby tak się działo potrzebujemy 

pokory. jeśli ona jest w sercu, znajdzie 

się inspiracja, aby myśleć po Bożemu. 

Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła 

zmieniać nasze myślenie, abyśmy 

dojrzewali w Jej towarzystwie, na Jej 

dłoniach, blisko Jej serca. 

11.12. 2017    
ks. Mirosław 
Stankiewicz

Dziś mamy ostatnie spotkanie for-

macyjne w tym roku kalendarzowym, 

zaś jutro obchodzimy święto Matki 

Bożej z Guadalupe, które przypomina 

nam postać bliskiego nam św. Juana 

Diego. Przeżywane ostatnio wydar-

zenia jubileuszowe naszego Ruchu 

nasuwają refleksję o środkach ubogich 

i bogatych w Kościele. Jacques Marit-

ain środkami bogatymi nazywa te, 

które dają się zaobserwować i ująć 

statystycznie, na przykład organizacje, 

zebrania, pochody, wystrój kościołów, 

środki audiowizualne. Takie podsum-

owanie statystyczne 25-lecia RRN 

zostało właśnie zawarte w naszej 

ostatniej gazetce. Cechą środków 

bogatych jest to, że działają na miłość 

własną i wiążą się z niebezpieczeń-

stwem tryumfalizmu. Środki ubogie są 

skromne i wyrażają głęboką prawdę 

ewangeliczną: „Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obu-

mrze, przynosi plon obfity” /J 12, 24/. 

Dostrzegamy tu swoisty paradoks 

dynamizmu wiary: im środki są bar-

dziej ubogie, tym większa jest ich sku-

teczność, nie potrzebują one doczes-

nego sukcesu. Pan Jezus był ubogi 

w Betlejem i jeszcze uboższy na 

Kalwarii, a Jego pokora i uniżenie 

podkreślają wagę środków ubogich.

Środki bogate też są Kościołowi 

potrzebne i nie należy ich odrzucać. 

Patronem środków bogatych jest 

w pewnym sensie św. Maksymilian 

Kolbe – wydał milion „Rycerzy 

Niepokalanej, „które poszły w świat, 

na ulicach miast japońskich rozdawał 

cudowne medaliki, marzył o radio-

stacji i samolotach w służbie Niepok-

alanej.  Nasze apostolstwo także 

korzysta ze środków bogatych, np. 

książek, prasy katolickiej, filmów, czy 

też takiej formy jak ostatnio „różaniec 

do granic”. Musimy jednak pamiętać, 

że skuteczność środków bogatych 

płynie z obecności środków ubogich. 

Patronką środków ubogich jest Ma-

ryja – w Jej życiu nie ma w ogóle 

środków bogatych; jest ubóstwo, 

milczenie, pokora, posłuszeństwo, 

modlitwa, kontemplacja. Jej życie 

było życiem Ona ukrytym w Bogu. 

do takiego życia i ciebie zaprasza - byś 

żył wiarą na wzór Nazaretu. Byś 

zrozumiał prawdę zawartą w stwier-

dzeniu św. Jana od Krzyża: „Odrobina 

czystej miłości – środek ubogi – jest 

bardziej wartościowa przed Bogiem 

i wobec duszy i więcej przynosi 

pożytku Kościołowi niż wszystkie 
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inne dzieła razem wzięte”.

Czym więc charakteryzowało się 

życie Maryi, które ma być wzorem dla 

nas? W Ewangelii jest niewiele 

informacji o Jej życiu i zachowaniu, 

mało Jej słów. Św. Mateusz opisuje 

scenę niedoszłego spotkania Jezusa 

z Maryją i Jego najbliższą rodziną. 

Powiedziano Mu: „Oto Twoja Matka 

i Twoi bracia stoją na dworze i chcą 

mówić z Tobą” /Mt 12, 47/. Pan Jezus 

wydaje się bardzo surowy odpowiada-

jąc: „Któż jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi?”. Była to właśnie 

próba wiary Maryi, Jej całkowitego 

oddania się Bogu, Jej miłości skrom-

nej i pokornej, takiej, jaką sam Bóg 

przejawia wobec nas: „Oto stoję 

u drzwi i kołaczę...” Bóg daje nam 

wolność, nie przymusza, czeka bardzo 

cierpliwie i godzi się na to, że wzgar-

dzimy Jego miłością. Obecność Maryi 

przy Jezusie była ukryta, ale nieu-

stanna, nawet, jeśli Biblia nic o tym 

nie mówi – Ona jest tam obecna i stale 

czuwająca. Podobnie jest w naszym 

życiu – nie widzimy Jej, ale wiemy, że 

nam towarzyszy i troszczy się o nas. 

Jest to dla nas lekcja jak działają 

środki ubogie, które mamy naśla-

dować tak, aby nie przesłaniać Pana 

Jezusa, aby On zawsze był na pierw-

szym miejscu. Pan Bóg cieszy się 

z tego, co czynimy, gdy nikt tego nie 

widzi, nie chwali i nie oklaskuje. Gdy 

podejmujemy takie ukryte życie 

duchowe, jesteśmy uchronieni od 

pokusy faryzeizmu, czyli tylko zew-

nętrznej pobożności.

 Jak zachowuję się i modlę, 

gdy nikt tego nie widzi? Czy godzę 

się, aby to, co jest we mnie najlepsze 

było dla świata niewidoczne i niedo-

cenione przez innych, abym mógł 

otrzymać nagrodę jedyną i najwa-

żniejszą od Tego, „który widzi w ukry-

ciu i odda tobie”? Czy są w moim 

życiu takie sytuacje, ofiary, umart-

wienia, o których wie tylko Pan Bóg? 

Niech Maryja Najświętsza i św. Juan 

Diego pomogą nam żyć w takiej 

postawie i prawidłowo ustawiać relac-

je między środkami ubogimi i bogat-

ymi dla rozwoju duchowego. 

oprac. Ela Korsak
  

 

5.02.2018 
ks. Marek 
Muraszkiewicz

 

W drugim tygodniu ferii w Kry-

nicy Zdrój odbyły się rekolekcje 

RRN, których tematem były słowa 

„Otwierać się na dar”. Chciałbym 

przytoczyć kilka myśli z tych rekol-

ekcji. 

„Otworzyć się na dar Boży 

można tylko wtedy, kiedy widzi się, 

że inne dary są przemijające i nie są 

warte, aby z nimi wiązać życie, by 

w nich lokować serce”. Patrząc na 

przemijalność świata, mogę zapra-

gnąć Tego, który jest nieprzemijający, 

który jest Jedynym zdolnym zaspo-

koić moją potrzebę daru. Żeby otwor-

zyć się na dar mocy, sam muszę zobac-

zyć w świetle wiary, że wszystko inne 

poza Bogiem jest pełne ograniczeń 

słabości. Jedynie Bóg jest tym, który 

może otworzyć mnie na dar mocy 

Bożej. Dokona się to jedynie wtedy, 

gdy zapragnę, aby to nie moja moc 

mieszkała we mnie, ale moc Tego, 

który jest wszystkim. 

Nasze życie jest drogą. Te drogi są 

różne. Św. Ludwik Maria Grinion de 

Montfort mówi nam, że Najświętsza 

Maryja Panna jest drogą, którą Jezus 

posłużył się, aby przyjść do nas. Ona 

jest drogą dla nas abyśmy posługując 

się Maryją doszli do Jezusa. Pragnien-

iem Jezusa jest to abyśmy przez Mar-

yję do Niego przychodzili. Ta nasza 

droga może przypominać drogę ucz-

niów idących do Emaus. Idzie z nami 

najczęściej nierozpoznany Towar-

zysz. Czasem mówi wprost do 

naszego serca, a czasem daje światło, 

objaśnia wydarzenia tak jak uczniom 

wyjaśniał sens swojej Męki 

„Pan Bóg pragnie, żebyśmy 

wobec wydarzeń byli jakby w po-

stawie nasłuchu. Na naszej drodze 

napotykamy ludzi, sprawy, rzeczy, 

ale przecież za nimi zawsze kryje się 

Obecność, która coś do nas mówi, 

czegoś chce.” To wiara pomaga nam 

nasłuchiwać. Pan Bóg mówi w wydar-

zeniach. Wydarzenia nie są przypadk-

owe. Pewien stolarz poszedł na emer-

yturę, ale jeszcze przed odejściem 

właściciel firmy poprosił go, aby zrob-

ił meble do jednego mieszkania. Wiec 

on zaprojektował wszystko, ale już nie 

bardzo mu się chciało wkładać wysi-

łku wiec wykorzystał słabsze mate-

riały, zrobił jak najszybciej mniej się 

przykładał. Mówi do szefa ze już goto-

we, na to on do niego, a to są klucze do 

tego mieszkania są twoje. To jest moje 

podziękowanie za lata pracy. Stolarz 

wtedy pomyślał gdybym wiedział, że 

tak będzie bym inaczej to wszystko 

zrobił. 

Jeżeli patrzymy z wiarą widzimy 

świat zupełnie inaczej. Nieprzemija-

jący jest tylko Bóg. Z wiarą zobaczysz 

świat jako dar, który ma ci służyć do 

zjednoczenia  z Bogiem. Wiara ze 

względu, na którą Jezus uzdrawiał. 

Wiara setnika ze względu, na którą 

uzdrawia chorego sługę. Jezus za-

dziwia się jego wiarą. Ale też niew-

iara, która ma moc niszczycielska, 

postawa mieszkańców Nazaretu unie-

możliwiła rozlanie się daru miłosier-

dzia Jezusa. Prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie. 

„To dzięki wierze będziesz mógł 

przylgnąć do Boga, bo zobaczysz, że 
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w nas, jako realna rzeczywistość. 

Pojawia się pytanie - za jaką cenę 

Jezus żyje we mnie? Co ja robię w Jego 

obecności np. podczas Mszy Św.?, 

Jeśli myślę o czymś innym, to oddaję 

się innemu bożkowi, a ta niewierność 

jest cudzołóstwem! Żyjącemu we 

mnie Bogu zadaję cierpienie w moim 

sercu...A mimo to On chce mnie 

ratować i zbawić! Jak mogę nie być 

wdzięcznym za taki ogrom miłości?

Taka sama wdzięczność należy się 

Maryi, Matce Zbawiciela a przez Jego 

testament Matce nas wszystkich. Jest 

Matką Miłosierdzia, bo każda łaska 

spływa na nas za Jej wstawiennictwem 

i pośrednictwem. Doświadczamy tego 

w naszym życiu, zaufajmy Jej więc 

bezgranicznie. Niech postawa głębo-

kiej wdzięczności Bogu i Maryi towar-

zyszy nam szczególnie w tym jubi-

leuszowym roku.         

 oprac. Ela Korsak

27.11.2017 

ks. Leszek 

Giemza

Po co? Dlaczego?

Są pytania ważne i ważniejsze. 

Wśród pytań są: dlaczego? po co? 

Z punktu widzenia życia duchowego 

pytanie „po co” wydaje się ważniejsz-

e. Pytanie „dlaczego” zmierza do 

odkrycia przyczyn, dlaczego coś się 

stało, skłania nas ku przeszłości. 

Możemy znaleźć na nie odpowiedź, 

mieć satysfakcję i niewiele więcej. 

Pytanie zaś „po co?” naprowadza 

nas na sens i to nawet sens Boży, Boży 

zamiar i Boży komentarz. Najkrócej 

mówiąc: co Bóg chce mi przez dane 

wydarzenie powiedzieć. 

Gdy ufam Bogu szukam Bożego 

komentarza.

Warto podjąć refleksję: kto komen-

tuje moje życie – świat czy Jezus?

Co widziała Maryja pod krzyżem: 

cierpienie Syna czy znaczenie tego 

cierpienia? W scenie Zwiastowania 

Maryja zastanawia się nad sensem 

słów Anioła, potrafiła zadać pytanie: 

po co? Również mogę nie rozumieć 

danej sytuacji, ale ufać Bogu i wierzyć 

że to ma sens.

Bóg mówi do nas, ukazuje swoje 

zamiary. Komentuje moje życie 

poprzez Słowo, które mogę otrzymać 

w sakramencie pokuty. Pan Bóg 

posługuje się spowiednikiem, od 

niego mogę otrzymać komentarz do 

życia. Aby tak się działo potrzebujemy 

pokory. jeśli ona jest w sercu, znajdzie 

się inspiracja, aby myśleć po Bożemu. 

Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła 

zmieniać nasze myślenie, abyśmy 

dojrzewali w Jej towarzystwie, na Jej 

dłoniach, blisko Jej serca. 

11.12. 2017    
ks. Mirosław 
Stankiewicz

Dziś mamy ostatnie spotkanie for-

macyjne w tym roku kalendarzowym, 

zaś jutro obchodzimy święto Matki 

Bożej z Guadalupe, które przypomina 

nam postać bliskiego nam św. Juana 

Diego. Przeżywane ostatnio wydar-

zenia jubileuszowe naszego Ruchu 

nasuwają refleksję o środkach ubogich 

i bogatych w Kościele. Jacques Marit-

ain środkami bogatymi nazywa te, 

które dają się zaobserwować i ująć 

statystycznie, na przykład organizacje, 

zebrania, pochody, wystrój kościołów, 

środki audiowizualne. Takie podsum-

owanie statystyczne 25-lecia RRN 

zostało właśnie zawarte w naszej 

ostatniej gazetce. Cechą środków 

bogatych jest to, że działają na miłość 

własną i wiążą się z niebezpieczeń-

stwem tryumfalizmu. Środki ubogie są 

skromne i wyrażają głęboką prawdę 

ewangeliczną: „Jeżeli ziarno pszenicy 

wpadłszy w ziemię nie obumrze, 

zostanie tylko samo, ale jeżeli obu-

mrze, przynosi plon obfity” /J 12, 24/. 

Dostrzegamy tu swoisty paradoks 

dynamizmu wiary: im środki są bar-

dziej ubogie, tym większa jest ich sku-

teczność, nie potrzebują one doczes-

nego sukcesu. Pan Jezus był ubogi 

w Betlejem i jeszcze uboższy na 

Kalwarii, a Jego pokora i uniżenie 

podkreślają wagę środków ubogich.

Środki bogate też są Kościołowi 

potrzebne i nie należy ich odrzucać. 

Patronem środków bogatych jest 

w pewnym sensie św. Maksymilian 

Kolbe – wydał milion „Rycerzy 

Niepokalanej, „które poszły w świat, 

na ulicach miast japońskich rozdawał 

cudowne medaliki, marzył o radio-

stacji i samolotach w służbie Niepok-

alanej.  Nasze apostolstwo także 

korzysta ze środków bogatych, np. 

książek, prasy katolickiej, filmów, czy 

też takiej formy jak ostatnio „różaniec 

do granic”. Musimy jednak pamiętać, 

że skuteczność środków bogatych 

płynie z obecności środków ubogich. 

Patronką środków ubogich jest Ma-

ryja – w Jej życiu nie ma w ogóle 

środków bogatych; jest ubóstwo, 

milczenie, pokora, posłuszeństwo, 

modlitwa, kontemplacja. Jej życie 

było życiem Ona ukrytym w Bogu. 

do takiego życia i ciebie zaprasza - byś 

żył wiarą na wzór Nazaretu. Byś 

zrozumiał prawdę zawartą w stwier-

dzeniu św. Jana od Krzyża: „Odrobina 

czystej miłości – środek ubogi – jest 

bardziej wartościowa przed Bogiem 

i wobec duszy i więcej przynosi 

pożytku Kościołowi niż wszystkie 
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inne dzieła razem wzięte”.

Czym więc charakteryzowało się 

życie Maryi, które ma być wzorem dla 

nas? W Ewangelii jest niewiele 

informacji o Jej życiu i zachowaniu, 

mało Jej słów. Św. Mateusz opisuje 

scenę niedoszłego spotkania Jezusa 

z Maryją i Jego najbliższą rodziną. 

Powiedziano Mu: „Oto Twoja Matka 

i Twoi bracia stoją na dworze i chcą 

mówić z Tobą” /Mt 12, 47/. Pan Jezus 

wydaje się bardzo surowy odpowiada-

jąc: „Któż jest moją matką i którzy są 

moimi braćmi?”. Była to właśnie 

próba wiary Maryi, Jej całkowitego 

oddania się Bogu, Jej miłości skrom-

nej i pokornej, takiej, jaką sam Bóg 

przejawia wobec nas: „Oto stoję 

u drzwi i kołaczę...” Bóg daje nam 

wolność, nie przymusza, czeka bardzo 

cierpliwie i godzi się na to, że wzgar-

dzimy Jego miłością. Obecność Maryi 

przy Jezusie była ukryta, ale nieu-

stanna, nawet, jeśli Biblia nic o tym 

nie mówi – Ona jest tam obecna i stale 

czuwająca. Podobnie jest w naszym 

życiu – nie widzimy Jej, ale wiemy, że 

nam towarzyszy i troszczy się o nas. 

Jest to dla nas lekcja jak działają 

środki ubogie, które mamy naśla-

dować tak, aby nie przesłaniać Pana 

Jezusa, aby On zawsze był na pierw-

szym miejscu. Pan Bóg cieszy się 

z tego, co czynimy, gdy nikt tego nie 

widzi, nie chwali i nie oklaskuje. Gdy 

podejmujemy takie ukryte życie 

duchowe, jesteśmy uchronieni od 

pokusy faryzeizmu, czyli tylko zew-

nętrznej pobożności.

 Jak zachowuję się i modlę, 

gdy nikt tego nie widzi? Czy godzę 

się, aby to, co jest we mnie najlepsze 

było dla świata niewidoczne i niedo-

cenione przez innych, abym mógł 

otrzymać nagrodę jedyną i najwa-

żniejszą od Tego, „który widzi w ukry-

ciu i odda tobie”? Czy są w moim 

życiu takie sytuacje, ofiary, umart-

wienia, o których wie tylko Pan Bóg? 

Niech Maryja Najświętsza i św. Juan 

Diego pomogą nam żyć w takiej 

postawie i prawidłowo ustawiać relac-

je między środkami ubogimi i bogat-

ymi dla rozwoju duchowego. 

oprac. Ela Korsak
  

 

5.02.2018 
ks. Marek 
Muraszkiewicz

 

W drugim tygodniu ferii w Kry-

nicy Zdrój odbyły się rekolekcje 

RRN, których tematem były słowa 

„Otwierać się na dar”. Chciałbym 

przytoczyć kilka myśli z tych rekol-

ekcji. 

„Otworzyć się na dar Boży 

można tylko wtedy, kiedy widzi się, 

że inne dary są przemijające i nie są 

warte, aby z nimi wiązać życie, by 

w nich lokować serce”. Patrząc na 

przemijalność świata, mogę zapra-

gnąć Tego, który jest nieprzemijający, 

który jest Jedynym zdolnym zaspo-

koić moją potrzebę daru. Żeby otwor-

zyć się na dar mocy, sam muszę zobac-

zyć w świetle wiary, że wszystko inne 

poza Bogiem jest pełne ograniczeń 

słabości. Jedynie Bóg jest tym, który 

może otworzyć mnie na dar mocy 

Bożej. Dokona się to jedynie wtedy, 

gdy zapragnę, aby to nie moja moc 

mieszkała we mnie, ale moc Tego, 

który jest wszystkim. 

Nasze życie jest drogą. Te drogi są 

różne. Św. Ludwik Maria Grinion de 

Montfort mówi nam, że Najświętsza 

Maryja Panna jest drogą, którą Jezus 

posłużył się, aby przyjść do nas. Ona 

jest drogą dla nas abyśmy posługując 

się Maryją doszli do Jezusa. Pragnien-

iem Jezusa jest to abyśmy przez Mar-

yję do Niego przychodzili. Ta nasza 

droga może przypominać drogę ucz-

niów idących do Emaus. Idzie z nami 

najczęściej nierozpoznany Towar-

zysz. Czasem mówi wprost do 

naszego serca, a czasem daje światło, 

objaśnia wydarzenia tak jak uczniom 

wyjaśniał sens swojej Męki 

„Pan Bóg pragnie, żebyśmy 

wobec wydarzeń byli jakby w po-

stawie nasłuchu. Na naszej drodze 

napotykamy ludzi, sprawy, rzeczy, 

ale przecież za nimi zawsze kryje się 

Obecność, która coś do nas mówi, 

czegoś chce.” To wiara pomaga nam 

nasłuchiwać. Pan Bóg mówi w wydar-

zeniach. Wydarzenia nie są przypadk-

owe. Pewien stolarz poszedł na emer-

yturę, ale jeszcze przed odejściem 

właściciel firmy poprosił go, aby zrob-

ił meble do jednego mieszkania. Wiec 

on zaprojektował wszystko, ale już nie 

bardzo mu się chciało wkładać wysi-

łku wiec wykorzystał słabsze mate-

riały, zrobił jak najszybciej mniej się 

przykładał. Mówi do szefa ze już goto-

we, na to on do niego, a to są klucze do 

tego mieszkania są twoje. To jest moje 

podziękowanie za lata pracy. Stolarz 

wtedy pomyślał gdybym wiedział, że 

tak będzie bym inaczej to wszystko 

zrobił. 

Jeżeli patrzymy z wiarą widzimy 

świat zupełnie inaczej. Nieprzemija-

jący jest tylko Bóg. Z wiarą zobaczysz 

świat jako dar, który ma ci służyć do 

zjednoczenia  z Bogiem. Wiara ze 

względu, na którą Jezus uzdrawiał. 

Wiara setnika ze względu, na którą 

uzdrawia chorego sługę. Jezus za-

dziwia się jego wiarą. Ale też niew-

iara, która ma moc niszczycielska, 

postawa mieszkańców Nazaretu unie-

możliwiła rozlanie się daru miłosier-

dzia Jezusa. Prorok nie jest mile 

widziany w swojej ojczyźnie. 

„To dzięki wierze będziesz mógł 

przylgnąć do Boga, bo zobaczysz, że 
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świat nie jest wart, abyś w nim 

umieścił swoje serce. Że jest jak sce-

na teatralna, gdzie Bóg cię obdarza, ale 

wszystko jest ci dane tylko na jakiś 

czas. Nie poddaj się kuszeniu, że ten 

świat jest wieczny, Próbuj przez wiarę 

zobaczyć w nim rekwizyty i dekoracje, 

które przemijają w zależności od woli 

Boskiego Reżysera. 

Przeszkody, które pomagają 

otwierać się na dar. Będziecie jak 

bogowie – podszeptywał szatan 

w raju. Być jak Bóg to być wielkim 

mądrym, wspaniałym, tym, który 

wszystko potrafi, od którego wszystko 

zależy. Takimi chcemy być. To są 

nasze żądze, nasze pożądanie tego, co 

naprawdę jest iluzją. Bo tylko Bóg jest 

Panem. Tę prawdę o Jedynym Jego 

panowaniu mamy przyjąć przez wiarę 

i miłość, jako dar w pokorze skruszon-

ego serca. Trudności i ograniczenia są 

najlepszym środkiem na pokusę Będz-

iecie jak bogowie. Na tej drodze prze-

pełnionej naszymi rządzami Bóg może 

rzucić ci kłodę trudności, która unie-

możliwi pęd ku zatraceniu. Nie może-

sz się pogubić, bo nie możesz przez tę 

kłodę przejechać. Masz czas, żeby się 

zatrzymać zastanowić, kto może ci tę 

kłodę pomóc odrzucić. Ale zanim 

poprosisz o odsunięcie, może pomy-

ślisz, że ta kłoda jest ci pomocą w ot-

wieraniu się na dar, przed którym 

chciałeś uciec, nawet, jeśli nie jesteś w 

sta-nie pojąć, o jakie ocalenie chodzi-

ło. Bóg oczekuje abyśmy przyjęli nie 

tylko sukces, ale i porażkę, jako dar.   

12.02.2018  

ks. Dariusz 

Grelecki

Wielu z nas ma problemy z po-
wstrzymywaniem się przed niepot-
rzebnym ocenianiem i osądzaniem 
innych.

W  jednej z grupek dzielenia szu-
kaliśmy lekarstwa na tego rodzaju 
grzechy. Jedni mówią trzeba modlić 
się za tych ludzi. Inni – trzeba prosić 
Boga o pomoc, aby nie osądzać i nie-
potrzebnie oceniać. Oczywiście mo-
dlitwy nigdy dość – jest wskazana jak 
najbardziej. Jeżeli zaś idzie o Bożą 
pomoc, a więc, że Bóg ma nam pom-
agać to przede wszystkim sami pow-
inniśmy się starać nad tym pracować.

W jaki sposób możemy to robić. 
Skoro zbyt łatwo przychodzi nam osą-
dzanie innych trzeba by było zwrócić 
się ku osądzaniu siebie samych. Czy 
możemy, czy powinniśmy osądzać 
siebie? Oczywiście. Robimy to w pra-
dawnej praktyce Kościoła, którą jest 
Rachunek sumienia. Robimy go zaw-
sze przed spowiedzią świętą, ale osoby 
pragnące prowadzić intensywne życie 
duchowe po-winny robić go każdego 
dnia wieczorem a nawet dodatkowo 

około południa jak to się dzieje w se-
minariach duchownych i zakonach. 

Rachunek sumienia robimy w op-
arciu o przykazania Boże i kościelne, 
grzechy główne i różnego rodzaju po-
moce, najczęściej modlitewniki. W na-
szej wspólnocie do rachunku sumienia 
włączamy też pytania o jakość życia 
Eucharystią. Ostatnią dziedziną pod-
padającą pod rachunek sumienia jest 
nasza otwartość nam łaskę charyz-
matu. 

Rachunek sumienia powinniśmy 
kończyć aktem żalu wyrażonym 
w jakiejś formule. Może to być kla-
syczna formuła aktu żalu (Ach żałuję 
za me złości...) lub formuła zapożycz-
ona np. od celnika (Boże miej litość dla 
mnie grzesznika). 

Dzięki rachunkowi sumienia mo-
dlitwa celnika ożywa. Możemy bo-
wiem na jej zakończenie dodać usz-
czegółowienia np.: 

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika sądzącego innych ludzi,

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika plotkarza, 

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika krytykanta,

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika zazdrośnika,

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika buntownika,

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika szemracza,

Boże miej litość dla mnie grzesz-
nika obłudnika.
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Pomogli w wierze

Straciłam już rachubę, który to mój 

wyjazd na rekolekcje zimowe do 

Krynicy. Co roku, ciągnie mnie jakaś 

siła do Ostoi, do Matki Bożej 

Krynickiej, do Ostojowej atmosfery 

Bożej Obecności. Ostoja, to nasze 

rekolekcyjne schronienie, ufundo-

wane przez ks. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego, z niezwykłą kaplicą, 

którą poświęcił ks. Prymas i z obra-

zem Matki Boskiej Częstochowskiej, 

którą temu miejscu podarował. 

W tym roku, wyjazd do Krynicy 

wiązał się, niestety, z pewnym  nie-

pokojem związanym z organizacją 

rekolekcji.  Iza, która zawsze się tym 

zajmowała musiała zostać w Bia-

łymstoku przy chorej Mamie, więc na 

mnie i na Wiesławie spoczęło to 

niełatwe zadanie. Na szczęście Iza co 

mogła załatwiła tu w Białymstoku 

(kupiła bilety, przygotowała zeszyt 

rekolekcyjny z tekstami do medytacji 

i pieśniami, zrobiła niezbędne za-

kupy), a nas obiecali wspomóc nasi 

wspólnotowi przyjaciele – Jasia, Ania, 

Magda, 2 Andrzejów, Janek i Mał-

gosia. A co najważniejsze przez cały 

czas rekolekcji towarzyszył nam ks. 

Mirosław, otaczając nas swą modlitwą 

i troską. Na 4 dni przyjechał też ks. 

Marek, który ubogacił nas swoimi 

homiliami.

Krynica przywitała nas wiosenną 

pogodą – było ciepło, słonecznie 

i tylko w górach leżał śnieg. Nar-

ciarze, nie zważając na niekorzystne 

warunki z uporem chodzili na sztucz-

nie ośnieżane stoki.

Niezależnie od zewnętrznych wa-

runków pogodowych, życie w Ostoi 

toczyło się swoim torem i według 

ustalonego harmonogramu – o 7.30 

medytacja w Kaplicy, o 8.00 Msza 

Święta, następnie śniadanie w sto-

łówce i wspólna kawa w saloniku. Co 

roku salonik jest kultowym miejscem 

spotkań wszystkich uczestników 

rekolekcji, niezależnie od wieku. To tu 

zapadają decyzje, planuje się trasy, 

podsumowuje się dzień, ogląda filmy 

i tak zwyczajnie przebywa się ze sobą. 

I nigdy nie jest to czas stracony. Około 

11 poszczególne grupy połączone 

wspólnym celem wyruszały w drogę – 

na narty, na szlaki piesze lub do 

centrum uzdrowiskowego Krynicy. 

O godz. 17.00 jedliśmy obiado-

kolację, najczęściej o godz. 19 była 

konferencja wygłaszana przez ks. 

Mirosława, a potem spotykaliśmy się 

w grupach dzielenia. W czasie kon-

ferencji i spotkań w grupach, dziećmi 

zajmowała się Małgosia, Krystian 

i któryś z rodziców (codziennie inny).  

Wieczorami oglądaliśmy filmy, pro-

wadziliśmy długie rozmowy przy her-

batce, lub po prostu odpoczywaliśmy. 

Kilka osób skorzystało z uroków Term 

Chochołowskich. W ostatnim dniu 

naszego pobytu, przebojem, nie-

zależnie od wieku, był koncert Kasi 

Kowalskiej.  Jak co roku, codziennie 

towarzyszyli nam państwo Ptasz-

kowie, Beata i Kazimierz, ubogacając 

nas swoją przyjaźnią, świadectwami 

i … przepysznym domowym ciastem. 

Przede wszystkim był to czas 

bliskości z Panem Bogiem, Maryją 

i drugim człowiekiem, czas refleksji 

i zastanowienia się nad swoim ży-

ciem. Oto kilka zapisków - refleksji 

z medytacji i konferencji głoszonych 

przez ks. Mirosława, którymi pragnę 

się z Wami podzielić. 

Temat  tegorocznych rekolekcji 

„Otwierać się na dar” pozwolił mi 

przeżyć ten czas bardziej świadomie, 

zachęcona tekstem do medytacji 

z pierwszego dnia rekolekcji – „Pan 

Bóg pragnie, żebyśmy wobec wy-

darzeń byli jakby w postawie na-

słuchu”. Rekolekcje to doskonały 

czas, żeby wcielić w życie, to o czym 

słyszę od dawna, a tak często w natło-

ku zajęć zapominam – że wszystko 

jest darem i że za wszystkim kryje się 

Boża Obecność. Mój pobyt w Krynicy 

to dar, za który mam i chcę dziękować. 

Tak łatwo dziękuje się za dobro, ale 

czy zawsze potrafię 

podziękować za sy-

tuacje trudne? Czy 

zawsze staram się 

odpowiedzieć Panu 

Bogu swoją bliskością i miłością?

Moje życie to droga, na której 

ciągle spotykam Jezusa, chociaż zwy-

kle moje oczy są przyćmione i nie 

rozpoznaję Go, zupełnie jak Jego 

uczniowie w drodze do Emaus. 

„Stwardniało serce tego ludu”, „oczy 

mają, ale nie widzą, uszy mają, ale nie 

słyszą”. 

Maryjo, daj mi Swoje serce, żeby 

prawdziwie kochało Pana Boga, daj 

mi oczy, które widzą i uszy, które 

słyszą. 

Świat nie jest wart, żeby go ko-

chać. Świat przemija, jest jak teatr, 

w którym Pan Bóg na jakiś tylko czas 

daje nam role do odegrania i re-

kwizyty do użycia. Tak często o tym 

zapominam, opierając się na de-

koracjach  i ludziach. Przeżywam żal, 

że coś się nie udało, że nie zre-

alizowałam własnych planów, odczu-

wam rozczarowanie, że ktoś zawiódł. 

Jak dobrze jest zawsze pamiętać, że 

moją ostoją jest Pan Bóg, który moje 

życie zaplanował w szczegółach i wy-

pełnił je Swoją miłością. A ja mam 

otwierać się na tę Miłość, nie roz-

pamiętywać, nie umęczać się roz-

myślaniem nad problemami i trud-

nościami, tylko przyjmować je ze 

spokojem i pokorą. Pan Jezus mówi:  

cichy i pokorny sercem. Co to oznacza 

w mojej codzienności? Mam wszy-

stko powierzać Panu Bogu i nie 

rozmyślać na ten temat; poddać się 

pokornie Bożym dłoniom, dzia-

Zapiski z rekolekcji w Krynicy Zdrój
Ewa Szczepaniak
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świat nie jest wart, abyś w nim 

umieścił swoje serce. Że jest jak sce-

na teatralna, gdzie Bóg cię obdarza, ale 

wszystko jest ci dane tylko na jakiś 

czas. Nie poddaj się kuszeniu, że ten 

świat jest wieczny, Próbuj przez wiarę 

zobaczyć w nim rekwizyty i dekoracje, 

które przemijają w zależności od woli 

Boskiego Reżysera. 

Przeszkody, które pomagają 

otwierać się na dar. Będziecie jak 

bogowie – podszeptywał szatan 

w raju. Być jak Bóg to być wielkim 

mądrym, wspaniałym, tym, który 

wszystko potrafi, od którego wszystko 

zależy. Takimi chcemy być. To są 

nasze żądze, nasze pożądanie tego, co 

naprawdę jest iluzją. Bo tylko Bóg jest 

Panem. Tę prawdę o Jedynym Jego 

panowaniu mamy przyjąć przez wiarę 

i miłość, jako dar w pokorze skruszon-

ego serca. Trudności i ograniczenia są 

najlepszym środkiem na pokusę Będz-

iecie jak bogowie. Na tej drodze prze-

pełnionej naszymi rządzami Bóg może 

rzucić ci kłodę trudności, która unie-

możliwi pęd ku zatraceniu. Nie może-

sz się pogubić, bo nie możesz przez tę 

kłodę przejechać. Masz czas, żeby się 

zatrzymać zastanowić, kto może ci tę 

kłodę pomóc odrzucić. Ale zanim 

poprosisz o odsunięcie, może pomy-

ślisz, że ta kłoda jest ci pomocą w ot-

wieraniu się na dar, przed którym 

chciałeś uciec, nawet, jeśli nie jesteś w 

sta-nie pojąć, o jakie ocalenie chodzi-

ło. Bóg oczekuje abyśmy przyjęli nie 

tylko sukces, ale i porażkę, jako dar.   

12.02.2018  

ks. Dariusz 

Grelecki

Wielu z nas ma problemy z po-
wstrzymywaniem się przed niepot-
rzebnym ocenianiem i osądzaniem 
innych.

W  jednej z grupek dzielenia szu-
kaliśmy lekarstwa na tego rodzaju 
grzechy. Jedni mówią trzeba modlić 
się za tych ludzi. Inni – trzeba prosić 
Boga o pomoc, aby nie osądzać i nie-
potrzebnie oceniać. Oczywiście mo-
dlitwy nigdy dość – jest wskazana jak 
najbardziej. Jeżeli zaś idzie o Bożą 
pomoc, a więc, że Bóg ma nam pom-
agać to przede wszystkim sami pow-
inniśmy się starać nad tym pracować.

W jaki sposób możemy to robić. 
Skoro zbyt łatwo przychodzi nam osą-
dzanie innych trzeba by było zwrócić 
się ku osądzaniu siebie samych. Czy 
możemy, czy powinniśmy osądzać 
siebie? Oczywiście. Robimy to w pra-
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Z poniedziałkowych konferencji
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Pomogli w wierze

Straciłam już rachubę, który to mój 

wyjazd na rekolekcje zimowe do 

Krynicy. Co roku, ciągnie mnie jakaś 
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podsumowuje się dzień, ogląda filmy 

i tak zwyczajnie przebywa się ze sobą. 
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11 poszczególne grupy połączone 

wspólnym celem wyruszały w drogę – 
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O godz. 17.00 jedliśmy obiado-

kolację, najczęściej o godz. 19 była 

konferencja wygłaszana przez ks. 

Mirosława, a potem spotykaliśmy się 

w grupach dzielenia. W czasie kon-

ferencji i spotkań w grupach, dziećmi 

zajmowała się Małgosia, Krystian 

i któryś z rodziców (codziennie inny).  

Wieczorami oglądaliśmy filmy, pro-

wadziliśmy długie rozmowy przy her-

batce, lub po prostu odpoczywaliśmy. 

Kilka osób skorzystało z uroków Term 

Chochołowskich. W ostatnim dniu 

naszego pobytu, przebojem, nie-

zależnie od wieku, był koncert Kasi 

Kowalskiej.  Jak co roku, codziennie 

towarzyszyli nam państwo Ptasz-

kowie, Beata i Kazimierz, ubogacając 

nas swoją przyjaźnią, świadectwami 

i … przepysznym domowym ciastem. 

Przede wszystkim był to czas 

bliskości z Panem Bogiem, Maryją 

i drugim człowiekiem, czas refleksji 

i zastanowienia się nad swoim ży-

ciem. Oto kilka zapisków - refleksji 

z medytacji i konferencji głoszonych 

przez ks. Mirosława, którymi pragnę 

się z Wami podzielić. 

Temat  tegorocznych rekolekcji 

„Otwierać się na dar” pozwolił mi 

przeżyć ten czas bardziej świadomie, 

zachęcona tekstem do medytacji 

z pierwszego dnia rekolekcji – „Pan 

Bóg pragnie, żebyśmy wobec wy-

darzeń byli jakby w postawie na-

słuchu”. Rekolekcje to doskonały 

czas, żeby wcielić w życie, to o czym 

słyszę od dawna, a tak często w natło-

ku zajęć zapominam – że wszystko 

jest darem i że za wszystkim kryje się 

Boża Obecność. Mój pobyt w Krynicy 

to dar, za który mam i chcę dziękować. 

Tak łatwo dziękuje się za dobro, ale 

czy zawsze potrafię 

podziękować za sy-

tuacje trudne? Czy 

zawsze staram się 

odpowiedzieć Panu 

Bogu swoją bliskością i miłością?

Moje życie to droga, na której 

ciągle spotykam Jezusa, chociaż zwy-

kle moje oczy są przyćmione i nie 

rozpoznaję Go, zupełnie jak Jego 

uczniowie w drodze do Emaus. 

„Stwardniało serce tego ludu”, „oczy 

mają, ale nie widzą, uszy mają, ale nie 

słyszą”. 

Maryjo, daj mi Swoje serce, żeby 

prawdziwie kochało Pana Boga, daj 

mi oczy, które widzą i uszy, które 

słyszą. 

Świat nie jest wart, żeby go ko-

chać. Świat przemija, jest jak teatr, 

w którym Pan Bóg na jakiś tylko czas 

daje nam role do odegrania i re-

kwizyty do użycia. Tak często o tym 

zapominam, opierając się na de-

koracjach  i ludziach. Przeżywam żal, 

że coś się nie udało, że nie zre-

alizowałam własnych planów, odczu-

wam rozczarowanie, że ktoś zawiódł. 

Jak dobrze jest zawsze pamiętać, że 

moją ostoją jest Pan Bóg, który moje 

życie zaplanował w szczegółach i wy-

pełnił je Swoją miłością. A ja mam 

otwierać się na tę Miłość, nie roz-

pamiętywać, nie umęczać się roz-

myślaniem nad problemami i trud-

nościami, tylko przyjmować je ze 

spokojem i pokorą. Pan Jezus mówi:  

cichy i pokorny sercem. Co to oznacza 

w mojej codzienności? Mam wszy-

stko powierzać Panu Bogu i nie 

rozmyślać na ten temat; poddać się 

pokornie Bożym dłoniom, dzia-

Zapiski z rekolekcji w Krynicy Zdrój
Ewa Szczepaniak
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łaniom, cierpliwie czekać na to, co 

Bóg uczyni. Sama niestety nie potrafię 

tego dokonać, nie umiem się tak 

zmienić. Maryjo, Ty zawsze byłaś 

cicha i pokorna sercem, naucz mnie 

przyjmować z ufnością to, co daje Pan 

Bóg, z wiarą, że to jest dla mnie 

najlepsze, że to wyraz Jego miłości 

i troski.

„Nikt nie jest dobry, tylko sam 

Bóg.”  To On daje  nam Swoje 

przykazanie miłości.  Gdyby ludzie 

żyli przykazaniem miłości, świat 

zamieniłby się w raj. Gdybym ja 

zawsze wybierała to, co Boże, a nie to 

co ziemskie, dziękując Bogu za 

kolejne łaski, nie traciłabym energii 

i sił na zajmowanie się tym, co 

niepotrzebne. Mogłabym wtedy lepiej 

zrozumieć słowa Chrystusa, że Jego 

brzemię jest lekkie, a jarzmo słodkie. 

Boża Miłość i miłość, której uczy 

nas świat tak często stoją w opozycji 

do siebie. Boża Miłość to odpo-

wiedzialność, to bezinteresowny dar 

dla drugiego człowieka, to Boża 

radość, autentyczność, prawdziwe 

szczęście. Boża Miłość jest możliwa 

tylko w głębokiej relacji z Bogiem. 

Doskonale opisał ją św. Paweł w Li-

ście do Koryntian.

Maryjo, naucz mnie kochać Bożą 

Miłością. Zabierz ode mnie moje 

ludzkie patrzenie przepojone ego-

izmem, pragnieniami, ambicjami. Nie 

chcę być „cymbałem brzmiącym”.

Panie Jezu, daj mi serce czyste. To 

zdanie powtarzam wielokrotnie, 

z nadzieją, że całkowicie otworzę się 

na obecność Pana Boga we wszy-

stkim, co mnie spotyka. Tak często 

zamykam się na Jego działanie, 

w swoim sercu rządzę ja, tak jakbym 

nie wierzyła w Bożą moc. 

Bycie we wspólnocie pomaga mi 

otwierać się na prawdę o sobie i uzna-

wać swoją bezradność w sytuacjach 

trudnych, uczy pokory i wdzięczności 

za to, że mimo tylu słabości nie 

upadłam.

Bardzo przemówił do mnie obraz 

człowieka spętanego łańcuchami, 

który sam tłukł się kamieniami. To 

przecież obraz współczesnego czło-

wieka, zniewolonego w różny sposób 

i dokonującego samozniszczenia. 

Żyjącego tak, jakby Pana Boga nie 

było.

Czystość serca to dar, który może 

dać mi tylko Chrystus. Tylko z Nim 

mogę być wolna od wszelkich znie-

woleń. Wolna i szczęśliwa.

W dniu święta Matki Boskiej 

Gromnicznej, czyli Ofiarowania 

Pańskiego, zawierzamy siebie, na-

szych bliskich i całą wspólnotę Panu 

Bogu przez Maryję. To Maryja jest 

naszym niedościgłym wzorem i dro-

gowskazem, jak kochać i służyć, ufać 

i wierzyć. Jest kotwicą, która broni nas 

przed rozbiciem na wzburzonym 

morzu. 

Maryja zrezygnowała z własnej 

woli i zdała się na Chrystusa. Matka 

Boża trwa w postawie żebraka. Wszy-

stko otrzymała od Boga, wszystko Mu 

zawdzięcza. Ja tez mam wyciągać 

puste ręce i stawać w prawdzie o sobie, 

żebrać o  miłosierdzie dla siebie i in-

nych.

Do świątyni za natchnieniem 

Ducha Świętego przyszedł Symeon,  

żeby spotkać się z Dzieciątkiem Jezus. 

Nie zmarnował tego natchnienia. 

Mnie też Duch Święty pragnie 

prowadzić drogą do świętości, ja 

musze tylko dać się prowadzić. A tak 

często jestem głucha i ślepa. W moim 

życiu natchnienia Ducha Świętego 

zagłusza hałas i oślepiają błyskotki 

doczesności. Tak bardzo potrzebne mi 

jest rekolekcyjne wyciszenie i ado-

rowanie Pana Jezusa.

Maryjo, bądź mi drogowskazem 

w drodze do świętości.

„Pan Bóg wie, co dla nas najlepsze 

i nigdy się nie myli”. 

 Moim postanowieniem reko-

lekcyjnym jest życie wdzięcznością za 

wszystko, co Pan Bóg mi daje. 

W świetle wiary chcę dziękować za 

wszystko, zwłaszcza za wydarzenia 

trudne, których nie brakuje w moim 

życiu. Chciałabym za Św. Teresą od 

Dzieciątka Jezus  zawsze móc po-

wiedzieć: „Kocham wszystko co Bóg 

mi daje”.       

A dzisiaj Panie Boże dziękuję Ci za 

dar tych rekolekcji i za wszystkie 

sytuacje, które pokazały mi prawdę 

o mnie. 
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Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świetej

W dniach 22-29 listopada 2017 

roku członkowie RRN z naszej archid-

iecezji brali udział w jubi-leuszowej 

pielgrzymce do Ziemi Świętej. Chce-

my poznać „piątą” Ewangelię. Pra-

gniemy też dziękować Bogu za 25 lat 

istnienia naszej Wspólnoty, za charyz-

mat Maryjny i duchowość Nazaretu, 

za wszystkie otrzymane łaski. Są 

z nami nasi kapłani: ks. Mirosław, ks. 

Andrzej, ks. Krzysztof, ks. Marek, ks. 

Sławek. Wspaniałym przewodnikiem 

będzie ks. Arkadiusz.

Jesteśmy zakwaterowani w No-

wym Domu Polskim u sióstr Elżbie-

tanek w dzielnicy ortodoksyjnych 

Żydów – Mea Sharim. Pierwszego 

dnia poznajemy Jerozolimę. Tu miały 

miejsce wydarzenia zbawcze Cho-

dzimy śladami Pana Boga. Ta świa-

domość rodzi pokorną modlitwę 

dziękczynienia. Tu obok siebie żyją 

Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. 

Nasza pielgrzymka ma być komen-

tarzem do Ewangelii, a słowa Pana 

Jezusa odczytywane w każdym z na-

wiedzanych miejsc nabierają szcze-

gólnego znaczenia. Prosimy, by nasze 

serca były otwarte na ich przyjęcie.

Patrzymy na Jerozolimę z Góry 

Oliwnej. Nasz wzrok zatrzymuje się 

nad górującą nad miastem złotą kopułą 

Meczetu na Skale. Tu, na wzgórzu 

Moria, Abraham składał Bogu ofiarę 

ze swego syna Izaaka. Dotykamy 

początków przymierza Boga z czło-

wiekiem. Tu wznosiła się zbudowana 

przez Salomona, zniszczona i pono-

wnie odbudowana, ostatecznie odno-

wiona przez króla Heroda Świątynia 

Jerozolimska. Jest to też trzecie po 

Mekce i Medynie miejsce kultu wyz-

nawców islamu, którzy syna Abra-

hama i niewolnicy Hagar, Izmaela 

uważają za protoplastę wszystkich 

plemion arabskich.

Po prawej stronie znajduje się sza-

ra, słabo widoczna Bazylika Grobu 

Pańskiego, miejsce tak ważne dla nas 

katolików. Patrzymy na pozostałości 

wzniesionych w XVI w. przez sułtana 

Sulejmana murów Starego Miasta. 

Poniżej rozciąga się Dolina Cedronu, 

a na stokach Góry Oliwnej mieści się 

żydowski cmentarz.

Nieco dalej widzimy kopułę ba-

zyliki Zaśnięcia Matki Bożej, obok 

budynek mieszczący symboliczny 

grób króla Dawida oraz Wieczernik. 

W Wieczerniku wsłuchujemy się 

w słowa Pana Jezusa wypowiedziane 

podczas Ostatniej Wieczerzy. Dzię-

kujemy za dar Eucharystii. Tu, razem 

z Maryją będziemy też dziękować za 

zesłanie Ducha Świętego. Gdzieś obok 

jest sanktuarium św. Piotra in Gal-

licantu (kur zapiał) przypominające 

o zaparciu się Pana Jezusa przez 

apostoła. Mnie także zdarzyło się być 

zbyt pewną siebie i mówić; na pewno 

nie ja. Niech moje porażki uczynią 

mnie pokorną. Proszę o łaskę skruchy, 

bym, tak jak Piotr, po każdym upadku 

mogła gorzko zapłakać.

Pod kościołem znajduje się głę-

boka studnia z celą, w której podobno 

przebywał Pan Jezus w noc po swoim 

aresztowaniu  Obok jest fragment .

zachowanej drogi rzymskiej. Pan 

Jezus przeszedł tędy, gdy był pro-

wadzony na sąd do arcykapłana 

Kajfasza, którego pałac prawdo-

podobnie tu mieścił się. 

Na Górze Oliwnej nawiedzamy 

kościół Pater Noster, miejsce usta-

nowienia Modlitwy Pańskiej. Wi-

dzimy tabliczki z modlitwą Ojcze nasz 

w ponad 60 językach. Odnajdujemy 

też tabliczkę w języku polskim. 

Modlimy się. 

Na stoku Góry Oliwnej znajduje się 

znajduje się Getsemani, gdzie Pan 

Jezus spędził razem z apostołami 

ostatnią noc przed pojmaniem. Tu 

modlił się do Ojca i bardzo cierpiał. 

W kościele Dominus Flevit (Pan 

zapłakał) uczestni-

czymy we Mszy 

Świętej. Mały koś-

ciółek swoim kształ-

tem przypomina łzę. 

Wewnątrz, w dużym oknie zamiast 

witrażu znajduje się przezroczysta 

szyba ukazująca widok na Wzgórze 

Świątynne. Widok jest piękny i wzru-

szający. Mocno tu wybrzmiewają 

słowa z Ewangelii: Gdy Jezus był już 

blisko Jerozolimy, na widok miasta 

zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty 

poznało w ten dzień to, co służy 

pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte 

przed twoimi oczami. Bo przyjdą na 

ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele 

otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną 

zewsząd. Powalą na ziemię ciebie 

i twoje dzieci z tobą i nie zostawią 

w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś 

nie rozpoznało czasu twojego nawie-

dzenia (Łk 19,41-44).  

Pan Jezus patrzył na miasto, które 

znał i zapewne bardzo kochał. Szcze-

gólnie zachwycała świątynia, tak nie-

dawno odbudowana przez Heroda 

Wielkiego. My patrzymy na szczątki 

murów, na częściowo pusty plac 

świątynny. W 70. roku świątynia 

została zburzona przez Rzymian. Pan 

Jezus płacze nad każdym człowie-

kiem, który ma tylko jedno, nie-

powtarzalne życie. On cierpi, kiedy nie 

chcę przyjąć i miłością odpowiedzieć 

na Jego miłość. To ja jestem Jego 

Jerozolimą. Jakie jest moje serce? 

Dlaczego jest rozdarte? Czy do końca 

wybieram Jezusa? Te pytania padają 

w homilii ks. Mirosława. Ponawiam je 

często w trakcie pielgrzymki.

Na Placu Świątynnym, przed Ści-

aną Płaczu prosimy naszego Pana, 

Boga Abrahama, Jakuba i Izaaka 

o łaskę głębokiej wiary, nadziei 

i miłości. Modlimy się za naszych 

starszych braci w wierze. 

Bożena Kulesza
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Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świetej
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wychodzi pierwsza. Niesie Jezusa, 

każdemu z nas. Opowiada o Bogu, 

który uczynił Jej „wielkie rzeczy”. 

Uczy, jak być pokorną służebnicą 

Pańską. Spotkanie z Maryją zmienia 

nasze życie. 	  

Jedziemy do Betlejem. Hebrajska 

nazwa miasta tłumaczona jest jako 

dom chleba. Miasto to otoczone jest 

od północy i zachodu murem. Znaj-

dujemy się teraz na terenie Autonomii 

Palestyńskiej. Na Polu Pasterzy za-

trzymujemy się w grocie, w której 

mogli przebywać pasterze. Naturalne 

groty były wykorzystywane jako 

miejsce schronienia dla zwierząt 

i ludzi. Takich miejsc było tu dużo. 

Betlejem zostało założone przez 

Kana-nejczyków ok. 3000 roku p.n.e.  

Było miejscem narodzin Dawida, 

pasterza, którego Bóg wybrał na 

drugiego króla Izraela. Od tego czasu 

Betlejem było kojarzone z rodem 

Dawida, z którego miał narodzić się 

Mesjasz.

Maryja razem z Józefem przybyli 

z Nazaretu do Betlejem pokonując ok. 

150 km przynagleni koniecznością 

udziału w spisie ludności. Tu narodził 

się Pan Jezus. Obecnie w tym miejscu 

znajduje się Bazylika Narodzenia. 

Przypomina ona średniowieczną 

fortecę. Można wejść przez otwór 

wysoki na półtora metra. Miało to 

uniemożliwić wjeżdżanie konno do 

tego miejsca. Jest też inne wyja-

śnienie. By spotkać się z Bogiem, 

który ukazuje się nam, jako małe 

Dziecko, musimy porzucić naszą 

pewność siebie, pychę naszego ro-

zumu. Centrum tego ogromnego 

kościoła stanowi Grota Narodzenia 

leżąca poniżej sanktuarium. Ma ona 

formę malutkiej kaplicy. Ściany i sufit 

są tu czarne od dymu świec zapa-

lanych przez pielgrzymów. Poniżej 

ołtarza srebrna gwiazda wskazuje 

miejsce, w którym z Dziewicy Maryi 

narodził się Chrystus. Potwierdza ro 

ła-ciński napis: Hic de Virgine Maria 

Iesus Christus natus est.

W małej kaplicy obok Groty, we 

wnęce skalnej znajduje się żłóbek, 

w którym Maryja ułożyła Dzieciątk

o. Naprzeciw jest Ołtarz Trzech Króli. 

Uczestniczymy we Mszy Świętej 

w kaplicy kościoła Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Słuchamy słów 

proroka Izajasza: Naród kroczący  

w ciemnościach ujrzał światłość 

wielką; nad mieszkańcami kraju 

mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 

radość, zwiększyłeś wesele (…) 

Albowiem Dziecię nam się narodziło, 

Syn został nam dany, na Jego barkach 

spoczęła władza. Nazwano Go 

imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg 

Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 

Pokoju. Wielkie będzie Jego pa-

nowanie w pokoju bez granic na tronie 

Dawida i nad Jego królestwem, które 

On utwierdzi i umocni prawem 

i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana Zastępów 

tego dokona. Iz 8,23-9,6). W homilii (

ks. Krzysztof dzieli się z nami 

refleksjami. Tu wszystko się zdarzyło. 

Bóg wybrał miejsce i czas. Jest przy 

nas Boża miłość i nadzieja, że 

wszystko ma sens. To, co najaż-

niejsze w naszym życiu, to miłość, to 

trwanie w Bogu. I jeszcze jedna 

refleksja. Chodzimy po miejscach 

świętych, ale tak trudno przedrzeć się 

przez doczesność. Miejsce nie jest w 

tym wszystkim istotne, nie zastąpi 

wiary.

Kontynuujemy poznawanie Jero-

zolimy. Oglądamy zachowane frag-

menty sadzawki Betesda, gdzie Pan 

Jezus sparaliżowanemu od 38 lat 

mężczyźnie zadaje pytanie, czy chce 

być zdrowy, sam wychodzi z ini-
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Nawiedzamy kościół Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny 

i  dziękujemy za Jej  obecność 

w naszym życiu, za to, że jest cichą 

przewodniczką oprowadzająca nas po 

tych mieście i pomagającą przez 

pryzmat wiary patrzeć na wszystko, co 

tu dostrzegamy.. 

Trochę poznaliśmy Jerozolimę, 

miasto modlące się i rozdarte tak, jak 

rozdarte może być ludzkie serce. 

Ukochane miasto wyznawców juda-

izmu, islamu i chrześcijan. Miasto 

będące dla nas komentarzem do Pisma 

Świętego. Miasto, o którym nie spo-

sób zapomnieć, bo tu Jezus złożył za 

nas Ojcu najwyższą Ofiarę.

 Opuszczamy Judeę. Jedziemy do 

Galilei. Tu miała miejsce wiosna 

galilejska. Przyroda jakby to pot-

wierdza. Tu Jezus zebranym tłumom 

głosił Dobra Nowinę i uzdrawiał. 

Dużą rolę odgrywają tu góry. Modli-

my się w sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej na Górze Karmel. Na 

Górze Tabor, wzniesieni ponad to, co 

ciąży, w rozświetlonym powietrzu, 

zachwyceni pięknymi widokami, z ra-

dością przyjmujemy słowa o Przemie-

nieniu Pańskim. Na Górze Błogo-

sławieństw, w otoczeniu różnokolo-

rowych krzewów, patrząc na położone 

w dole Jezioro Genezaret, z nadzieją 

przyjmujemy obietnicę: błogosła-

wieni, błogosławieni, błogosławie-

ni…

Jedziemy do Nazaretu. Miasto 

w 70 procentach jest zamieszkałe 

przez Arabów. 30 procent spośród 

nich to katolicy. Modlimy się w Ba-

zylice Zwiastowania. Jest bardzo 

duża. W centrum znajduje się Grota 

Zwiastowania. Słuchamy przebiegu 

wydarzeń podanych nam przez Łu-

kasza Ewangelistę. Jest to najpięk-

niejszy dialog stworzenia ze Stwórcą. 

Tu uczestniczymy także we Mszy 

Świętej. Maryja jest pokorną służeb-

nicą Pańską. Dziękujemy, że odpo-

wiedziała Bogu fiat. Modlimy się o ła-

skę pełnienia woli Bożej, o to, by 

zawsze mówić Bogu tak. Brytyjscy 

archeolodzy odkryli w Nazarecie 

ruiny domu, w którym Józef i Maryja 

wychowywali małego Jezusa. W tym 

miejscu znajduje się kościół św. Jó-

zefa. 

Wstępujemy do Kany Galilejskiej. 

Tu Pan Jezus na prośbę Maryi dokonał 

pierwszego cudu, zamiany wody 

w wino w czasie uczty weselnej. Tu 

nasze małżeństwa odnawiają przy-

sięgę małżeńską. Spotykamy też inne 

pary, ze stażem małżeńskich w stro-

jach ślubnych. Składamy im życzenia. 

Podczas Eucharystii. Ks. Marek w ho-

milii przypomina, że tam, gdzie jest 

Jezus, jest też Maryja. Ona uczy nas 

robić miejsce dla Syna. Zachęca: 

zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie. Jesteśmy stągwiami, które 

napełniają się winem Bożej miłości, 

łaski, przebaczenia. Jak w każdej 

Eucharystii, dziękujemy za 25 lat 

RRN w naszej archidiecezji, za wszy-

stkie otrzymane łaski.

 Odwiedzamy Kafarnaum, miasto 

Jezusa. Tu, w domu św. Piotra Pan 

Jezus często i chętnie przebywał. 

W tutejszej synagodze nauczał. Tu uz-

drowił teściową Piotra, opętanego, 

paralityka, niewiastę mającą krwotok, 

wskrzesił córkę Jaira. Wchodzimy do 

ruin domu apostoła mając świa-

domość, że chodzimy śladami Jezusa. 

Modlimy się w kościele wzniesionym 

nad domem. Opuszczamy ruiny mia-

sta mając w pamięci wyrzuty, jakie 

czynił jego mieszkańcom, którzy 

mimo tak licznych cudów nie czynili 

pokuty.

Płyniemy statkiem po Jeziorze 

Galilejskim. Jego hebrajska nazwa 

Genezaret oznacza harfę. Kształtem 

jezioro ją przypomina. Tu Pan Jezus 

chodził po wodzie, uciszył burzę, tu 

miał miejsce cudowny połów ryb. Tu 

Piotr wyłowił rybę, z której pyszczka 

wyjął monetę na opłacenie podatku. 

Na brzegach jeziora Jezus powoływał 

uczniów i karmił rzesze słuchających. 

Przewodnicy włączają nam Mazurka 

Dąbrowskiego, potem ukochaną przez 

papieża Polaka Barkę. Ksiądz Arka-

diusz opowiada o niechęci miesz-

kańców do wznoszenia siedzib w po-

bliżu jeziora. Słuchamy słów Ewan-

gelii, modlimy się na różańcu. Dzię-

kujemy Panu za Jego miłość tak 

bardzo tu przez nas doznawaną. Na 

obiad jemy tilapię, rybę św. Piotra. 

W Tabgha nawiedzamy Kościół Pry-

matu św. Piotra oraz Kościół Roz-

mnożenia Chleba. Wieczorem wraca-

my do Jerozolimy.

Kolejnego dnia jedziemy do Ain 

Karem. Jest to miejscowość przyległa 

do Jerozolimy. Ain Kerem w języku 

hebrajskim oznacza „źródło winnicy”. 

Jest tu źródło, które nazywane też jest 

Źródłem Najświętszej Maryi Panny. 

Tradycja głosi, że Maryja w drodze do 

Elżbiety zatrzymała się w tym miej-

scu, aby napić się wody. Jest to rodzin-

ne miasto Elżbiety i Zachariasza. Tu 

urodził się Jan Chrzciciel. Tu Zachar-

iasz wielbił Pana radosną pieśnią 

dziękczynną po narodzinach syna. 

Słowa hymnu Benedictus są wypisane  

w 24 językach. Modlimy się w koś-

ciele Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Tu znajduje się też Kościół Nawie-

dzenia Św. Elżbiety. Jego fasadę zdobi 

piękna mozaika przedstawiająca Naj-

świętszą Marię Pannę na osiołku, 

z ochraniajcymi Ją aniołami. Jest to 

scena z podróży z Nazaretu na wzgó-

rza Judei, gdzie położone jest Ain 

Karem. Przed wejściem do kościoła na 

ścianie umieszczone są zapisane w 

wielu językach słowa hymnu Mag-

nificat. To Maryja podąża do Elżbiety, 

która jest w potrzebie. Maryja zawsze 
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wychodzi pierwsza. Niesie Jezusa, 

każdemu z nas. Opowiada o Bogu, 

który uczynił Jej „wielkie rzeczy”. 

Uczy, jak być pokorną służebnicą 

Pańską. Spotkanie z Maryją zmienia 

nasze życie. 	  

Jedziemy do Betlejem. Hebrajska 

nazwa miasta tłumaczona jest jako 

dom chleba. Miasto to otoczone jest 

od północy i zachodu murem. Znaj-

dujemy się teraz na terenie Autonomii 

Palestyńskiej. Na Polu Pasterzy za-

trzymujemy się w grocie, w której 

mogli przebywać pasterze. Naturalne 

groty były wykorzystywane jako 

miejsce schronienia dla zwierząt 

i ludzi. Takich miejsc było tu dużo. 

Betlejem zostało założone przez 

Kana-nejczyków ok. 3000 roku p.n.e.  

Było miejscem narodzin Dawida, 

pasterza, którego Bóg wybrał na 

drugiego króla Izraela. Od tego czasu 

Betlejem było kojarzone z rodem 

Dawida, z którego miał narodzić się 

Mesjasz.

Maryja razem z Józefem przybyli 

z Nazaretu do Betlejem pokonując ok. 

150 km przynagleni koniecznością 

udziału w spisie ludności. Tu narodził 

się Pan Jezus. Obecnie w tym miejscu 

znajduje się Bazylika Narodzenia. 

Przypomina ona średniowieczną 

fortecę. Można wejść przez otwór 

wysoki na półtora metra. Miało to 

uniemożliwić wjeżdżanie konno do 

tego miejsca. Jest też inne wyja-

śnienie. By spotkać się z Bogiem, 

który ukazuje się nam, jako małe 

Dziecko, musimy porzucić naszą 

pewność siebie, pychę naszego ro-

zumu. Centrum tego ogromnego 

kościoła stanowi Grota Narodzenia 

leżąca poniżej sanktuarium. Ma ona 

formę malutkiej kaplicy. Ściany i sufit 

są tu czarne od dymu świec zapa-

lanych przez pielgrzymów. Poniżej 

ołtarza srebrna gwiazda wskazuje 

miejsce, w którym z Dziewicy Maryi 

narodził się Chrystus. Potwierdza ro 

ła-ciński napis: Hic de Virgine Maria 

Iesus Christus natus est.

W małej kaplicy obok Groty, we 

wnęce skalnej znajduje się żłóbek, 

w którym Maryja ułożyła Dzieciątk

o. Naprzeciw jest Ołtarz Trzech Króli. 

Uczestniczymy we Mszy Świętej 

w kaplicy kościoła Katarzyny 

Aleksandryjskiej. Słuchamy słów 

proroka Izajasza: Naród kroczący  

w ciemnościach ujrzał światłość 

wielką; nad mieszkańcami kraju 

mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś 

radość, zwiększyłeś wesele (…) 

Albowiem Dziecię nam się narodziło, 

Syn został nam dany, na Jego barkach 

spoczęła władza. Nazwano Go 

imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg 

Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę 

Pokoju. Wielkie będzie Jego pa-

nowanie w pokoju bez granic na tronie 

Dawida i nad Jego królestwem, które 

On utwierdzi i umocni prawem 

i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 

Zazdrosna miłość Pana Zastępów 

tego dokona. Iz 8,23-9,6). W homilii (

ks. Krzysztof dzieli się z nami 

refleksjami. Tu wszystko się zdarzyło. 

Bóg wybrał miejsce i czas. Jest przy 

nas Boża miłość i nadzieja, że 

wszystko ma sens. To, co najaż-

niejsze w naszym życiu, to miłość, to 

trwanie w Bogu. I jeszcze jedna 

refleksja. Chodzimy po miejscach 

świętych, ale tak trudno przedrzeć się 

przez doczesność. Miejsce nie jest w 

tym wszystkim istotne, nie zastąpi 

wiary.

Kontynuujemy poznawanie Jero-

zolimy. Oglądamy zachowane frag-

menty sadzawki Betesda, gdzie Pan 

Jezus sparaliżowanemu od 38 lat 

mężczyźnie zadaje pytanie, czy chce 

być zdrowy, sam wychodzi z ini-
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Nawiedzamy kościół Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny 

i  dziękujemy za Jej  obecność 

w naszym życiu, za to, że jest cichą 

przewodniczką oprowadzająca nas po 

tych mieście i pomagającą przez 

pryzmat wiary patrzeć na wszystko, co 

tu dostrzegamy.. 

Trochę poznaliśmy Jerozolimę, 

miasto modlące się i rozdarte tak, jak 

rozdarte może być ludzkie serce. 

Ukochane miasto wyznawców juda-

izmu, islamu i chrześcijan. Miasto 

będące dla nas komentarzem do Pisma 

Świętego. Miasto, o którym nie spo-

sób zapomnieć, bo tu Jezus złożył za 

nas Ojcu najwyższą Ofiarę.

 Opuszczamy Judeę. Jedziemy do 

Galilei. Tu miała miejsce wiosna 

galilejska. Przyroda jakby to pot-

wierdza. Tu Jezus zebranym tłumom 

głosił Dobra Nowinę i uzdrawiał. 

Dużą rolę odgrywają tu góry. Modli-

my się w sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej na Górze Karmel. Na 

Górze Tabor, wzniesieni ponad to, co 

ciąży, w rozświetlonym powietrzu, 

zachwyceni pięknymi widokami, z ra-

dością przyjmujemy słowa o Przemie-

nieniu Pańskim. Na Górze Błogo-

sławieństw, w otoczeniu różnokolo-

rowych krzewów, patrząc na położone 

w dole Jezioro Genezaret, z nadzieją 

przyjmujemy obietnicę: błogosła-

wieni, błogosławieni, błogosławie-

ni…

Jedziemy do Nazaretu. Miasto 

w 70 procentach jest zamieszkałe 

przez Arabów. 30 procent spośród 

nich to katolicy. Modlimy się w Ba-

zylice Zwiastowania. Jest bardzo 

duża. W centrum znajduje się Grota 

Zwiastowania. Słuchamy przebiegu 

wydarzeń podanych nam przez Łu-

kasza Ewangelistę. Jest to najpięk-

niejszy dialog stworzenia ze Stwórcą. 

Tu uczestniczymy także we Mszy 

Świętej. Maryja jest pokorną służeb-

nicą Pańską. Dziękujemy, że odpo-

wiedziała Bogu fiat. Modlimy się o ła-

skę pełnienia woli Bożej, o to, by 

zawsze mówić Bogu tak. Brytyjscy 

archeolodzy odkryli w Nazarecie 

ruiny domu, w którym Józef i Maryja 

wychowywali małego Jezusa. W tym 

miejscu znajduje się kościół św. Jó-

zefa. 

Wstępujemy do Kany Galilejskiej. 

Tu Pan Jezus na prośbę Maryi dokonał 

pierwszego cudu, zamiany wody 

w wino w czasie uczty weselnej. Tu 

nasze małżeństwa odnawiają przy-

sięgę małżeńską. Spotykamy też inne 

pary, ze stażem małżeńskich w stro-

jach ślubnych. Składamy im życzenia. 

Podczas Eucharystii. Ks. Marek w ho-

milii przypomina, że tam, gdzie jest 

Jezus, jest też Maryja. Ona uczy nas 

robić miejsce dla Syna. Zachęca: 

zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie. Jesteśmy stągwiami, które 

napełniają się winem Bożej miłości, 

łaski, przebaczenia. Jak w każdej 

Eucharystii, dziękujemy za 25 lat 

RRN w naszej archidiecezji, za wszy-

stkie otrzymane łaski.

 Odwiedzamy Kafarnaum, miasto 

Jezusa. Tu, w domu św. Piotra Pan 

Jezus często i chętnie przebywał. 

W tutejszej synagodze nauczał. Tu uz-

drowił teściową Piotra, opętanego, 

paralityka, niewiastę mającą krwotok, 

wskrzesił córkę Jaira. Wchodzimy do 

ruin domu apostoła mając świa-

domość, że chodzimy śladami Jezusa. 

Modlimy się w kościele wzniesionym 

nad domem. Opuszczamy ruiny mia-

sta mając w pamięci wyrzuty, jakie 

czynił jego mieszkańcom, którzy 

mimo tak licznych cudów nie czynili 

pokuty.

Płyniemy statkiem po Jeziorze 

Galilejskim. Jego hebrajska nazwa 

Genezaret oznacza harfę. Kształtem 

jezioro ją przypomina. Tu Pan Jezus 

chodził po wodzie, uciszył burzę, tu 

miał miejsce cudowny połów ryb. Tu 

Piotr wyłowił rybę, z której pyszczka 

wyjął monetę na opłacenie podatku. 

Na brzegach jeziora Jezus powoływał 

uczniów i karmił rzesze słuchających. 

Przewodnicy włączają nam Mazurka 

Dąbrowskiego, potem ukochaną przez 

papieża Polaka Barkę. Ksiądz Arka-

diusz opowiada o niechęci miesz-

kańców do wznoszenia siedzib w po-

bliżu jeziora. Słuchamy słów Ewan-

gelii, modlimy się na różańcu. Dzię-

kujemy Panu za Jego miłość tak 

bardzo tu przez nas doznawaną. Na 

obiad jemy tilapię, rybę św. Piotra. 

W Tabgha nawiedzamy Kościół Pry-

matu św. Piotra oraz Kościół Roz-

mnożenia Chleba. Wieczorem wraca-

my do Jerozolimy.

Kolejnego dnia jedziemy do Ain 

Karem. Jest to miejscowość przyległa 

do Jerozolimy. Ain Kerem w języku 

hebrajskim oznacza „źródło winnicy”. 

Jest tu źródło, które nazywane też jest 

Źródłem Najświętszej Maryi Panny. 

Tradycja głosi, że Maryja w drodze do 

Elżbiety zatrzymała się w tym miej-

scu, aby napić się wody. Jest to rodzin-

ne miasto Elżbiety i Zachariasza. Tu 

urodził się Jan Chrzciciel. Tu Zachar-

iasz wielbił Pana radosną pieśnią 

dziękczynną po narodzinach syna. 

Słowa hymnu Benedictus są wypisane  

w 24 językach. Modlimy się w koś-

ciele Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Tu znajduje się też Kościół Nawie-

dzenia Św. Elżbiety. Jego fasadę zdobi 

piękna mozaika przedstawiająca Naj-

świętszą Marię Pannę na osiołku, 

z ochraniajcymi Ją aniołami. Jest to 

scena z podróży z Nazaretu na wzgó-

rza Judei, gdzie położone jest Ain 

Karem. Przed wejściem do kościoła na 

ścianie umieszczone są zapisane w 

wielu językach słowa hymnu Mag-

nificat. To Maryja podąża do Elżbiety, 

która jest w potrzebie. Maryja zawsze 
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej i po 

ziemi, którą stąpał Jezus jest szcze-

gólna dla nas wierzących gdyż każdy 

krok jak wierzymy – tam postawiony 

– może być przejściem po śladach 

Jezusa, Maryi, Józefa, apostołów i in-

nych świętych.

Refleksja i modlitwa tam zano-

szona, a wierzę, która nadal trwa 

i wielu, nie „wyjechało” jeszcze 

z Izraela – skupia się wokół najwięk-

szej z tajemnic naszej wiary, a doty-

czy męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia Pana Jezusa, które dokonały się 

w Jerozolimie.

I tak na przykład, w psalmie res-

ponsoryjnym śpiewaliśmy w Bet-

lejem: to tutaj narodził się Chrystus 

Pan Zbawiciel i tak było co krok. 

Słowo Boże, które było odczytywane 

przez księdza przewodnika, czy słu-

chane w czasie Mszy Świętej – 

stawało się ciałem w realiach, które 

nas otaczały.

Zupełnie szczególnym miejscem 

dla mnie, był Grób Pański i adoracja 

przy nim. Stał się na naszych oczach 

Sanktuarium Życia. Otóż, podczas 

adoracji, na chwilę weszło małżeń-

stwo z niemowlęciem, po czym 

dziecko zostało położone na płycie 

grobowej. Wrażenie było piorunujące 

– z serca wyrwały się słowa – a z Tej 

Śmierci życie tryska. Wydawać by się 

mogło, że kontrast jest zbyt mocny – 

a jednak, nie – z tej Śmierci, otrzy-

maliśmy życie. Życie każdego czło-

wieka, a szczególnie zbawienie każ-

dego, zostało okupione Tą śmiercią. 

Ten znak odebrałam też bardzo 

osobiście w wielu płaszczyznach. 

Zawodowy aspekt jawi się poprzez 

fakt, iż Dawcą Życia zawsze i nie-

zmiennie jest sam Bóg i to para-

doksalnie, życie przychodzi do nas 

przez śmierć Jezusa.

Piękno jedności Kościoła w jego 

różnorodności, mogliśmy podziwiać 

przysłuchując się śpiewom kościel-

nym innych obrządków (koptyjski, 

greko-katolicki, aramejski), wyko-

nywanych przy Grobie Pańskim. Był 

to też czas wyłącznej modlitwy 

osobistej – nie mogliśmy głośno się 

modlić z racji na obecność innych 

osób, innych ob-rządków religijnych.

Wracając od grobu, wczesnym 

rankiem spotkałyśmy mężczyzn – to 

nie byli apostołowie – byli to ara-

bowie sprzątający tunel bazarowy, 

gorącym strumieniem wody pod 

ciśnieniem. Szczęśliwie udało nam 

się przejść dzięki łasce jaka nam 

towarzyszyła, mimo że chwila nie 

należała do przyjemnych – dla bia-

łych, samotnych kobiet o tej porze 

dnia.

Pielgrzymka na samym początku, 

pokazała jak bardzo należy się modlić 

i omadlać to, czym żyjemy lub co 

przeżywamy. Otóż w drodze na 

lotnisko, utknęliśmy w korkach 

(ludzie wyjeżdżali 

do pracy o tej po-

rze). Sytuacja wy-

dawała się przesą-

dzona, gdy doje-

chaliśmy do War-

szawy i zamiast 

ominąć miasto, kierowca posuwał się 

w korku przez miasto. Zaczęłyśmy w 

małym gronie modlitwę różańcową, 

na przemian z koronką do Miło-

sierdzia Bożego, nie przerywając jej 

aż do skutku. Efekt był widoczny, 

otóż na naszych oczach pomimo 

korków dojechaliśmy na lotnisko 

w ostatnim momencie aby zdążyć 

z odprawą. Panu Bogu i Matce 

Najświętszej niech będą dzięki za dar 

– mam nadzieję – pogłębienia wiary, 

nadziei i miłości.

Jezus przeszedł przez swoją ziem-

ską ojczyznę dobrze czyniąc, obyśmy 

tak naśladując Pana Jezusa szli dro-

gami naszej ojczyzny. Ziemia Święta 

jest wybranym skrawkiem naszego 

globu. Jednakże możemy tak samo 

myśleć o naszej ojczyźnie, która 

dodatkowo ma za Królową – Panią 

Nieba i Ziemi. Odnosi się to także do 

każdego kraju i narodu, ponieważ 

Chrystus pragnie przemierzać szlaki 

wszystkich państw, w których miesz-

kają Jego dzieci. Ta droga Pańska 

w szczególny sposób przebiega w na-

szych sercach. 

Flesz z Ziemi Świetej Magdalena Szymańska

cjatywą znając bezsilność i pragnienia 

chorego. Nawiedzamy Bazylikę Na-

rodów (Getsemani), kościół św. Anny, 

Kaplicę Biczowania. Uczestniczymy 

w Drodze Krzyżowej wiodącej ulicz-

kami Starego Miasta. Przechodzimy 

pośród obojętnego tłumu, obok arab-

skich sklepików, w gwarze miasta. 

Zapewne podobnie było 2 tys. lat 

temu, kiedy uliczkami Jerozolimy 

szedł na ukrzyżowanie umęczony Pan 

Jezus. 

Nawiedzamy Bazylikę Grobu Pań-

skiego. Na Kalwarii uczestniczymy 

we Mszy Świętej. Słuchamy homilii 

ks. Mirosława, który przypomina 

nam, że każdy grzech, szczególnie 

grzech ciężki, zabija Pana Jezusa. 

Odpowiedzią na naszą nieprawość jest 

miłość. Jesteśmy wykupieni z niewoli 

zła przez miłość i za tę miłość 

dziękujmy. Nasza droga do zbawienia 

wiedzie przez krzyż. Jest czas Galilei, 

czas nauczania, szczęśliwości, ale jest 

też czas Judei, kiedy trzeba krzyż 

przyjąć z wiarą, że każde cierpienie 

ma sens i prowadzi do pełni życia. 

Jeżeli cierpienie jest przyjmowane 

z wiarą i miłością, jest cierpieniem 

zbawczym. Prosimy o tę łaskę. Unie-

siona przez kapłana Hostia i śmierć 

Jezusa na krzyżu w tym miejscu 

w prosty sposób jednoczą się. Modlę 

się o łaskę takiego przeżywania 

Najświętszej Ofiary.

Nawiedzamy grób Chrystusa. 

Przed wejściem, w przedsionku, 

fragment głazu, który zamykał grób. 

Wewnątrz jest umieszczona nieduża 

ikona Zmartwychwstania. Tu zło 

straciło swoją siłę. Jest prawie nie-

realne, bo Bóg powstał z martwych, 

odkupił nas i pragnie każdego 

zanurzyć w swoim Miłosierdziu. Jest 

wszechogarniająca nadzieja. Modlę 

się, by o tym zawsze pamiętać.

Jedziemy do Betanii. Tu mieszkał 

Łazarz ze swoimi siostrami Marią 

i Martą. Tu Pan Jezus przebywał 

wielokrotnie, odpoczywając u swoich 

przyjaciół. Tu też dokonał cudu 

wskrzeszenia Łazarza. Modlimy się 

w sanktuarium Marii i Marty, wznie-

sionym, jak większość kościołów tutaj 

według projektu A. Barluzziego. 

Nawiedzamy grób Łazarza. 

Jedziemy nad Jordan. Jest to je-

dyna rzeka w Izraelu. Przepływa przez 

Jezioro Galilejskie i wpada do Morza 

Martwego, gdzie ze względu na 

wysokie zasolenie ginie niesione 

przez wody rzeki wszelkie życie. 

Wokół Pustynia Judzka. Mijamy 

osady beduińskie, których miesz-

kańcy trudnią się wypasaniem owiec, 

ale żyją też z turystyki. Po drodze 

Gospoda Dobrego Samarytanina, gaje 

palmowe. Ziemia w Izraelu, ta 

czerwona, jest bardzo urodzajna, 

Wystarczy wsadzić patyk, dobrze 

podlewać, a zakwitnie. My też mamy 

potencjał, ale bez łaski Bożej usy-

chamy. Na Jordanem odnawiamy 

przyrzeczenia chrzcielne.

Jedziemy do Jerycha. Jest to 

najstarsze miasto świata. Ma ok. 11 

tysięcy lat. Jest też miastem poło-

żonym najniżej. Tu chcemy zobaczyć 

sykomorę Zacheusza. Wspaniale 

rozrośnięta nie jest jednak tą samą, na 

którą wdrapał się celnik Zacheusz, ale 

daje pewne wyobrażenie jak to 

wyglądało. Sama sykomora to rodzaj 

dzikiej figi, która ma owoce o gor-

szym smaku niż zwykły figowiec. 

Nieszczepiona rodzi gorzkie figi. Ja 

także muszę pozwolić, by Boski 

Ogrodnik nacinał we mnie i odrzucał 

to, co przeszkadza, potem zaszczepił 

swoją miłością, bym właściwie 

wzrastała. 

Na pustkowiu obok Jerycha 

wznosi się Góra Kuszenia. Na zboczu 

góry znajduje się grota, w której Pan 

Jezus miał przebywać podczas 40-

dniowego postu. Tu był kuszony przez 

szatana. Można tam wjechać kolejką 

linową. Nie korzystamy z tej mo-

żliwości. Góra jest skalista, raczej 

zniechęca swoim widokiem.

Jedziemy nad Morze Martwe. Lu-

stro wody znajduje się w najniższym 

punkcie Ziemi, 422 m p.p.m. i ciągle 

się obniża. Średnie zasolenie tego 

akwenu wynosi 28 procent. Morze jest 

bardzo bogate w różne minerały. 

Wydobywana jest tu sól kuchenna 

i potasowa. Nie istnieje tu żadne życie. 

Wszystko, co wpada do Morza Ma-

rtwego umiera. Jezioro Galilejskie jest 

pełne życia, ponieważ przyjmuje 

i oddaje. Jordan przyjmuje i zabija. 

Odpoczywamy nad morzem, kąpiemy 

się w zasolonej wodzie, część osób 

korzysta z kąpieli błot-nych. 

Ostatniego dnia kontynuujemy 

poznawanie Jerozolimy. Wolne po-

południe różnie jest zagospoda-

rowane. Niektórzy z nas pragną 

jeszcze raz popatrzeć na to miasto 

z Góry Oliwnej, tak jak robił to 

wielokrotnie Pan Jezus. Wieczorem 

dziękujemy naszym kochanym sio-

strom Elżbietankom za ugoszczenie 

nas, serdeczność i polską kuchnię. 

Dziękujemy też ks. Arkadiuszowi, 

który służył nam swoja wiedzą 

i wielkim sercem jako przewodnik.

Wyjeżdżamy z Jerozolimy. Przy 

kolejnym zakręcie spoglądam jeszcze 

raz na miasto. Jest ciemno. Roz-

świetlona Jerozolima, leżąca na 

wzniesieniu, teraz wydaje się być 

zawieszona w przestrzeni. Przy-

pominam, że w wizji autora Apo-

kalipsy opisane jest Miasto święte, 

zstępujące od Boga Nowe Jeruzalem. 

Już wiem, że do tego miejsca zawsze 

będę tęskniła i często będę wracała tu 

myślami.

Dziękuję Bogu za dar tej piel-

grzymki. Ziemia Święta rzeczywiście 

stała się „piątą” Ewangelią. Matce 

Najświętszej zawierzam owoce tego 

pielgrzymowania.
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Pielgrzymka do Ziemi Świętej i po 

ziemi, którą stąpał Jezus jest szcze-

gólna dla nas wierzących gdyż każdy 

krok jak wierzymy – tam postawiony 

– może być przejściem po śladach 

Jezusa, Maryi, Józefa, apostołów i in-

nych świętych.

Refleksja i modlitwa tam zano-

szona, a wierzę, która nadal trwa 

i wielu, nie „wyjechało” jeszcze 

z Izraela – skupia się wokół najwięk-

szej z tajemnic naszej wiary, a doty-

czy męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia Pana Jezusa, które dokonały się 

w Jerozolimie.

I tak na przykład, w psalmie res-

ponsoryjnym śpiewaliśmy w Bet-

lejem: to tutaj narodził się Chrystus 

Pan Zbawiciel i tak było co krok. 

Słowo Boże, które było odczytywane 

przez księdza przewodnika, czy słu-

chane w czasie Mszy Świętej – 

stawało się ciałem w realiach, które 

nas otaczały.

Zupełnie szczególnym miejscem 

dla mnie, był Grób Pański i adoracja 

przy nim. Stał się na naszych oczach 

Sanktuarium Życia. Otóż, podczas 

adoracji, na chwilę weszło małżeń-

stwo z niemowlęciem, po czym 

dziecko zostało położone na płycie 

grobowej. Wrażenie było piorunujące 

– z serca wyrwały się słowa – a z Tej 

Śmierci życie tryska. Wydawać by się 

mogło, że kontrast jest zbyt mocny – 

a jednak, nie – z tej Śmierci, otrzy-

maliśmy życie. Życie każdego czło-

wieka, a szczególnie zbawienie każ-

dego, zostało okupione Tą śmiercią. 

Ten znak odebrałam też bardzo 

osobiście w wielu płaszczyznach. 

Zawodowy aspekt jawi się poprzez 

fakt, iż Dawcą Życia zawsze i nie-

zmiennie jest sam Bóg i to para-

doksalnie, życie przychodzi do nas 

przez śmierć Jezusa.

Piękno jedności Kościoła w jego 

różnorodności, mogliśmy podziwiać 

przysłuchując się śpiewom kościel-

nym innych obrządków (koptyjski, 

greko-katolicki, aramejski), wyko-

nywanych przy Grobie Pańskim. Był 

to też czas wyłącznej modlitwy 

osobistej – nie mogliśmy głośno się 

modlić z racji na obecność innych 

osób, innych ob-rządków religijnych.

Wracając od grobu, wczesnym 

rankiem spotkałyśmy mężczyzn – to 

nie byli apostołowie – byli to ara-

bowie sprzątający tunel bazarowy, 

gorącym strumieniem wody pod 

ciśnieniem. Szczęśliwie udało nam 

się przejść dzięki łasce jaka nam 

towarzyszyła, mimo że chwila nie 

należała do przyjemnych – dla bia-

łych, samotnych kobiet o tej porze 

dnia.

Pielgrzymka na samym początku, 

pokazała jak bardzo należy się modlić 

i omadlać to, czym żyjemy lub co 

przeżywamy. Otóż w drodze na 

lotnisko, utknęliśmy w korkach 

(ludzie wyjeżdżali 

do pracy o tej po-

rze). Sytuacja wy-

dawała się przesą-

dzona, gdy doje-

chaliśmy do War-

szawy i zamiast 

ominąć miasto, kierowca posuwał się 

w korku przez miasto. Zaczęłyśmy w 

małym gronie modlitwę różańcową, 

na przemian z koronką do Miło-

sierdzia Bożego, nie przerywając jej 

aż do skutku. Efekt był widoczny, 

otóż na naszych oczach pomimo 

korków dojechaliśmy na lotnisko 

w ostatnim momencie aby zdążyć 

z odprawą. Panu Bogu i Matce 

Najświętszej niech będą dzięki za dar 

– mam nadzieję – pogłębienia wiary, 

nadziei i miłości.

Jezus przeszedł przez swoją ziem-

ską ojczyznę dobrze czyniąc, obyśmy 

tak naśladując Pana Jezusa szli dro-

gami naszej ojczyzny. Ziemia Święta 

jest wybranym skrawkiem naszego 

globu. Jednakże możemy tak samo 

myśleć o naszej ojczyźnie, która 

dodatkowo ma za Królową – Panią 

Nieba i Ziemi. Odnosi się to także do 

każdego kraju i narodu, ponieważ 

Chrystus pragnie przemierzać szlaki 

wszystkich państw, w których miesz-

kają Jego dzieci. Ta droga Pańska 

w szczególny sposób przebiega w na-

szych sercach. 

Flesz z Ziemi Świetej Magdalena Szymańska

cjatywą znając bezsilność i pragnienia 

chorego. Nawiedzamy Bazylikę Na-

rodów (Getsemani), kościół św. Anny, 

Kaplicę Biczowania. Uczestniczymy 

w Drodze Krzyżowej wiodącej ulicz-

kami Starego Miasta. Przechodzimy 

pośród obojętnego tłumu, obok arab-

skich sklepików, w gwarze miasta. 

Zapewne podobnie było 2 tys. lat 

temu, kiedy uliczkami Jerozolimy 

szedł na ukrzyżowanie umęczony Pan 

Jezus. 

Nawiedzamy Bazylikę Grobu Pań-

skiego. Na Kalwarii uczestniczymy 

we Mszy Świętej. Słuchamy homilii 

ks. Mirosława, który przypomina 

nam, że każdy grzech, szczególnie 

grzech ciężki, zabija Pana Jezusa. 

Odpowiedzią na naszą nieprawość jest 

miłość. Jesteśmy wykupieni z niewoli 

zła przez miłość i za tę miłość 

dziękujmy. Nasza droga do zbawienia 

wiedzie przez krzyż. Jest czas Galilei, 

czas nauczania, szczęśliwości, ale jest 

też czas Judei, kiedy trzeba krzyż 

przyjąć z wiarą, że każde cierpienie 

ma sens i prowadzi do pełni życia. 

Jeżeli cierpienie jest przyjmowane 

z wiarą i miłością, jest cierpieniem 

zbawczym. Prosimy o tę łaskę. Unie-

siona przez kapłana Hostia i śmierć 

Jezusa na krzyżu w tym miejscu 

w prosty sposób jednoczą się. Modlę 

się o łaskę takiego przeżywania 

Najświętszej Ofiary.

Nawiedzamy grób Chrystusa. 

Przed wejściem, w przedsionku, 

fragment głazu, który zamykał grób. 

Wewnątrz jest umieszczona nieduża 

ikona Zmartwychwstania. Tu zło 

straciło swoją siłę. Jest prawie nie-

realne, bo Bóg powstał z martwych, 

odkupił nas i pragnie każdego 

zanurzyć w swoim Miłosierdziu. Jest 

wszechogarniająca nadzieja. Modlę 

się, by o tym zawsze pamiętać.

Jedziemy do Betanii. Tu mieszkał 

Łazarz ze swoimi siostrami Marią 

i Martą. Tu Pan Jezus przebywał 

wielokrotnie, odpoczywając u swoich 

przyjaciół. Tu też dokonał cudu 

wskrzeszenia Łazarza. Modlimy się 

w sanktuarium Marii i Marty, wznie-

sionym, jak większość kościołów tutaj 

według projektu A. Barluzziego. 

Nawiedzamy grób Łazarza. 

Jedziemy nad Jordan. Jest to je-

dyna rzeka w Izraelu. Przepływa przez 

Jezioro Galilejskie i wpada do Morza 

Martwego, gdzie ze względu na 

wysokie zasolenie ginie niesione 

przez wody rzeki wszelkie życie. 

Wokół Pustynia Judzka. Mijamy 

osady beduińskie, których miesz-

kańcy trudnią się wypasaniem owiec, 

ale żyją też z turystyki. Po drodze 

Gospoda Dobrego Samarytanina, gaje 

palmowe. Ziemia w Izraelu, ta 

czerwona, jest bardzo urodzajna, 

Wystarczy wsadzić patyk, dobrze 

podlewać, a zakwitnie. My też mamy 

potencjał, ale bez łaski Bożej usy-

chamy. Na Jordanem odnawiamy 

przyrzeczenia chrzcielne.

Jedziemy do Jerycha. Jest to 

najstarsze miasto świata. Ma ok. 11 

tysięcy lat. Jest też miastem poło-

żonym najniżej. Tu chcemy zobaczyć 

sykomorę Zacheusza. Wspaniale 

rozrośnięta nie jest jednak tą samą, na 

którą wdrapał się celnik Zacheusz, ale 

daje pewne wyobrażenie jak to 

wyglądało. Sama sykomora to rodzaj 

dzikiej figi, która ma owoce o gor-

szym smaku niż zwykły figowiec. 

Nieszczepiona rodzi gorzkie figi. Ja 

także muszę pozwolić, by Boski 

Ogrodnik nacinał we mnie i odrzucał 

to, co przeszkadza, potem zaszczepił 

swoją miłością, bym właściwie 

wzrastała. 

Na pustkowiu obok Jerycha 

wznosi się Góra Kuszenia. Na zboczu 

góry znajduje się grota, w której Pan 

Jezus miał przebywać podczas 40-

dniowego postu. Tu był kuszony przez 

szatana. Można tam wjechać kolejką 

linową. Nie korzystamy z tej mo-

żliwości. Góra jest skalista, raczej 

zniechęca swoim widokiem.

Jedziemy nad Morze Martwe. Lu-

stro wody znajduje się w najniższym 

punkcie Ziemi, 422 m p.p.m. i ciągle 

się obniża. Średnie zasolenie tego 

akwenu wynosi 28 procent. Morze jest 

bardzo bogate w różne minerały. 

Wydobywana jest tu sól kuchenna 

i potasowa. Nie istnieje tu żadne życie. 

Wszystko, co wpada do Morza Ma-

rtwego umiera. Jezioro Galilejskie jest 

pełne życia, ponieważ przyjmuje 

i oddaje. Jordan przyjmuje i zabija. 

Odpoczywamy nad morzem, kąpiemy 

się w zasolonej wodzie, część osób 

korzysta z kąpieli błot-nych. 

Ostatniego dnia kontynuujemy 

poznawanie Jerozolimy. Wolne po-

południe różnie jest zagospoda-

rowane. Niektórzy z nas pragną 

jeszcze raz popatrzeć na to miasto 

z Góry Oliwnej, tak jak robił to 

wielokrotnie Pan Jezus. Wieczorem 

dziękujemy naszym kochanym sio-

strom Elżbietankom za ugoszczenie 

nas, serdeczność i polską kuchnię. 

Dziękujemy też ks. Arkadiuszowi, 

który służył nam swoja wiedzą 

i wielkim sercem jako przewodnik.

Wyjeżdżamy z Jerozolimy. Przy 

kolejnym zakręcie spoglądam jeszcze 

raz na miasto. Jest ciemno. Roz-

świetlona Jerozolima, leżąca na 

wzniesieniu, teraz wydaje się być 

zawieszona w przestrzeni. Przy-

pominam, że w wizji autora Apo-

kalipsy opisane jest Miasto święte, 

zstępujące od Boga Nowe Jeruzalem. 

Już wiem, że do tego miejsca zawsze 

będę tęskniła i często będę wracała tu 

myślami.

Dziękuję Bogu za dar tej piel-

grzymki. Ziemia Święta rzeczywiście 

stała się „piątą” Ewangelią. Matce 

Najświętszej zawierzam owoce tego 

pielgrzymowania.
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Gietrzwałd to niewielka miej-

scowość położona malowniczo wśród 

warmińskich pagórków i jezior. To 

piękne miejsce zostało wybrane 

w 2017 roku na Ogólnopolską Inau-

gurację roku formacyjnego RRN, 

bowiem w tym roku przypada 140 

rocznica objawień Niepokalanej 

w Gietrzwałdzie.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki 

objawieniom Matki Bożej, które 

trwały od 27 czerwca do 16 września 

1877 roku, dziewiętnaście lat po 

Objawieniach w Lourdes. Matka 

Boża objawiła się pierwszy raz trzy-

nastoletniej Justynie, która wracała 

z egzaminu do pierwszej komunii 

świętej. Ukazała się też dwunasto-

letniej Basi Samulowskiej w czasie 

odmawiania różańca. Matka Boża 

siedziała na tronie z Dzieciątkiem 

Jezus wśród Aniołów nad klonem 

przed kościołem. Matka Boża prze-

mówiła do nich po polsku. Na za-

pytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? 

Odpowiedziała: „Jestem Najświęt-

sza Panna Maryja Niepokalanie Po-

częta!” Na pytanie:  „Czego żądasz 

Matko Boża?” padła odpowiedź: „Ży-

czę sobie, abyście codziennie odma-

wiali różaniec!” . Matka Boża wypo-

wiedziała także i te słowa: „Poku-

tujcie. Ja zawsze będę z wami”.

Byłam bardzo szczęśliwa, że będę 

uczestniczyć w inauguracji roku 

formacyjnego RRN w tym właśnie 

miejscu. Z niecierpliwością ocze-

kiwałam spotkania ze wspólnotą 

przed tronem Maryi, co zawsze jest 

radosne i rodzi głębokie przeżycia. 

Czekałam na wskazanie przez kap-

łanów jak dalej powinna wyglądać 

moja osobista droga wzrastania 

w charyzmacie Maryi oraz moje 

dalsze uczestnictwo w RRN. 

Spotkanie RRN otworzył ks. Dar-

iusz Kowalczyk, Moderator Krajowy 

RRN, od słów Maryi „Ja będę zawsze 

z wami”. Zwrócił uwagę, że san-

ktuaria są miejscem obecności Maryi. 

Udajemy się tam, aby spotkać się ze 

swoją ukochaną Matką i prosić Ją o 

potrzebne łaski. Tu, w Gietrz-wałdzie, 

Matka Boża prosi o modlitwę i róża-

niec. Nagrodą naszego pielgrzy-

mowania jest Jej duchowa Obecność. 

Uczestnictwo w RRN, w szkole Ma-

ryi, pozwala w szczególny sposób 

odczuwać tę Obecność Matki Bożej, 

ponieważ „Temu, kto Jej oddaje się 

całkowicie, Ona oddaje się w sposób 

niewysłowiony”. W Gietrzwałdzie 

jest odczuwalny szczególny chary-

zmat tego miejsca. Pozwalajmy, aby 

Ona nas dotknęła. Powinniśmy być 

pewni, że Ona nie tylko króluje 

w niebie, ale jest tu wśród nas! Ona 

króluje w naszej duszy. Ona jest 

w głębi naszego serca. Rozmawiajmy 

z Nią jak dzieci gietrzwałdzkie. Ona 

nas słucha i nam odpowiada. Oddajmy 

się Jej bez granic. Teraz i na zawsze! „ 

My chcemy być zawładnięci przez 

Maryję, by nie pozostało nic, co Nią 

nie jest. Aby tylko Ona pozostała”. 

Ona chce w przedziwny sposób prze-

mieniać nas w siebie. Powierzmy Jej 

wszystkie przeszkody, słabości. Ona 

nas uleczy. W tym miejscu Ona jest 

obecna dla słabych i grzesznych. 

„Bądźmy Jej narzędziem” (św. Ma-

ksymilian)

Pierwszą modlitwą wspólnotową 

był różaniec. Odprawiliśmy go przed 

kapliczką Objawień. Zwróciłam 

uwagę na deszcz drobnych, żółtych 

brzozowych liści, które sypały się na 

głowy modlących się, niczym deszcz 

płatków różanych, o których mówiła 

niegdyś św. Tereska od Dzieciątka 

Jezus. Pomyślałam – widoczny 

deszcz łask. To było naprawdę nie-

zwykłe. Nagle spostrzegłam, na 

swojej dłoni listek klonu. Śliczny, też 

żółty. Obejrzałam się wokoło, skąd 

mógł przylecieć? Wokół rosły jedynie 

brzozy. Dla mnie to jest znak otrzy-

many od Maryi Matki, znak Jej 

obecności.

Następnie modliliśmy się wspól-

nie podczas sprawowania Najwięt-

szej Ofiary w miejscu objawień – 

przed bazyliką. Przewodniczył jej abp 

Józef Górzyński, zaś homilię wygłosił 

bp Andrzej Siemieniewski. Niez-

wykłe przeżycia duchowe, piękna 

homilia. Wielka ogólnopolska rodzina 

przy tronie Matki. Otrzymujemy 

potwierdzenie w słowach biskupa, że 

Pan Bóg potrzebuje naszej Rodziny, 

ma dla nas zadania. 

Należymy do Domu Bożego, do 

rodziny Chrystusa. On chce nas 

przemieniać przez Maryję, zmieniać 

nasze serca. „Ci są moimi synami, 

którzy strzegą Słowa Bożego i wy-

pełniają go”. Nasza wspólnota jest 

rodziną na wzór Świętej Rodziny 

z Nazaretu: jest tu obecny Syn Boży, 

mamy Matkę Bożą i świętego Józefa. 

W Gietrzwałdzie Niepokalana do nas 

mówi: „Ja zawsze będę z wami. (…) 

Odmawiajcie różaniec”. Te słowa 

mamy przyjąć do serca. Ona zaprasza 

nas do realizowania zwyczaju ro-

dzinnego, aby się codziennie wspól-

nie modlić na różańcu. Różaniec Bez 

Granic to forma takiej modlitwy, 

echo, zachęta z Gietrzwałdu. Nie 

możemy się zamykać jedynie na 

potrzeby swoje, naszego kraju, lecz 

zwracać się w stronę innych narodów, 

z którymi tworzymy wspólnotę 

europejską. Jest to przykład wpa-

trywania się w Boży plan i aktywne 

realizowanie go. „Liczne narody 

przybędą i będą ludem Jego” (Za-

chariasz 2,5-9, 14 – 14a). Jesteśmy 

Domownikami Boga.  Dom Boży nie 

ma granic. W naszych sercach niech 

wciąż brzmi obietnica Matki Bożej, 

która jest wciąż aktualna „Ja zawsze 

będę z wami”. 

Po przerwie na wspólny posiłek 

modliliśmy się Koronką do Miło-

sierdzia Bożego w obecności Naj-

świętszego Sakramentu oraz ado-

rowaliśmy Chrystusa z udziałem 

dzieci. Dzień pobytu w sanktuarium 

w Gietrzwałdzie skończył się błogo-

sławieństwem. 

Dziękuję Tobie, Niepokalana, za 

Twoją Obecność, którą odczuwałam 

podczas pobytu w Gietrzwałdzie. 

Mam wielką radość i wdzięczność, że 

mnie tu zaprosiłaś. Ty zawsze jesteś ze 

mną. Dziękuję za to, ze jestem 

członkiem RRN, za dzisiejsze od-

czuwanie wspólnoty. Pragnę wzra-

stać w Twojej szkole, bo Ty wiesz 

najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. 

Niech to, co zasiałaś w moim sercu 

wzrasta i mnie prze-mienia zgodnie 

z Twoją wolą. Oddaję Ci moje serce.
Ewa Toczyńska

Bardzo pragnęłam uczestniczyć 
w pielgrzymce do Gietrzwałdu i już 
dużo wcześniej modliłam się o tę 
łaskę, a sprawy zależne od moich 
decyzji przekładałam na inny termin. 

Pragnienie uczestnictwa w piel-
grzymce wynikało z kilku powodów:

- pielgrzymka ta była Inauguracją 

Roku Formacyjnego Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich,

- świętowaniem 140 rocznicy obja-

wień w Gietrzwałdzie Najświętszej 

Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej, 

- wpisywała się w obchody roku 

jubileuszowego 25-lecia RRN Archi-

diecezji Białostockiej.

Jubileusz 25-lecia przeżywamy 

pod hasłem „Jestem, Pamiętam, 

Czuwam”. Są to kluczowe słowa, 

które podkreślają wymiar chary-

zmatyczny naszej wspólnoty.

Pragnę żyć charyzmatem w moim 

życiu codziennym, więc pielgrzymka 

to okazja do życia charyzmatem 

indywidualnie jak też wspólnotowo. 

Moje przeżywanie pielgrzymki w 

duchu charyzmatu koncentrowało się 

w przedziale „pamiętam”, ponieważ 

towarzyszyła mi łaska okazania 

wdzięczności Matce Najświętszej 

i za Jej pośrednictwem Chrystusowi 

za wszystkie łaski, moje osobiste doś-

wiadczenia duchowe, za wspólnotę 

diecezjalną, a także krajową i zało-

życieli wspólnoty.

Doświadczeniem moim była łaska 

polegająca na odświeżeniu prag-

nienia do czynienia miejsca do 

zapraszania Matki Bożej w moje 

życie codzienne na różnych płasz-

czyznach. Ubogacona tą łaską stara-

łam się to czynić. Czas ten wpisuje się 

w życie charyzmatem w przedziale 

„jestem”.

Czas pielgrzymki był wspaniałym 

doświadczeniem ducha wspólnoty. 

Przeżywałam wewnętrznie odpo-

wiedzialność za wspólnotę, którą 

tworzyliśmy. Te chwile życia charyz-

matem miały miejsce w przedziale 

„czuwam”.

Jestem bardzo wdzięczna Matce 

Najświętszej za dar pielgrzymki, za 

czas życia charyzmatem, za wszystkie 

łaski wspólnoty RRN i te, które stały 

się moim udziałem. Dziękuję Ci, 

Mamusiu.

Jasia Kazimierska

Ogólnopolska inauguracja roku formacyjnego RRN 

w Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 30.09.2017 
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Gietrzwałd to niewielka miej-

scowość położona malowniczo wśród 

warmińskich pagórków i jezior. To 

piękne miejsce zostało wybrane 

w 2017 roku na Ogólnopolską Inau-

gurację roku formacyjnego RRN, 

bowiem w tym roku przypada 140 

rocznica objawień Niepokalanej 

w Gietrzwałdzie.

Gietrzwałd stał się sławny dzięki 

objawieniom Matki Bożej, które 

trwały od 27 czerwca do 16 września 

1877 roku, dziewiętnaście lat po 

Objawieniach w Lourdes. Matka 

Boża objawiła się pierwszy raz trzy-

nastoletniej Justynie, która wracała 

z egzaminu do pierwszej komunii 

świętej. Ukazała się też dwunasto-

letniej Basi Samulowskiej w czasie 

odmawiania różańca. Matka Boża 

siedziała na tronie z Dzieciątkiem 

Jezus wśród Aniołów nad klonem 

przed kościołem. Matka Boża prze-

mówiła do nich po polsku. Na za-

pytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? 

Odpowiedziała: „Jestem Najświęt-

sza Panna Maryja Niepokalanie Po-

częta!” Na pytanie:  „Czego żądasz 

Matko Boża?” padła odpowiedź: „Ży-

czę sobie, abyście codziennie odma-

wiali różaniec!” . Matka Boża wypo-

wiedziała także i te słowa: „Poku-

tujcie. Ja zawsze będę z wami”.

Byłam bardzo szczęśliwa, że będę 

uczestniczyć w inauguracji roku 

formacyjnego RRN w tym właśnie 

miejscu. Z niecierpliwością ocze-

kiwałam spotkania ze wspólnotą 

przed tronem Maryi, co zawsze jest 

radosne i rodzi głębokie przeżycia. 

Czekałam na wskazanie przez kap-

łanów jak dalej powinna wyglądać 

moja osobista droga wzrastania 

w charyzmacie Maryi oraz moje 

dalsze uczestnictwo w RRN. 

Spotkanie RRN otworzył ks. Dar-

iusz Kowalczyk, Moderator Krajowy 

RRN, od słów Maryi „Ja będę zawsze 

z wami”. Zwrócił uwagę, że san-

ktuaria są miejscem obecności Maryi. 

Udajemy się tam, aby spotkać się ze 

swoją ukochaną Matką i prosić Ją o 

potrzebne łaski. Tu, w Gietrz-wałdzie, 

Matka Boża prosi o modlitwę i róża-

niec. Nagrodą naszego pielgrzy-

mowania jest Jej duchowa Obecność. 

Uczestnictwo w RRN, w szkole Ma-

ryi, pozwala w szczególny sposób 

odczuwać tę Obecność Matki Bożej, 

ponieważ „Temu, kto Jej oddaje się 

całkowicie, Ona oddaje się w sposób 

niewysłowiony”. W Gietrzwałdzie 

jest odczuwalny szczególny chary-

zmat tego miejsca. Pozwalajmy, aby 

Ona nas dotknęła. Powinniśmy być 

pewni, że Ona nie tylko króluje 

w niebie, ale jest tu wśród nas! Ona 

króluje w naszej duszy. Ona jest 

w głębi naszego serca. Rozmawiajmy 

z Nią jak dzieci gietrzwałdzkie. Ona 

nas słucha i nam odpowiada. Oddajmy 

się Jej bez granic. Teraz i na zawsze! „ 

My chcemy być zawładnięci przez 

Maryję, by nie pozostało nic, co Nią 

nie jest. Aby tylko Ona pozostała”. 

Ona chce w przedziwny sposób prze-

mieniać nas w siebie. Powierzmy Jej 

wszystkie przeszkody, słabości. Ona 

nas uleczy. W tym miejscu Ona jest 

obecna dla słabych i grzesznych. 

„Bądźmy Jej narzędziem” (św. Ma-

ksymilian)

Pierwszą modlitwą wspólnotową 

był różaniec. Odprawiliśmy go przed 

kapliczką Objawień. Zwróciłam 

uwagę na deszcz drobnych, żółtych 

brzozowych liści, które sypały się na 

głowy modlących się, niczym deszcz 

płatków różanych, o których mówiła 

niegdyś św. Tereska od Dzieciątka 

Jezus. Pomyślałam – widoczny 

deszcz łask. To było naprawdę nie-

zwykłe. Nagle spostrzegłam, na 

swojej dłoni listek klonu. Śliczny, też 

żółty. Obejrzałam się wokoło, skąd 

mógł przylecieć? Wokół rosły jedynie 

brzozy. Dla mnie to jest znak otrzy-

many od Maryi Matki, znak Jej 

obecności.

Następnie modliliśmy się wspól-

nie podczas sprawowania Najwięt-

szej Ofiary w miejscu objawień – 

przed bazyliką. Przewodniczył jej abp 

Józef Górzyński, zaś homilię wygłosił 

bp Andrzej Siemieniewski. Niez-

wykłe przeżycia duchowe, piękna 

homilia. Wielka ogólnopolska rodzina 

przy tronie Matki. Otrzymujemy 

potwierdzenie w słowach biskupa, że 

Pan Bóg potrzebuje naszej Rodziny, 

ma dla nas zadania. 

Należymy do Domu Bożego, do 

rodziny Chrystusa. On chce nas 

przemieniać przez Maryję, zmieniać 

nasze serca. „Ci są moimi synami, 

którzy strzegą Słowa Bożego i wy-

pełniają go”. Nasza wspólnota jest 

rodziną na wzór Świętej Rodziny 

z Nazaretu: jest tu obecny Syn Boży, 

mamy Matkę Bożą i świętego Józefa. 

W Gietrzwałdzie Niepokalana do nas 

mówi: „Ja zawsze będę z wami. (…) 

Odmawiajcie różaniec”. Te słowa 

mamy przyjąć do serca. Ona zaprasza 

nas do realizowania zwyczaju ro-

dzinnego, aby się codziennie wspól-

nie modlić na różańcu. Różaniec Bez 

Granic to forma takiej modlitwy, 

echo, zachęta z Gietrzwałdu. Nie 

możemy się zamykać jedynie na 

potrzeby swoje, naszego kraju, lecz 

zwracać się w stronę innych narodów, 

z którymi tworzymy wspólnotę 

europejską. Jest to przykład wpa-

trywania się w Boży plan i aktywne 

realizowanie go. „Liczne narody 

przybędą i będą ludem Jego” (Za-

chariasz 2,5-9, 14 – 14a). Jesteśmy 

Domownikami Boga.  Dom Boży nie 

ma granic. W naszych sercach niech 

wciąż brzmi obietnica Matki Bożej, 

która jest wciąż aktualna „Ja zawsze 

będę z wami”. 

Po przerwie na wspólny posiłek 

modliliśmy się Koronką do Miło-

sierdzia Bożego w obecności Naj-

świętszego Sakramentu oraz ado-

rowaliśmy Chrystusa z udziałem 

dzieci. Dzień pobytu w sanktuarium 

w Gietrzwałdzie skończył się błogo-

sławieństwem. 

Dziękuję Tobie, Niepokalana, za 

Twoją Obecność, którą odczuwałam 

podczas pobytu w Gietrzwałdzie. 

Mam wielką radość i wdzięczność, że 

mnie tu zaprosiłaś. Ty zawsze jesteś ze 

mną. Dziękuję za to, ze jestem 

członkiem RRN, za dzisiejsze od-

czuwanie wspólnoty. Pragnę wzra-

stać w Twojej szkole, bo Ty wiesz 

najlepiej, co jest dla mnie najlepsze. 

Niech to, co zasiałaś w moim sercu 

wzrasta i mnie prze-mienia zgodnie 

z Twoją wolą. Oddaję Ci moje serce.
Ewa Toczyńska

Bardzo pragnęłam uczestniczyć 
w pielgrzymce do Gietrzwałdu i już 
dużo wcześniej modliłam się o tę 
łaskę, a sprawy zależne od moich 
decyzji przekładałam na inny termin. 

Pragnienie uczestnictwa w piel-
grzymce wynikało z kilku powodów:

- pielgrzymka ta była Inauguracją 

Roku Formacyjnego Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich,

- świętowaniem 140 rocznicy obja-

wień w Gietrzwałdzie Najświętszej 

Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej, 

- wpisywała się w obchody roku 

jubileuszowego 25-lecia RRN Archi-

diecezji Białostockiej.

Jubileusz 25-lecia przeżywamy 

pod hasłem „Jestem, Pamiętam, 

Czuwam”. Są to kluczowe słowa, 

które podkreślają wymiar chary-

zmatyczny naszej wspólnoty.

Pragnę żyć charyzmatem w moim 

życiu codziennym, więc pielgrzymka 

to okazja do życia charyzmatem 

indywidualnie jak też wspólnotowo. 

Moje przeżywanie pielgrzymki w 

duchu charyzmatu koncentrowało się 

w przedziale „pamiętam”, ponieważ 

towarzyszyła mi łaska okazania 

wdzięczności Matce Najświętszej 

i za Jej pośrednictwem Chrystusowi 

za wszystkie łaski, moje osobiste doś-

wiadczenia duchowe, za wspólnotę 

diecezjalną, a także krajową i zało-

życieli wspólnoty.

Doświadczeniem moim była łaska 

polegająca na odświeżeniu prag-

nienia do czynienia miejsca do 

zapraszania Matki Bożej w moje 

życie codzienne na różnych płasz-

czyznach. Ubogacona tą łaską stara-

łam się to czynić. Czas ten wpisuje się 

w życie charyzmatem w przedziale 

„jestem”.

Czas pielgrzymki był wspaniałym 

doświadczeniem ducha wspólnoty. 

Przeżywałam wewnętrznie odpo-

wiedzialność za wspólnotę, którą 

tworzyliśmy. Te chwile życia charyz-

matem miały miejsce w przedziale 

„czuwam”.

Jestem bardzo wdzięczna Matce 

Najświętszej za dar pielgrzymki, za 

czas życia charyzmatem, za wszystkie 

łaski wspólnoty RRN i te, które stały 

się moim udziałem. Dziękuję Ci, 

Mamusiu.

Jasia Kazimierska
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Jak powstawał różaniec na  25. lecie RRN

Pomysł zrobienia specjalnego 

różańca na 25-lecie RRN Archi-

diecezji Białostockiej zrodził się nie-

spodziewanie w lutym 2017 roku 

w Hodyszewie w Domu Pielgrzyma 

przy Sanktuarium Matki Bożej 

Pojednania. Siedzieliśmy niewielką 

grupą osób i rozmawialiśmy o prze-

biegu roku jubileuszowego naszej 

wspólnoty. Padały przeróżne pro-

pozycje, od pielgrzymek po wydaw-

nictwa. 

W czasie tej „burzy mózgów” 

pojawiła się myśl o zorganizowaniu 

25. godzinnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu, żeby wspólnotowo 

wielbić Pana Boga i dziękować Maryi  

za to, że 25 lat temu powołała nasz 

Ruch i że przez ten czas go prowadzi. 

Pomysł został przez wszystkich za-

akceptowany, ale zaraz myśl poszła 

dalej: dlaczego by nie „wyprodu-

kować” naszego własnego „rucho-

wego”  różańca i to na nim się modlić? 

I jak mógłby on wyglądać? 

Z pomocą przyszedł Janek, który 

wyciągnął swój różaniec z krzy-

żykiem z Matką Bożą stojącą przy 

ukrzyżowanym Jezusie. To przecież 

testament z krzyża tak bliski wszys-

tkim członkom RRN. Brakowało tam 

tylko wizerunku św. Jana, czyli 

każdego z nas stojącego pod krzyżem. 

Już wiedzieliśmy jak będzie wyglądał 

nasz różaniec. Od razu zaczęliśmy 

omawiać szczegóły. O wykonanie 

projektu postanowiliśmy poprosić 

panią prof. Jagodę Szczykowską-

Załęską z Supraśla, autorkę m.in. 

pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Białymstoku. Rozdzieliliśmy też 

zadania do wykonania. Wiesław był 

od kontaktów z Jagodą Załęską, Iza od 

poszukiwania wykonawców i kon-

taktu z nimi, a wszyscy pozostali mieli 

poszukiwać gotowych wzorów krzy-

żyków. Ustaliliśmy również, że na 

łączniku będzie widniało logo Świętej 

Rodziny i napis XXV RRN. Za-

wierzyliśmy nasz pomysł Hody-

szewskiej Maryi, ufając, że przy Jej 

pomocy uda nam się zrealizować nasz 

pomysł, dla Niej i dzięki Niej. Nie 

przypuszczaliśmy wtedy, ile węzłów 

będzie musiała Maryja rozwiązać.

Ewa Szczepaniak

Pamiętam spotkanie koordynacji, 

na którym usłyszeliśmy o propozycji 

wykonania pamiątkowego różańca. 

Pomysł został jednogłośnie i z entu-

zjazmem zaaprobowany. Ogląda-

liśmy „prototyp”, który był włas-

nością Janka: piękny różaniec ze 

łzawicy (łzy Maryi, łzy Hioba – to 

inne nazwy nasion tej trawiastej 

rośliny). Krzyż był ładny i oryginalny: 

obok pasyjki – Matka Boża, na 

odwrocie mały napis: made in Italy. 

Wiesio z charakterystycznym dla 

siebie optymizmem powiedział: a my 

zrobimy nasz krzyż, na którym będzie 

Matka Boża i św. Jan, scena testa-

mentu z krzyża, czyli jądro naszego 

charyzmatu „Oto Matka twoja”. 

Wówczas na koordynacji zachwy-

ciłam się nasionami, naturalnymi 

koralikami z różańca Janka. Przy-

pomniałam sobie podobny, który 

należał do mojej babci. Codziennie się 

na nim modliła i było to widać. 

Koraliki były powycierane, zmieniły 

gdzieniegdzie swój kolor. Różaniec 

babcia podarowała swojej synowej 

i jest przez nią pieczołowicie prze-

chowywany. Wówczas we mnie 

zrodziło się przekonanie, że nasz 

jubileuszowy różaniec powinien być 

wykonany z tych nasion. Są naturalne, 

a przez to przyjemne w dotyku oraz 

„żywe”, zmieniają się w miarę uży-

wania. 

Podzieliłam się po spotkaniu tymi 

pomysłami z Anią Topolewicz, która 

z powodu choroby nie była obecna. 

Ania powiedziała: ależ powinniśmy 

sami wyhodować te nasiona. Niektóre 

osoby mają działki, możemy zasiać 

wiosną łzy Matki Bożej, jesienią 

zebrać plon i z naszych nasion przy-

gotować wspólnotowe różańce. Po-

mysł bardzo mi się spodobał, idea 

wspaniała: sieję – omadlam, zbieram 

– omadlam. O takiej produkcji tylko 

można pomarzyć! Na kolejnym spot-

kaniu podzieliłyśmy się tym pomy-

słem i o dziwo – oprócz nas zwo-

lenników nie było. Wszyscy widzieli 

same trudności: skąd nasiona, jak je 

uprawiać, kto podejmie ten wysiłek, 

czy się uda, nie mamy wszak doś-

wiadczenia… Faktycznie, nasiona są 

trudno dostępne. Przeszukałyśmy 

internet. Pięknie działa wspólnota 

Rzemieślnicy Matki Bożej w Łomży, 

której członkowie uprawiają roślinę 

i robią samodzielnie różańce, które 

rozdają. Jednak interesującej nas 

ilości 500 sztuk zrobić nie mogli. 

Mają zasadę, że nie działają zarob-

kowo. Wówczas pomysł uprawy 

nasion łzawicy upadł.

Wiesio nawiązał kontakt z ar-

tystką-rzeźbiarką, Jadwigą Szczy-

kowską-Załęską, autorką m.in. po-

mnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

która zgodziła się wykonać dla nas 

projekt krzyżyka i łącznika do ró-

żańca. W międzyczasie również 

poszukiwał w internecie firm, która 

zajmują się produkcją różańców. 

Z właścicielem jednej z nich spot-

kaliśmy się w czasie wolnym podczas 

pielgrzymki kwietniowej RRN na 

Jasną Górę. Pan ten odradzał nam 

produkcję krzyżyka i łącznika, jako 

niezwykle trudną i finansowo nie-

opłacalną. Twierdził też, że naj-

piękniejsze dewocjonalia produkują 

Włosi. Oglądaliśmy jego liczne ka-

talogi, ale właściwie żadna pro-

pozycja nas nie urzekła, nie poczu-

liśmy, że to ta, nasza.

Na jedno z kolejnych spotkań 

koordynacji Wiesio przyniósł pro-

jekty wykonane przez panią Załęską. 

Zapowiadały się wspaniale. Przy 

krzyżu dwie postaci: Matki Bożej i św. 

Jana, na odwrocie napis: Oto Matka 

twoja (wklęsły), natomiast na od-

wrocie łącznika – wypukły napis 

w dwóch rzędach: XXV RRN. Na licu 

łącznika logo naszej wspólnoty. 

Projekt był na papierze, a teraz nale-

żało wykonać go w rzeczywistości. 

Było to bardzo trudne do zreali-

zowania w tak niewielkiej formie. 

Ostatecznie udało się wydrukować 

projekt z drukarki 3D. Mogliśmy go 

obejrzeć we wrześniu 2017 r. Ks. 

Dariusz miał kontakty w jednej z firm 

w Częstochowie, która zajmuje się 

m.in. odlewami dewocjonaliów. Po 

ustaleniach telefonicznych wysła-

liśmy do nich nasze wydruki pro-

jektów, z których została przygo-

towana forma odlewnicza. Odlewy 

zostały poddane oksydacji i lakie-

rowaniu, chcieliśmy uzyskać efekt 

starego srebra, wyszło może nieco 

ciemniej niż zamierzaliśmy. Pod 

koniec września te elementy różańca 

były gotowe i przesyłką kurierską 

dotarły do Białegostoku. Trochę by-

łam zasmucona ich jakością, nie 

wszystkie wyszły idealnie, ale na 

koordynacji usłyszałam, że właśnie te 

zbrakowane są najcenniejsze, wy-

jątkowe, może takie niedoskonałe 

i kulejące jak my. 

Współpracując z firmą odlewniczą 

równolegle szukaliśmy nasion łza-

wicy u producentów różańców w 

Częstochowie. Okazało się, że przez 

ostatnie kilka lat nie było na nie 

urodzaju. Zbiór przypada we wrześniu 

i jeśli jest deszczowa pogoda, ziarno 

jest niepełnowartościowe i właściwie 

nie nadaje się do produkcji. Osta-

tecznie właścicielce jednej z firm 

udało się znaleźć 100 różańców z tych 

nasion. Uzgodniliśmy cenę i zare-

zerwowałam je momentu wypro-

dukowania krzyżyka i łącznika. 

W międzyczasie do ks. Darka do-

tarła informacja, iż we wrześniowym  

miesięczniku „Różaniec” zamie-

szczony został artykuł o siostrach 

dominikankach z Przyrowa, które 

wysiewają nasiona łzawicy i wyko-

nują różance. Zajmuje się tym jedna 

osoba, siostra Kinga. Jest to trudne 

zajęcie, od wyginania drutu bolą 

dłonie. Czasu nie było zbyt wiele, 

mimo to siostra Kinga zgodziła się 

zrobić dla nas 100 sztuk różańców.  

Rozmawiałam z siostrą podczas piel-

grzymki do Gietrzwałdu na inau-

gurację roku formacyjnego.

Pozostawało nam ciągle do wy-

konania ponad 300 sztuk różańców. 

Trzeba było zaplanować wyjazd do 

Częstochowy, żeby tam na miejscu 

wybrać koraliki dla pozostałych 

różańców. Nawiązałyśmy  kontakt 

z producentem etui, również w Czę-

stochowie. Sprawa wyjazdu kom-

plikowała się, ale zawierzyłyśmy to 

Maryi.

Również z Gietrzwałdu kontak-

towałyśmy się w sprawie naszego 

przyjazdu po 100 zarezerwowanych 

różańców ze łzawicy i okazało się, że 

w międzyczasie ziarno się zgubiło, 

a najprawdopodobniej znalazło in-

nego nabywcę. Wyraziłam rozcza-

rowanie współpracą tym bardziej, że 

chcieliśmy zamówić ponad 500 ró-

żańców: z łzawicy i innych ko-

ralików. Chyba okazaliśmy się war-

tym zachodu kontrahentem, bowiem 

po kilku godzinach właścicielka firmy 

zadzwoniła, że może zrobić nam 100, 

a nawet 200 sztuk. Wkrótce się oka-

zało, że nawet więcej. 

Teraz wydaje mi się, że te pierwsze 

100 sztuk z takim trudem znalezione, 

musiało się zagubić, aby zmusić do 

dalszych poszukiwań. W ich efekcie 

udało się dotrzeć do wykonawcy, 

który kupuje ziarno od sióstr za-

konnych, także mamy omodlone od 

początku, od wysiewu, różańce.

Nie musiałyśmy jechać do Czę-

stochowy, nie musiałyśmy szukać 

innych koralików, wszystkie różańce 

zostały wykonane z nasion łzawicy. 

Naturalne i lekkie, a co najważniejsze 

z autorskim, takim bardzo naszym 

krzyżem i łącznikiem. To coś więcej 

niż pamiątka jubileuszu, to materialny 

wyraz charyzmatu naszej wspólnoty. 

A gdy trzymasz różaniec, to tak jakbyś 

trzymał Matkę Bożą za rękę. 

Pierwsza partia gotowych różań-

ców nadeszła w środę, 18 paździer-

nika 2017, tuż przed dniem skupienia 

animatorów w Hodyszewie. Tam po 

raz pierwszy szukały swoich właś-

cicieli. Nasionka są ciemniejsze lub 

jaśniejsze, większe lub mniejsze, 

niebieskawe, szarawe lub w odcie-

niach brązu. Bardzo podobne, a jednak 

różne. Kolejne egzemplarze wędro-

wały z rąk do rąk, aż nadszedł ten, 

o którym można było powiedzieć: to 

mój, ten zatrzymam. To były bardzo 

radosne chwile. 

Janek nawiązał ponowny kontakt 

ze znajomą z sanatorium, wyko-

nawczynią różańca, który tak nas 

zainspirował. Pani zgodziła się zrobić 

dla nas 40 egzemplarzy, a kolejna 

znajoma, z Ostrołęki, 15 sztuk na 

sznurku. Na grudniowe uroczystości 

jubileuszowe wszystkie różańce do-

tarły do Białegostoku.

Izabela Suchocka
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Jak powstawał różaniec na  25. lecie RRN

Pomysł zrobienia specjalnego 

różańca na 25-lecie RRN Archi-

diecezji Białostockiej zrodził się nie-

spodziewanie w lutym 2017 roku 

w Hodyszewie w Domu Pielgrzyma 

przy Sanktuarium Matki Bożej 

Pojednania. Siedzieliśmy niewielką 

grupą osób i rozmawialiśmy o prze-

biegu roku jubileuszowego naszej 

wspólnoty. Padały przeróżne pro-

pozycje, od pielgrzymek po wydaw-

nictwa. 

W czasie tej „burzy mózgów” 

pojawiła się myśl o zorganizowaniu 

25. godzinnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu, żeby wspólnotowo 

wielbić Pana Boga i dziękować Maryi  

za to, że 25 lat temu powołała nasz 

Ruch i że przez ten czas go prowadzi. 

Pomysł został przez wszystkich za-

akceptowany, ale zaraz myśl poszła 

dalej: dlaczego by nie „wyprodu-

kować” naszego własnego „rucho-

wego”  różańca i to na nim się modlić? 

I jak mógłby on wyglądać? 

Z pomocą przyszedł Janek, który 

wyciągnął swój różaniec z krzy-

żykiem z Matką Bożą stojącą przy 

ukrzyżowanym Jezusie. To przecież 

testament z krzyża tak bliski wszys-

tkim członkom RRN. Brakowało tam 

tylko wizerunku św. Jana, czyli 

każdego z nas stojącego pod krzyżem. 

Już wiedzieliśmy jak będzie wyglądał 

nasz różaniec. Od razu zaczęliśmy 

omawiać szczegóły. O wykonanie 

projektu postanowiliśmy poprosić 

panią prof. Jagodę Szczykowską-

Załęską z Supraśla, autorkę m.in. 

pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

w Białymstoku. Rozdzieliliśmy też 

zadania do wykonania. Wiesław był 

od kontaktów z Jagodą Załęską, Iza od 

poszukiwania wykonawców i kon-

taktu z nimi, a wszyscy pozostali mieli 

poszukiwać gotowych wzorów krzy-

żyków. Ustaliliśmy również, że na 

łączniku będzie widniało logo Świętej 

Rodziny i napis XXV RRN. Za-

wierzyliśmy nasz pomysł Hody-

szewskiej Maryi, ufając, że przy Jej 

pomocy uda nam się zrealizować nasz 

pomysł, dla Niej i dzięki Niej. Nie 

przypuszczaliśmy wtedy, ile węzłów 

będzie musiała Maryja rozwiązać.

Ewa Szczepaniak

Pamiętam spotkanie koordynacji, 

na którym usłyszeliśmy o propozycji 

wykonania pamiątkowego różańca. 

Pomysł został jednogłośnie i z entu-

zjazmem zaaprobowany. Ogląda-

liśmy „prototyp”, który był włas-

nością Janka: piękny różaniec ze 

łzawicy (łzy Maryi, łzy Hioba – to 

inne nazwy nasion tej trawiastej 

rośliny). Krzyż był ładny i oryginalny: 

obok pasyjki – Matka Boża, na 

odwrocie mały napis: made in Italy. 

Wiesio z charakterystycznym dla 

siebie optymizmem powiedział: a my 

zrobimy nasz krzyż, na którym będzie 

Matka Boża i św. Jan, scena testa-

mentu z krzyża, czyli jądro naszego 

charyzmatu „Oto Matka twoja”. 

Wówczas na koordynacji zachwy-

ciłam się nasionami, naturalnymi 

koralikami z różańca Janka. Przy-

pomniałam sobie podobny, który 

należał do mojej babci. Codziennie się 

na nim modliła i było to widać. 

Koraliki były powycierane, zmieniły 

gdzieniegdzie swój kolor. Różaniec 

babcia podarowała swojej synowej 

i jest przez nią pieczołowicie prze-

chowywany. Wówczas we mnie 

zrodziło się przekonanie, że nasz 

jubileuszowy różaniec powinien być 

wykonany z tych nasion. Są naturalne, 

a przez to przyjemne w dotyku oraz 

„żywe”, zmieniają się w miarę uży-

wania. 

Podzieliłam się po spotkaniu tymi 

pomysłami z Anią Topolewicz, która 

z powodu choroby nie była obecna. 

Ania powiedziała: ależ powinniśmy 

sami wyhodować te nasiona. Niektóre 

osoby mają działki, możemy zasiać 

wiosną łzy Matki Bożej, jesienią 

zebrać plon i z naszych nasion przy-

gotować wspólnotowe różańce. Po-

mysł bardzo mi się spodobał, idea 

wspaniała: sieję – omadlam, zbieram 

– omadlam. O takiej produkcji tylko 

można pomarzyć! Na kolejnym spot-

kaniu podzieliłyśmy się tym pomy-

słem i o dziwo – oprócz nas zwo-

lenników nie było. Wszyscy widzieli 

same trudności: skąd nasiona, jak je 

uprawiać, kto podejmie ten wysiłek, 

czy się uda, nie mamy wszak doś-

wiadczenia… Faktycznie, nasiona są 

trudno dostępne. Przeszukałyśmy 

internet. Pięknie działa wspólnota 

Rzemieślnicy Matki Bożej w Łomży, 

której członkowie uprawiają roślinę 

i robią samodzielnie różańce, które 

rozdają. Jednak interesującej nas 

ilości 500 sztuk zrobić nie mogli. 

Mają zasadę, że nie działają zarob-

kowo. Wówczas pomysł uprawy 

nasion łzawicy upadł.

Wiesio nawiązał kontakt z ar-

tystką-rzeźbiarką, Jadwigą Szczy-

kowską-Załęską, autorką m.in. po-

mnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

która zgodziła się wykonać dla nas 

projekt krzyżyka i łącznika do ró-

żańca. W międzyczasie również 

poszukiwał w internecie firm, która 

zajmują się produkcją różańców. 

Z właścicielem jednej z nich spot-

kaliśmy się w czasie wolnym podczas 

pielgrzymki kwietniowej RRN na 

Jasną Górę. Pan ten odradzał nam 

produkcję krzyżyka i łącznika, jako 

niezwykle trudną i finansowo nie-

opłacalną. Twierdził też, że naj-

piękniejsze dewocjonalia produkują 

Włosi. Oglądaliśmy jego liczne ka-

talogi, ale właściwie żadna pro-

pozycja nas nie urzekła, nie poczu-

liśmy, że to ta, nasza.

Na jedno z kolejnych spotkań 

koordynacji Wiesio przyniósł pro-

jekty wykonane przez panią Załęską. 

Zapowiadały się wspaniale. Przy 

krzyżu dwie postaci: Matki Bożej i św. 

Jana, na odwrocie napis: Oto Matka 

twoja (wklęsły), natomiast na od-

wrocie łącznika – wypukły napis 

w dwóch rzędach: XXV RRN. Na licu 

łącznika logo naszej wspólnoty. 

Projekt był na papierze, a teraz nale-

żało wykonać go w rzeczywistości. 

Było to bardzo trudne do zreali-

zowania w tak niewielkiej formie. 

Ostatecznie udało się wydrukować 

projekt z drukarki 3D. Mogliśmy go 

obejrzeć we wrześniu 2017 r. Ks. 

Dariusz miał kontakty w jednej z firm 

w Częstochowie, która zajmuje się 

m.in. odlewami dewocjonaliów. Po 

ustaleniach telefonicznych wysła-

liśmy do nich nasze wydruki pro-

jektów, z których została przygo-

towana forma odlewnicza. Odlewy 

zostały poddane oksydacji i lakie-

rowaniu, chcieliśmy uzyskać efekt 

starego srebra, wyszło może nieco 

ciemniej niż zamierzaliśmy. Pod 

koniec września te elementy różańca 

były gotowe i przesyłką kurierską 

dotarły do Białegostoku. Trochę by-

łam zasmucona ich jakością, nie 

wszystkie wyszły idealnie, ale na 

koordynacji usłyszałam, że właśnie te 

zbrakowane są najcenniejsze, wy-

jątkowe, może takie niedoskonałe 

i kulejące jak my. 

Współpracując z firmą odlewniczą 

równolegle szukaliśmy nasion łza-

wicy u producentów różańców w 

Częstochowie. Okazało się, że przez 

ostatnie kilka lat nie było na nie 

urodzaju. Zbiór przypada we wrześniu 

i jeśli jest deszczowa pogoda, ziarno 

jest niepełnowartościowe i właściwie 

nie nadaje się do produkcji. Osta-

tecznie właścicielce jednej z firm 

udało się znaleźć 100 różańców z tych 

nasion. Uzgodniliśmy cenę i zare-

zerwowałam je momentu wypro-

dukowania krzyżyka i łącznika. 

W międzyczasie do ks. Darka do-

tarła informacja, iż we wrześniowym  

miesięczniku „Różaniec” zamie-

szczony został artykuł o siostrach 

dominikankach z Przyrowa, które 

wysiewają nasiona łzawicy i wyko-

nują różance. Zajmuje się tym jedna 

osoba, siostra Kinga. Jest to trudne 

zajęcie, od wyginania drutu bolą 

dłonie. Czasu nie było zbyt wiele, 

mimo to siostra Kinga zgodziła się 

zrobić dla nas 100 sztuk różańców.  

Rozmawiałam z siostrą podczas piel-

grzymki do Gietrzwałdu na inau-

gurację roku formacyjnego.

Pozostawało nam ciągle do wy-

konania ponad 300 sztuk różańców. 

Trzeba było zaplanować wyjazd do 

Częstochowy, żeby tam na miejscu 

wybrać koraliki dla pozostałych 

różańców. Nawiązałyśmy  kontakt 

z producentem etui, również w Czę-

stochowie. Sprawa wyjazdu kom-

plikowała się, ale zawierzyłyśmy to 

Maryi.

Również z Gietrzwałdu kontak-

towałyśmy się w sprawie naszego 

przyjazdu po 100 zarezerwowanych 

różańców ze łzawicy i okazało się, że 

w międzyczasie ziarno się zgubiło, 

a najprawdopodobniej znalazło in-

nego nabywcę. Wyraziłam rozcza-

rowanie współpracą tym bardziej, że 

chcieliśmy zamówić ponad 500 ró-

żańców: z łzawicy i innych ko-

ralików. Chyba okazaliśmy się war-

tym zachodu kontrahentem, bowiem 

po kilku godzinach właścicielka firmy 

zadzwoniła, że może zrobić nam 100, 

a nawet 200 sztuk. Wkrótce się oka-

zało, że nawet więcej. 

Teraz wydaje mi się, że te pierwsze 

100 sztuk z takim trudem znalezione, 

musiało się zagubić, aby zmusić do 

dalszych poszukiwań. W ich efekcie 

udało się dotrzeć do wykonawcy, 

który kupuje ziarno od sióstr za-

konnych, także mamy omodlone od 

początku, od wysiewu, różańce.

Nie musiałyśmy jechać do Czę-

stochowy, nie musiałyśmy szukać 

innych koralików, wszystkie różańce 

zostały wykonane z nasion łzawicy. 

Naturalne i lekkie, a co najważniejsze 

z autorskim, takim bardzo naszym 

krzyżem i łącznikiem. To coś więcej 

niż pamiątka jubileuszu, to materialny 

wyraz charyzmatu naszej wspólnoty. 

A gdy trzymasz różaniec, to tak jakbyś 

trzymał Matkę Bożą za rękę. 

Pierwsza partia gotowych różań-

ców nadeszła w środę, 18 paździer-

nika 2017, tuż przed dniem skupienia 

animatorów w Hodyszewie. Tam po 

raz pierwszy szukały swoich właś-

cicieli. Nasionka są ciemniejsze lub 

jaśniejsze, większe lub mniejsze, 

niebieskawe, szarawe lub w odcie-

niach brązu. Bardzo podobne, a jednak 

różne. Kolejne egzemplarze wędro-

wały z rąk do rąk, aż nadszedł ten, 

o którym można było powiedzieć: to 

mój, ten zatrzymam. To były bardzo 

radosne chwile. 

Janek nawiązał ponowny kontakt 

ze znajomą z sanatorium, wyko-

nawczynią różańca, który tak nas 

zainspirował. Pani zgodziła się zrobić 

dla nas 40 egzemplarzy, a kolejna 

znajoma, z Ostrołęki, 15 sztuk na 

sznurku. Na grudniowe uroczystości 

jubileuszowe wszystkie różańce do-

tarły do Białegostoku.

Izabela Suchocka
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Różaniec do granic - świadectwa Relacja z Adwentowego Dnia Skupienia, 02.12.2017 

Jak co roku, wyruszyliśmy do 

Częstochowy na Ogólnopolski Ad-

wentowy Dzień Skupienia Ruchu 

Rodzin Naza-retańskich. W tym roku 

przebiegał on pod hasłem: "Z Maryję 

oczekujemy na Odkupiciela." Łącznie z 

ks. Dariuszem było nas 51 osób.

Wyruszyliśmy autokarem już 

w piątek, 1 grudnia, podczas trwającej 

w Kościele Miłosierdzia Bożego 25-

godzinnej, Jubileuszowej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Wieczorem 

uczestniczyliśmy w Apelu Jasno-

górskim, dziękując za szczęśliwą po-

dróż i łącząc się duchowo z kończą-

cymi adorację jubileuszową braćmi 

i siostrami w Białymstoku.

W sobotę o godzinie 9: 00 zebral-

iśmy się w kaplicy Św. Józefa, na 

rozpoczęciu Dnia Skupienia. Ogółem z 

całej Polski przyjechało ok. 1000 

uczestników. Tematem była modlitwa 

czterech przepaści. Po zawiązani

u wspólnoty i wspólnym odmówieniu 

różańca św. rozpoczęła się pierwsza 

konferencja duchowa, którą wygłosił 

ks. Stefan Czermiński. Tematem kon-

ferencji była przepaść grzeszności 

i ufności. Oto niektóre myśli: Prze-

strzeń duchowa, którą nosimy w sobie 

jest ogromna jak przepaść i dlatego 

człowiek, jako istota cielesno-duchowa 

może stać się świątynią Boga lub 

szatana. Może stać się przepaścią złości 

lub dobroci. Pan Bóg widząc naszą 

słabość daje nam wiele świateł na 

drodze do Niego. Daje nam Kościół, 

świętych, różne ruchy kościelne, 

a przede wszystkim światło Ducha 

Świętego i Maryję, która jest Jego 

Oblubienicą. Przepaść naszej nędzy, 

grzeszności jest wypełniona miłością 

Maryi. Ona czeka na dnie tej przepaści, 

by wziąć nas w ramiona i wydobyć 

z niej. Przyczyną naszej nędzy i grzesz-

ności jest przede wszystkim nasza 

pycha, która często jest ukryta. Jesteś-

my jej nieświadomi, a ona wciąga nas 

w tę przepaść.  Mamy trudność 

z rozpoznaniem woli Bożej. Pośpiech, 

niepokój i smutek albo euforia, to są 

oznaki, że jesteśmy jeszcze przed 

drugim nawróceniem. Poznanie naszej 

nędzy i grzeszności, uznanie jej w po-

korze prowadzi nas do drugiej przepaści 

- przepaści ufności. Upadki i upo-

korzenia, które mnie irytują, pokazują, 

że nie jestem jeszcze pokorny. Maryjo, 

ty znasz moją nędzę lepiej ode mnie. 

Pomóż mi poznać moją pychę i pomóż 

mi ją wykorzenić. Maryjo, Ty za mnie 

i we mnie uznawaj tę moją nędzę. 

Pomóż mi wierzyć i ufać w Boże 

Miłosierdzie. Ufać, że moja nędza mnie 

nie przekreśla.

Centralnym momentem była 

Eucharystia pod przewodnictwem ks. 

bpa Andrzeja Siemieniewskiego. Ks. 

biskup w homilii nawiązał do powieści 

C.S. Lewisa pod tytułem "Powrót 

pielgrzyma". Opisana jest w niej historia 

pielgrzyma, który podążając w kierunku 

ośnieżonych szczytów doszedł do 

przepaści, której nie był w stanie 

pokonać o własnych siłach. Pokonać tę 

przepaść, by móc podążać do celu 

pomogła mu Niewiasta, która przedsta-

wiła się, jako "Matka Kościół". Biskup 

Andrzej porównał też cztery świece 

adwentowe, które będą po kolei za-

palane, do modlitwy czterech przepaści.

Po przerwie na posiłek zebra-

liśmy się na drugą konferencję, którą 

wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk. Odno-

siła się ona do przepaści wdzięczności 

i Odkupienia. Oto niektóre myśli z tej 

konferencji: Przepaść wdzięczności - za 

to, że Pan Bóg odpowiedział na moją 

ufność. Może nieraz jesteśmy zgnębieni 

na duchu, może nie umiemy wykrzesać 

z siebie zaufania – a diabeł jeszcze 

szepcze – z ciebie to już nic nie będzie. 

Ale Maryja okiem wiary widzi już w nas 

przyszłych świętych, widzi nasze dusze 

oczyszczone krwią Jezusa. Kiedy się do 

Niej przytulimy, kiedy weźmie nas na 

ręce, doznamy głębokiego pokoju serca, 

że Pan Bóg wszystko kontroluje i chce, 

by zrealizował 

się Jego wspa-

niały plan wobec 

n a s .  M a m  s i ę 

p o d d a ć  d z i a -

łaniu Boga, jak 

glina poddaje się 

rekom garncarza 

i z Maryją trwać 

w wdzięczności, 

śpiewać z Nią 

"Magnificat". 

Przepaść Odkupienia - to przepaść 

Miłości ukrzyżowanej przez nasz 

grzech, Miłości, która nas ratuje 

nieustannie. Łaski Odkupienia płyną 

przez sakramenty święte. Płyną też 

przez natchnienia Ducha Świętego. 

Maryja jest przybytkiem Ducha Świę-

tego, więc powinniśmy się poddać 

prowadzeniu Maryi. Kiedy będę miał 

świadomość, że jeśli mnie Maryja nie 

będzie prowadziła, to wszystko zmar-

nuję, będę stawał w pozycji żebraka 

i błagał Maryję o pomoc w rozeznawa-

niu woli Bożej. Każdy z nas ma 

możliwość bezpośredniego kontaktu 

z Duchem Świętym i z Matką Bożą. 

Duch Święty może też posłużyć się 

innymi ludźmi, których postawi na 

naszej drodze duchowej – spowiedni-

kiem, osobą z grupy dzielenia, kazno-

dzieją. Potrzebne jest rozeznanie 

duchowe.

Po konferencji uczestniczy-

liśmy w adoracji Najświętszego Sakra-

mentu i odmówiliśmy wspólnie ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego. Na 

zakończenie adoracji dołączyły do nas 

dzieci z lampionami adwentowymi. Po 

błogosławieństwie nastąpiło rozesłanie 

i o godzinie 17:00 wyruszyliśmy w dro-

gę powrotną. Wracając dziękowaliśmy 

Matce Bożej za ten wspaniały dzień, 

pełen głębokich treści i przeżyć du-

chowych.

	

Dzień 7. października możemy 

oficjalnie nazwać datą historyczną 

naszego narodu i całego świata. 

W święto Matki Bożej Różańcowej 

ludzie wyszli z domów, aby zamani-

festować swoją przynależność do Maryi 

i publicznie złożyć Jej akt oddania 

naszej przyszłości. Stanęliśmy w jednej 

linii, wszyscy równi sobie, tworząc 

most. Most, który łączy, mimo różnic i 

niedogodności.  Połączył on nas 

w jedną, wielką rodzinę, która jak 

dziecko zwróciła się do Matki o pomoc. 

W czasach, gdzie duchowość schodzi na 

dalekie plany naszego życia, a głów-ne 

miejsce zajmuje pogoń za wartościami, 

które sami kreujemy sobie w głowach, 

mieliśmy możliwość zatrzymania się. 

Był to postój na granicy, duchowej 

przystani, gdzie mieliśmy nabrać sił 

i nadziei do tego, że gdy oddamy się w 

ręce naszej Mamy, Ona obejmie nas 

Swoim kochającym sercem i nigdy nie 

pozwoli skrzywdzić. Nie tylko w as-

pekcie zagrożeń militarnych, ale przede 

wszystkim uchroni nas od zagrożeń 

duchowych, pychy i chciwości. Był to 

również impuls do zmian, otwarcia na 

innych i wspaniały dowód apostolstwa. 

Te wydarzenie to dopiero początek 

naszej duchowej walki o pokój i miłość 

na świecie. Mamy jednak pewność, że 

z Maryją nie ma rzeczy niemożliwych.  

W wolnej chwili serdecznie polecam 

inspirujący film „ Teraz i w go-dzinę 

śmierci ”, który opowiada wiele historii 

takich jak nasza, gdzie Maryja okazała 

się być najskuteczniejszym orężem do 

walki ze złem. Pozdrawiam i ściskam, 

z Maryją! 

Małgosia Walesiuk

W pierwszą sobotę miesiąca, 7 

października 2017 roku, wzięłam udział 

w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do 

granic”. Skorzystałam z wyjazdu spon-

sorowanego przez ks. proboszcza 

Andrzeja Kozakiewicza zorganizowan-

ego dla parafii Miłosierdzia Bożego w 

Białymstoku. 

O godzinie 9. wyruszyliśmy auto-

karem do kościoła stacyjnego w Ja-

łówce pod wezwaniem Przemienienia 

Pańskiego. W drodze z księdzem 

opiekunem Stanisławem Bolestą mo-

dliliśmy się za rodziny, naszą ojczyznę 

i świat. Na miejscu wszystkich przyby-

łych, czyli ponad 1200 osób, powitał 

tamtejszy ksiądz proboszcz. Wysłu-

chaliśmy katechezy i o godzinie 11 

rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, 

którą sprawowało 11 księży, a koncel-

ebrował ks. Jerzy Sokołowski z parafii 

Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurow-

cach. Do głębszej refleksji wprowadziło 

mnie kazanie wygłoszone przez ks. 

Grzegorza Bolestę, który lata temu, po 

ukończeniu seminarium służył ludziom 

w parafii na Białorusi. Przeżył tam 

doświadczenia związane z mocą mo-

dlitwy różańcowej i dał temu świa-

dectwo.  Po Mszy Świętej rozpoczęła 

się adoracja Najświętszego Sakramen-

tu. Przez cały czas towarzyszyła nam 

schola z parafii Chrystusa Dobrego 

Pasterza z Jurowiec.

Wspaniali parafianie przygotowali 

przybyłym gościom poczęstunek - 

pyszny bigos ze świeżą bułeczką oraz 

smakowite ciasta. Po posiłku zostal-

iśmy rozdzieleni: 6 autokarów pojech-

ało do Zaleszan, a cała reszta, w której 

znalazłam się ja, wybrała się pieszo na 

pobliską granicę państwa polskiego. 

Mamusia powitała nas w figurze Matki 

Bożej Fatimskiej ustawionej przed 

szlabanem.  Rozpoczęła się modlitwa 

różańcowa. Wyraźnie odczuwałam 

obecność Matki Bożej. To była jej 

pierwsza sobota miesiąca. Radosną 

część odmawialiśmy w wygodnych dla 

siebie pozycjach. W części Światła 

wszyscy trzymaliśmy się za ręce. 

W czasie rozważania częścBolesnej 

klęczeliśmy, niektórzy z podniesionymi 

w górę rękoma. Część Chwalebną 

odśpiewaliśmy. Śpiew prowadziły 

rodziny, małżeństwa i dzieci. 

W czasie odmawiania pierwszej i 

ostatniej części przelatywała nad nami 

awionetka. Okazało się, że modliliśmy 

się na ziemi i w powietrzu. 

Tego dnia szczególnie odczuwałam 

wielką wspólnotę Kościoła w Polsce 

i na świecie. Niepokalana zgromadziła 

nas na kontemplacji życia swego Syna. 

Najświętsza Panienka chce, byśmy 

z miłością oddali Mu siebie i wszystko, 

co dla nas ważne. Byśmy Mu zaufali 

i uwielbili Go w Trójcy Świętej. 

                     Anna Topolewicz

W parafii Św. Antoniego w Sokółce 

7 października było bardzo uroczyście. 

Plac przy kościele by zapełniony au-

tokarami z całej Polski. Kościół był 

wypełniony pielgrzymami. Ludzie 

gromadzili się też wokół kościoła. Na 

szczęście dopisywała pogoda. Zgro-

madzonych powitał ks. dziekan Sta-

nisław Gniedziejko. O godz. 11 roz-

poczęła się Msza Święta, której prze-

wodniczył ks. abp Edward Ozorowski. 

Homilię wygłosił ks. Wiesław Bajor, 

redemptorysta. Przypominał w niej 

o objawieniach w Fatimie i Gietrz-

wałdzie, zachęcał do codziennego 

odmawiania modlitwy różańcowej, do 

nabożeństwa pierwszych sobót mie-

siąca. 

Po Mszy Świętej był posiłek: 

zupa, herbata, napoje. O godz. 14. 

ponownie wszyscy zgromadziliśmy się 

w kościele. Odmówiliśmy tajemnice 

Światła. Potem nastąpił marsz ulicami 

Sokółki do krzyża misyjnego pod 

przewodnictwem ks. arcybiskupa oraz 

kapłanów. Siostry zakonne prowadziły 

rozważania do tajemnic części Ra-

dosnej, Bolesnej i Chwalebnej. Przy 

krzyżu misyjnym ks. abp udzielił 

pielgrzymom błogosławieństwa i na-

stąpił powrót do autokarów i do domów.

Danuta Czaczkowska

Jan Oleński
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Jak co roku, wyruszyliśmy do 

Częstochowy na Ogólnopolski Ad-

wentowy Dzień Skupienia Ruchu 

Rodzin Naza-retańskich. W tym roku 

przebiegał on pod hasłem: "Z Maryję 

oczekujemy na Odkupiciela." Łącznie z 

ks. Dariuszem było nas 51 osób.

Wyruszyliśmy autokarem już 

w piątek, 1 grudnia, podczas trwającej 

w Kościele Miłosierdzia Bożego 25-

godzinnej, Jubileuszowej Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Wieczorem 

uczestniczyliśmy w Apelu Jasno-

górskim, dziękując za szczęśliwą po-

dróż i łącząc się duchowo z kończą-

cymi adorację jubileuszową braćmi 

i siostrami w Białymstoku.

W sobotę o godzinie 9: 00 zebral-

iśmy się w kaplicy Św. Józefa, na 

rozpoczęciu Dnia Skupienia. Ogółem z 

całej Polski przyjechało ok. 1000 

uczestników. Tematem była modlitwa 

czterech przepaści. Po zawiązani

u wspólnoty i wspólnym odmówieniu 

różańca św. rozpoczęła się pierwsza 

konferencja duchowa, którą wygłosił 

ks. Stefan Czermiński. Tematem kon-

ferencji była przepaść grzeszności 

i ufności. Oto niektóre myśli: Prze-

strzeń duchowa, którą nosimy w sobie 

jest ogromna jak przepaść i dlatego 

człowiek, jako istota cielesno-duchowa 

może stać się świątynią Boga lub 

szatana. Może stać się przepaścią złości 

lub dobroci. Pan Bóg widząc naszą 

słabość daje nam wiele świateł na 

drodze do Niego. Daje nam Kościół, 

świętych, różne ruchy kościelne, 

a przede wszystkim światło Ducha 

Świętego i Maryję, która jest Jego 

Oblubienicą. Przepaść naszej nędzy, 

grzeszności jest wypełniona miłością 

Maryi. Ona czeka na dnie tej przepaści, 

by wziąć nas w ramiona i wydobyć 

z niej. Przyczyną naszej nędzy i grzesz-

ności jest przede wszystkim nasza 

pycha, która często jest ukryta. Jesteś-

my jej nieświadomi, a ona wciąga nas 

w tę przepaść.  Mamy trudność 

z rozpoznaniem woli Bożej. Pośpiech, 

niepokój i smutek albo euforia, to są 

oznaki, że jesteśmy jeszcze przed 

drugim nawróceniem. Poznanie naszej 

nędzy i grzeszności, uznanie jej w po-

korze prowadzi nas do drugiej przepaści 

- przepaści ufności. Upadki i upo-

korzenia, które mnie irytują, pokazują, 

że nie jestem jeszcze pokorny. Maryjo, 

ty znasz moją nędzę lepiej ode mnie. 

Pomóż mi poznać moją pychę i pomóż 

mi ją wykorzenić. Maryjo, Ty za mnie 

i we mnie uznawaj tę moją nędzę. 

Pomóż mi wierzyć i ufać w Boże 

Miłosierdzie. Ufać, że moja nędza mnie 

nie przekreśla.

Centralnym momentem była 

Eucharystia pod przewodnictwem ks. 

bpa Andrzeja Siemieniewskiego. Ks. 

biskup w homilii nawiązał do powieści 

C.S. Lewisa pod tytułem "Powrót 

pielgrzyma". Opisana jest w niej historia 

pielgrzyma, który podążając w kierunku 

ośnieżonych szczytów doszedł do 

przepaści, której nie był w stanie 

pokonać o własnych siłach. Pokonać tę 

przepaść, by móc podążać do celu 

pomogła mu Niewiasta, która przedsta-

wiła się, jako "Matka Kościół". Biskup 

Andrzej porównał też cztery świece 

adwentowe, które będą po kolei za-

palane, do modlitwy czterech przepaści.

Po przerwie na posiłek zebra-

liśmy się na drugą konferencję, którą 

wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk. Odno-

siła się ona do przepaści wdzięczności 

i Odkupienia. Oto niektóre myśli z tej 

konferencji: Przepaść wdzięczności - za 

to, że Pan Bóg odpowiedział na moją 

ufność. Może nieraz jesteśmy zgnębieni 

na duchu, może nie umiemy wykrzesać 

z siebie zaufania – a diabeł jeszcze 

szepcze – z ciebie to już nic nie będzie. 

Ale Maryja okiem wiary widzi już w nas 

przyszłych świętych, widzi nasze dusze 

oczyszczone krwią Jezusa. Kiedy się do 

Niej przytulimy, kiedy weźmie nas na 

ręce, doznamy głębokiego pokoju serca, 

że Pan Bóg wszystko kontroluje i chce, 

by zrealizował 

się Jego wspa-

niały plan wobec 

n a s .  M a m  s i ę 

p o d d a ć  d z i a -

łaniu Boga, jak 

glina poddaje się 

rekom garncarza 

i z Maryją trwać 

w wdzięczności, 

śpiewać z Nią 

"Magnificat". 

Przepaść Odkupienia - to przepaść 

Miłości ukrzyżowanej przez nasz 

grzech, Miłości, która nas ratuje 

nieustannie. Łaski Odkupienia płyną 

przez sakramenty święte. Płyną też 

przez natchnienia Ducha Świętego. 

Maryja jest przybytkiem Ducha Świę-

tego, więc powinniśmy się poddać 

prowadzeniu Maryi. Kiedy będę miał 

świadomość, że jeśli mnie Maryja nie 

będzie prowadziła, to wszystko zmar-

nuję, będę stawał w pozycji żebraka 

i błagał Maryję o pomoc w rozeznawa-

niu woli Bożej. Każdy z nas ma 

możliwość bezpośredniego kontaktu 

z Duchem Świętym i z Matką Bożą. 

Duch Święty może też posłużyć się 

innymi ludźmi, których postawi na 

naszej drodze duchowej – spowiedni-

kiem, osobą z grupy dzielenia, kazno-

dzieją. Potrzebne jest rozeznanie 

duchowe.

Po konferencji uczestniczy-

liśmy w adoracji Najświętszego Sakra-

mentu i odmówiliśmy wspólnie ko-

ronkę do Miłosierdzia Bożego. Na 

zakończenie adoracji dołączyły do nas 

dzieci z lampionami adwentowymi. Po 

błogosławieństwie nastąpiło rozesłanie 

i o godzinie 17:00 wyruszyliśmy w dro-

gę powrotną. Wracając dziękowaliśmy 

Matce Bożej za ten wspaniały dzień, 

pełen głębokich treści i przeżyć du-

chowych.

	

Dzień 7. października możemy 

oficjalnie nazwać datą historyczną 

naszego narodu i całego świata. 

W święto Matki Bożej Różańcowej 

ludzie wyszli z domów, aby zamani-

festować swoją przynależność do Maryi 

i publicznie złożyć Jej akt oddania 

naszej przyszłości. Stanęliśmy w jednej 

linii, wszyscy równi sobie, tworząc 

most. Most, który łączy, mimo różnic i 

niedogodności.  Połączył on nas 

w jedną, wielką rodzinę, która jak 

dziecko zwróciła się do Matki o pomoc. 

W czasach, gdzie duchowość schodzi na 

dalekie plany naszego życia, a głów-ne 

miejsce zajmuje pogoń za wartościami, 

które sami kreujemy sobie w głowach, 

mieliśmy możliwość zatrzymania się. 

Był to postój na granicy, duchowej 

przystani, gdzie mieliśmy nabrać sił 

i nadziei do tego, że gdy oddamy się w 

ręce naszej Mamy, Ona obejmie nas 

Swoim kochającym sercem i nigdy nie 

pozwoli skrzywdzić. Nie tylko w as-

pekcie zagrożeń militarnych, ale przede 

wszystkim uchroni nas od zagrożeń 

duchowych, pychy i chciwości. Był to 

również impuls do zmian, otwarcia na 

innych i wspaniały dowód apostolstwa. 

Te wydarzenie to dopiero początek 

naszej duchowej walki o pokój i miłość 

na świecie. Mamy jednak pewność, że 

z Maryją nie ma rzeczy niemożliwych.  

W wolnej chwili serdecznie polecam 

inspirujący film „ Teraz i w go-dzinę 

śmierci ”, który opowiada wiele historii 

takich jak nasza, gdzie Maryja okazała 

się być najskuteczniejszym orężem do 

walki ze złem. Pozdrawiam i ściskam, 

z Maryją! 

Małgosia Walesiuk

W pierwszą sobotę miesiąca, 7 

października 2017 roku, wzięłam udział 

w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do 

granic”. Skorzystałam z wyjazdu spon-

sorowanego przez ks. proboszcza 

Andrzeja Kozakiewicza zorganizowan-

ego dla parafii Miłosierdzia Bożego w 

Białymstoku. 

O godzinie 9. wyruszyliśmy auto-

karem do kościoła stacyjnego w Ja-

łówce pod wezwaniem Przemienienia 

Pańskiego. W drodze z księdzem 

opiekunem Stanisławem Bolestą mo-

dliliśmy się za rodziny, naszą ojczyznę 

i świat. Na miejscu wszystkich przyby-

łych, czyli ponad 1200 osób, powitał 

tamtejszy ksiądz proboszcz. Wysłu-

chaliśmy katechezy i o godzinie 11 

rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, 

którą sprawowało 11 księży, a koncel-

ebrował ks. Jerzy Sokołowski z parafii 

Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurow-

cach. Do głębszej refleksji wprowadziło 

mnie kazanie wygłoszone przez ks. 

Grzegorza Bolestę, który lata temu, po 

ukończeniu seminarium służył ludziom 

w parafii na Białorusi. Przeżył tam 

doświadczenia związane z mocą mo-

dlitwy różańcowej i dał temu świa-

dectwo.  Po Mszy Świętej rozpoczęła 

się adoracja Najświętszego Sakramen-

tu. Przez cały czas towarzyszyła nam 

schola z parafii Chrystusa Dobrego 

Pasterza z Jurowiec.

Wspaniali parafianie przygotowali 

przybyłym gościom poczęstunek - 

pyszny bigos ze świeżą bułeczką oraz 

smakowite ciasta. Po posiłku zostal-

iśmy rozdzieleni: 6 autokarów pojech-

ało do Zaleszan, a cała reszta, w której 

znalazłam się ja, wybrała się pieszo na 

pobliską granicę państwa polskiego. 

Mamusia powitała nas w figurze Matki 

Bożej Fatimskiej ustawionej przed 

szlabanem.  Rozpoczęła się modlitwa 

różańcowa. Wyraźnie odczuwałam 

obecność Matki Bożej. To była jej 

pierwsza sobota miesiąca. Radosną 

część odmawialiśmy w wygodnych dla 

siebie pozycjach. W części Światła 

wszyscy trzymaliśmy się za ręce. 

W czasie rozważania częścBolesnej 

klęczeliśmy, niektórzy z podniesionymi 

w górę rękoma. Część Chwalebną 

odśpiewaliśmy. Śpiew prowadziły 

rodziny, małżeństwa i dzieci. 

W czasie odmawiania pierwszej i 

ostatniej części przelatywała nad nami 

awionetka. Okazało się, że modliliśmy 

się na ziemi i w powietrzu. 

Tego dnia szczególnie odczuwałam 

wielką wspólnotę Kościoła w Polsce 

i na świecie. Niepokalana zgromadziła 

nas na kontemplacji życia swego Syna. 

Najświętsza Panienka chce, byśmy 

z miłością oddali Mu siebie i wszystko, 

co dla nas ważne. Byśmy Mu zaufali 

i uwielbili Go w Trójcy Świętej. 

                     Anna Topolewicz

W parafii Św. Antoniego w Sokółce 

7 października było bardzo uroczyście. 

Plac przy kościele by zapełniony au-

tokarami z całej Polski. Kościół był 

wypełniony pielgrzymami. Ludzie 

gromadzili się też wokół kościoła. Na 

szczęście dopisywała pogoda. Zgro-

madzonych powitał ks. dziekan Sta-

nisław Gniedziejko. O godz. 11 roz-

poczęła się Msza Święta, której prze-

wodniczył ks. abp Edward Ozorowski. 

Homilię wygłosił ks. Wiesław Bajor, 

redemptorysta. Przypominał w niej 

o objawieniach w Fatimie i Gietrz-

wałdzie, zachęcał do codziennego 

odmawiania modlitwy różańcowej, do 

nabożeństwa pierwszych sobót mie-

siąca. 
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W kinie Helios był wyświetlany 

film pod tytułem „Dwie Korony” w 

reżyserii Michała Kondrata. Jest to 

pełnometrażowy film fabularno-

dokumentalny ukazujący piękno życia 

i drogę do świętości św. Maksymiliana 

Marii Kolbego.

Tak się szczęśliwie składa, że 

właśnie na naszych spotkaniach, jako 

podręcznik formacyjny do rozważań 

i grup dzielenia otrzymaliśmy ksią-

żeczkę „Aby Ona żyła i działała w nas 

i przez nas”, zawierającą wybór frag-

mentów konferencji św. Maksy-

miliana.

Film ten jest wspaniałym tłem dla 

tych konferencji. Możemy poznać 

szczegóły życia św. Maksymiliana od 

jego lat dziecięcych, poznać jego 

wspaniałą rodzinę i środowisko, 

w jakim się wychowywał, jego powo-

łanie zapoczątkowane piękną wizją 

Matki Bożej proponującej mu dwie 

korony – białą i czerwoną. Widzimy 

fenomen jego życia: pobyt we Wło-

szech, podjęcie decyzji utworzenia 

Rycerstwa Niepokalanej, jako odpo-

wiedź na działanie masonerii, trud 

i problemy z wydawaniem Rycerza 

Niepokalanej oraz budową klasztoru 

w Niepokalanowie. Obserwujemy 

misję zakonnika w Japonii, a potem 

aresz-towanie i męczeńską śmierć 

w obozie Auschwitz. Możemy za-

chwycać się jego wiarą i bezwarun-

kowym zawierzeniem Niepokalanej 

w każdej sytuacji, nawet po ludzku 

beznadziejnej.

W rolę św. Maksymiliana wcielił 

się Adam Woronowicz. Występuje tu 

też wielu innych znanych polskich 

aktorów, jak Cezary Pazura, Dominika 

Figurska czy Artur Barciś i inni.

Sceny fabularne były kręcone 

w Niepokalanowie i innych miejscach 

w Polsce, a także w Rzymie i w Na-

gasaki w Japonii. Film zawiera też 

sceny dokumentalne, rozmowy ze 

znawcami życia św. 

M a k s y m i l i a n a  – 

osobami duchow-

nymi i świeckimi, 

między innymi z Ka-

z i m i e r z e m  P i e -

chowskim, który 

spotkał o. Maksy-

miliana w czasie 

pobytu w Auschwitz.

Myślę, że każdy, komu bliska jest 

postać św. Maksymiliana powi-nien 

obejrzeć ten film.

M y,  c z ł o n k o w i e  R R N  t y m 

bardziej, ponieważ nasz maryjny 

charyzmat opiera się między innymi 

na ducho-wości św. Maksymiliana. 

Powinniśmy zobaczyć, jak żył, pra-

cował, modlił się i bezgranicznie 

zawierzał siebie Nie-pokalanej św. 

Maksymilian Kolbe.

Warto obejrzeć - „Dwie Korony”

11-12.11.2017 – Ogólnopolskie Dni Skupienia animatorów 

diecezjalnych w Skarżysku Kamiennej,

22-29.11.2017 - Jubileuszowa Pielgrzymka RRN Archidiecezji 

Białostockiej do Ziemi Świętej,

02.12.2017 – Ogólnopolski Dzień skupienia  RRN na Jasnej 

Górze,

3-4-5.12.2017 - adwentowe rekolekcje RRN głosił ks. Adam 

Kurowski z Warszawy,

Grudzień 2017 – zakończenie jubileuszu  25-lecia RRN 

w Archidiecezji Białostockiej. 

W ramach obchodów rocznicowych podjęliśmy  dzieła:

- zrealizowaliśmy projekt i wykonanie różańca RRN,

- sfinansowaliśmy renowację jednej z kapliczek na Drogach 

Boleści MB w Krypnie,

- wydaliśmy kolorowy rocznicowy numer gazetki „Dziękować 

chcę”, 

- uczestniczyliśmy w 25-godzinnej adoracji Najświętszego 

Sakramentu,

- 3 grudnia 2017 ks. abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, 

odprawił jubileuszową uroczystą Mszę Świętą w intencji RRN 

naszej Archidiecezji. Obecny był moderator krajowy RRN, ks. 

Dariusz Kowalczyk.

- 04 grudnia 2017 gościliśmy na naszych 

rekolekcjach ks. abp Seniora Stanisława 

Szymeckiego.

27.01-3.02.2018 – w Krynicy Zdrój odbyła 

się kolejna edycja zimowych rekolekcji, 

w których uczestniczyły 34 osoby z ks. 

Mirosławem i ks. Markiem. Hasło reko-

lekcji brzmiało „Otwierać się na dar”. 

24-26.02.2018 – rekolekcje wielkopostne dla naszej wspólnoty 

wygłosił ks. prof. Wojciech Michniewicz, biblista z Wyższego 

Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Białymstoku. 

Spotkania młodych małżeństw z dziećmi odbywają się: 

1. W 2. niedzielę miesiąca w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

w Białymstoku. Spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą 

o godz. 16.00 w kaplicy na plebanii.  

2. W 2.niedzielę miesiąca w Parafii św. Jana Chrzciciela 

w Choroszczy, godz. 15,  na plebanii. 

Diecezjalne spotkania młodzieżowe odbywają się w 1. 

niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w Kaplicy Akademickiej przy 

kościele  św. Rocha. 

Jan Oleński

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak
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