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Wielbimy Boga w Jego Miłosierdziu

SŁOWO KS. MODERATORA

Miłosierdzie Boga jest to do-

skonałość Jego działalności, skła-

niającej się ku bytom niższym 

w celu wyprowadzenia ich z nędzy 

i uzupełnienia ich braków - napisał 

Apostoł Miłosierdzia Bożego ks. M. 

Sopoćko. Słowa te wyjaśnił ks. bp. E. 

Ozorowski następująco: Najczęściej 

słyszymy, że miłosierdzie jest przy-

miotem Boga i wówczas myślimy 

o nim, jako czymś zewnętrznym 

w Bogu. Bóg jest – mówimy wszech-

mocny, sprawiedliwy i miłosierny. 

Trzeba więc Go się lękać i liczyć na 

Jego miłosierdzie, bo przecież każdy 

człowiek dopuszcza się grzechu. 

A tymczasem miłosierdzie jest 

kształtem miłości Bożej. Bóg jest 

miłością (J4,8.16)- pisze św. Jan 

Apostoł. Znaczy to, że miłość jest 

imieniem Boga i określa Jego 

Istnienie. Jest ona życiem Ojca, Syna 

 Ducha Świętego i zwornikiem 

jedności Boskich Osób. Gdy ta miłość 

rozlewa się na ludzi, staje się 

miłosierdziem. Miłosierdzie w sto-

sunku do miłości nie jest ani czymś 

więcej ani czymś mniej. Jest po prostu 

kształtem odwiecznej miłości Boga. 

Przykładem tego, jak odkrywać 

miłosierdzie Boże w życiu jest 

wspomniany wyżej ks. M. Sopoćko. 

W swoim Dzienniku zanotował: 

Sięgając wzrokiem wstecz, aż do lat 

dziecinnych swego życia, widzę jedno 

pasmo objawów niezmierzonego 

miłosierdzia Bożego, które pozwoliło 

mi urodzić się z bogobojnych ro-

dziców chrześcijańskich, opieko-

wało się mną w licznych chorobach, 

ochroniło mnie od niechybnej śmierci 

w wypadkach, ustrzegło mię przede 

wszystkim od śmierci wiecznej 

dotychczas, pomimo tylu i tak nie-

bezpiecznych sytuacji (…) prowadzi  

mnie przez liczne doświadczenia, 

w których na pewno bym upadł 

i zginął, gdyby litość Stwórcy nie 

zsyłała mi wyraźnej pomocy z góry.

Prośmy Maryję, Matkę Miło-

sierdzia, by pomagała nam widzieć 

pasmo miłosierdzia Bożego w na-

szym życiu i ustawicznie je wielbić.

ks. Mirosław Stankiewicz
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Z poniedziałkowych konferencji
Najlepszy rachunek 

sumienia jest wtedy,

gdy robią go nam inni .

Myśl numeru

Za kierowników duchowych 

naszej wspólnoty.

19.02.2018  
ks. Mirosław

W dzisiejszych rozważaniach 
powróćmy jeszcze raz do tematu 
świętości. Ksiądz Tadeusz Dajczer 
pisał: „Kościół zawsze, a szczególnie 
teraz potrzebuje świętych”.

Podjęcie dążenia do świętości jest 

naszą odpowiedzią na wezwanie do 

nowej ewangelizacji. Papież Fran-

ciszek wysyła nas na peryferie, aby 

dotrzeć do wszystkich z Ewangelią. 

Czym jest świętość? Ciągle drążymy 

ten temat, bo wszyscy jesteśmy do 

niej wezwani i dla wszystkich może 

być ona osiągalna. Czytając żywoty 

świętych, może czasem ogarnąć nas 

wstyd – przykład św. Stanisława 

Kostki pokazuje nam, że można żyć 

krótko i tak wiele osiągnąć dla nieba.

Jak zmobilizować się do wejścia 

na drogę do świętości? Świat nie 

ułatwia nam tego, jaki więc jest sens 

podjęcia tego trudu? Mówi się, że 

świętość jest wolnością – rozumem 

rozeznaję to, co jest dobre i to 

wybieram, ale sprawdza się to tylko 

przy właściwie ustawionej hierarchii 

wartości. Wybieram Boga, jako 

najwyższe dobro, które wybrało 

Maryję na Matkę Najświętszą. Jan 

Paweł II wybrał Ją za całe swoje 

dobro – Totus Tuus – i całą swoją wolą 

dążył do zjednoczenia z Nią, do 

świętości. Tu widzimy jak bardzo 

ważna jest hierarchia ważności dobra 

– dla każdego z nas może być ona inna 

– dla nas to Pan Bóg i Matka Boża, ale 

dla innych może to być kariera 

zawodowa, telewizja czy perfekcyjny 

wygląd zewnętrzny. Wybór dóbr 

doczesnych jest niezgodny ze sło-

wami Pana Jezusa: „Starajcie się 

naprzód o królestwo Boga i Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko będzie 

wam dodane” /Mt 6,33/. Jeśli Pan Bóg 

jest tylko w tle, to przy utracie dóbr 

doczesnych wpadamy w panikę, 

tracąc  jedno i drugie zostajemy bez 

oparcia.

Na rekolekcjach w Krynicy oma-

wialiśmy przykład syna marno-

trawnego i jego starszego brata. 

Młodszy brat to symbol pójścia za 

światem doczesnym, które jednak 

kończy się w zagrodzie dla świń. Gdy 

patrzymy na ludzi „używających tego 

świata”, możemy im czasem zaz-

drościć, tak jak czynił to starszy brat, 

mając żal do ojca, że nie zaznał tych 

uciech. Nas też mogą dopadać takie 

myśli, np. gdy widzimy światowe 

powodzenie ludzi nie modlących się, 

nie chodzących do kościoła. Jednak, 

gdy jesteśmy uzależnieni od dóbr 

doczesnych, nie jesteśmy ludźmi 

wolnymi. Dopiero świadomy wybór 

Kościoła i Matki Bożej sprawia, że 

stajemy się naprawdę wolni i szczę-

śliwi. Nie dajmy się zwieść, że poza 

Bogiem jest wolność i szczęście, choć 

wielu tak się wydaje. Wolność 

pozwala nam panować nad sobą, 

wybierać największe dobro, które 

daje prawdziwe szczęście i radość.

Jan Paweł II często nawiązywał do 

cytatu z Soboru Watykańskiego II: 

„Człowiek nie może odnaleźć się w 

pełni inaczej jak tylko przez bez-

interesowny dar z siebie samego” 

/Gaudium et Spes, 24/. Tylko ten 

może stawać się darem dla drugich, 

kto sam siebie posiada, jest wolny, 

panuje nad sobą i świadomie czyni 

swoje życie darem dla kogoś. Potrafi 

też przyjąć dar od kogoś i na niego 

odpowiedzieć ofiarowując mu bez-

interesownie siebie samego, swoje 

życie.

Prośmy Matkę Bożą, aby była nam 

pomocą na drodze do świętości, 

abyśmy potrafili podjąć trud bycia 

bezinteresownym darem dla tych, 

których Bóg stawia na naszej drodze.    
oprac. Ela Korsak

12.03.2018 

ks. Mirosław

Pewien człowiek tak opowiada 
o swoim życiu: Gdy byłem młody – 
byłem rewolucyjny,  chcia łem 
nawrócić do Pana Boga cały świat. 
Kiedy w połowie życia zobaczyłem, 
że nie daję rady, prosiłem tylko 
o nawrócenie najbliższej rodziny. 
A u kresu moich dni proszę o łaskę 
mojego nawrócenia – Panie Boże, 
proszę, abyś Ty mnie nawrócił, bo 
sam nie potrafię tego uczynić! Przy-
powieść tę możemy przełożyć na 
historię naszego Ruchu, każdy z nas 
pewnie przeszedł podobną drogę, aby 
stwierdzić, że sam sobie nie poradzi.

W rozważaniach św. Maksy-

miliana Kolbe, które są podstawą 

naszych spotkań w grupach dzielenia 

mamy podpowiedź, jak należy trak-

tować nasz rozwój duchowy: „Życie 

zewnętrzne jest tylko skutkiem życia 

wewnętrznego i o tyle ma wartość, 

o ile pochodzi z życia wewnętrznego. 

Cała wartość naszego życia i naszej 

działalności polega na życiu wew-

nętrznym. W życiu naturalnym mówi 

się: wiara we własne siły, siła woli. 

W życiu nadprzyrodzonym wiara we 

własne siły jest przeszkodą; wiara 

w siły Boże – to tak. Pan Bóg się 

usuwa, jeśli człowiek sobie przy-

pisuje. Może być dusza zabagniona – 

jeżeli modlić się będzie i nie ufać 

sobie – osiągnie cel. Dusza wtedy jest 

potężna bez granic”.

To dlatego cały nasz Ruch narodził 

się wokół konfesjonału i tak się 

rozwijał. Ojciec Tadeusz Dajczer, ks. 

Andrzej Buczel całymi godzinami 

poświęcali czas na przemianę serc 

i wnętrza penitentów. Działalność 

zewnętrzna była drugoplanowa, na-

Grupa modlitewna w RRN

Z radością informujemy, że w ramach naszej wspólnoty 
Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstała Grupa Modlitewna. 
Zostały do niej zaproszone osoby, członkowie RRN, którzy 
z różnych przyczyn, najczęściej problemów zdrowotnych, 
nie mogą czynnie uczestniczyć w życiu wspólnotowym. 

Pragniemy objąć Was, kochani, naszą modlitwą. Chcemy 
też przekazywać Wam na bieżąco najważniejsze treści 
z konferencji, rekolekcji i innych ważnych dla nas 
wszystkich wydarzeń. Jesteście umiłowaną, cząstką 
Kościoła, naszej wspólnoty, umiłowanymi dziećmi Matki 
Bożej. Jesteście naszym skarbem. W każdy poniedziałek 
będziemy modlić się podczas Mszy Świętej w intencji 
członków tej Grupy. W Waszej intencji będą też odprawiane 
Msze Święte. Pierwsza odbyła się 7 maja w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego o godz. 18. Następna Msza Święta jest 
zapowiedziana na 11 czerwca.

Jednocześnie cała wspólnota poleca się Waszej mo-
dlitwie. Prosimy o ofiarowanie jednej tajemnicy różańca 
w intencjach ważnych dla RRN. Na miesiąc maj jest to 
intencja dziękczynna za 25 lat Ruchu Rodzin Naza-
retańskich w Archidiecezji Białostockiej.

Koordynatorem i animatorem tej grupy jest Maria 
Kalejta. Grupa Modlitewna jest otwarta. Jeżeli są jeszcze 
osoby, które chciałyby dołączyć, to serdecznie zapraszamy. 

Do Grupy modlitewnej należą następujące osoby:
Janina Albowicz, Genowefa Butkiewicz, Eugenia 

Cielica, Bożena i Jarosław Czemiel, Dorota Galas, Teresa 
Gałecka, Czesława Grynczel, Irena Kamińska, Jadwiga 
Kendra, Irena Klimczuk, Ewa Kosińska, Maria Kozłowska, 
Regina Kukiełko, Halina Nartowicz, Jadwiga i Kazimierz 
Pacuk, Teresa Polczyn, Anna Piekarska, Wanda Sikorska, 
Teresa Siemieniewicz, Teresa Sionkowska,  Helena 
Sobolewska, Irena Widulińska, Gertruda Zdanowicz, 
Helena Zajkowska, Teresa i Sylwester Zarębińscy.

Maria Kalejta

Intencje modlitwy
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wet nie mówiło się wtedy o Ruchu, ale 

spowiedź była najważniejsza. Sensem 

i istotą początków Ruchu było wy-

branie właściwej drogi do celu, jakim 

jest nawrócenie. Fundamenty naszego 

Ruchu opierają się na stałym spo-

wiednictwie i kierownictwie ducho-

wym. Maryja zaprosiła nas na tę drogę 

wzrastania w duchowości abyśmy 

nawrócili się sami i w konsekwencji 

nawracali innych.

Aby znać swoje słabości i choroby 

duszy, dobrze mieć stałego lekarza, 

który zna cel naszej drogi.  Stały 

spowiednik może wtedy skuteczniej 

poprowadzić nas tą drogą, bo zna 

duchowość Ruchu i jego specyfikę. 

Pomoże w zbudowaniu głębszej 

relacji z Panem Bogiem przez bliższe 

zaangażowanie w sytuację penitenta. 

Przypomina to pielęgnację kwiatu – 

można go tylko podlewać i pozwolić 

mu przeżyć, ale można też użyć 

specjalnych środków i zabiegów, aby 

kwiat uzyskał całe piękno, zakwitł 

i dał owoce. Niektórym ludziom wy-

starcza życie bez grzechu, ale po-

winniśmy dążyć do doskonałości: 

„Bądźcie doskonali jak Ojciec wasz 

jest doskonały”. W tej drodze do 

świętości mamy możliwość sko-

rzystania z pomocy przewodnika, aby 

wejść na wyższy poziom, piękniej 

i mocniej kochać Pana Boga. Sami 

często błądzimy, nie widzimy jak Pan 

Bóg mówi do nas przez wydarzenia, 

a przewodnik duchowy pomoże nam 

odkrywać Jego słowa i Jego wolę przy 

zachowaniu naszej wolności. Bóg nie 

daje nam gotowych recept na życie, 

tylko mamy dać się prowadzić Du-

chowi Świętemu - otwierać się ciągle 

na Jego głos.

Prośmy Matkę Najświętszą, aby 

rozpalała w nas pragnienie dążenia do 

świętości i szukania pomocy, którą 

Pan Bóg nam oferuje w osobie ka-

płana – stałego spowiednika lub 

kierownika duchowego.  

 oprac. Ela Korsak

26.03. 2018

ks. Dariusz Grelecki

Gedeon i jego wojsko 

Zapewne wszyscy słyszeliśmy 

o Gedeonie. Kto nie słyszał odsyłam 

do Księgi Sędziów 7, 1-10. Przy-

pomnijmy, przeciwnik Gedeona ma 

135 tys. wojska. Gedeon 32 tysiące. 

Bóg poleca zmniejszyć liczbę wojsk 

Gedeona z 32 tys. do 10 tysięcy, 

a następnie do 300 osób. Dzisiaj chcę 

zatrzymać się na personalistycznym 

wymiarze owego przekazu. Kto jest 

Gedeonem? Oczywiście każdy z nas. 

Gdzie jest nasze wojsko? W nas 

samych. Nasze wojsko to nasze moce, 

nasze ludzkie moce. To zdrowie, 

atrakcyjny wygląd, sprawności, 

umiejętności ,  wiedza,  pamięć, 

inteligencja, pozycja społeczna. 

Z czasem włosy wypadają, zęby się 

psują, wagi przybywa, poruszamy się 

coraz wolniej, niedowidzimy, nie-

dosłyszymy, zapominamy jak się 

nazywamy, widzimy na zegarze, że 

12.00, ale nie wiemy czy w dzień czy 

w nocy. Bóg redukuje nasze wojsko. 

Bóg zredukował wojsko Gedeona, 

aby objawiła się pełnia Bożej mocy. 

Bóg redukuje nasze wojsko, aby 

w chwili śmierci objawiła się pełnia 

Bożego miłosierdzia.

9.04.2018  

ks. Mirosław

Przeżywając ciągle okres wiel-

kanocny spróbujmy zastanowić się, 

dlaczego św. Tomasz nie spotkał się 

z Panem po zmartwychwstaniu 

w Wieczerniku. Ominął tę okazję, bo 

nie dołączył do wspólnoty uczniów, 

którzy tam przebywali. Inny z ucz-

niów opuścił wspólnotę wcześniej – 

był to Judasz, znamy jego los. Tomasz 

przyszedł jednak później na spotkanie 

uczniów i dzięki temu spotkał 

Chrystusa. To są właśnie te szczególne 

przypadki, gdy spotykamy Boga 

dzięki uczestnictwu we wspólnocie. 

Pan Bóg powiedział – nie jest dobrze, 

aby człowiek był sam. Konstytucja 

o Kościele głosi, że podobało się Bogu 

zbawiać lud nie pojedynczo, ale 

z innymi ludźmi we wspólnocie. Bóg 

wybrał najpierw naród izraelski, na 

którego bazie powstał potem Kościół. 

W Kościele cząstką wspólnotową jest 

parafia, współpraca wielu ludzi przy-

nosi większe efekty niż pojedyn-

czego człowieka. Nas Pan Bóg 

zaprosił do wspólnoty naszego Ruchu. 

Wspólnota nie jest celem samym 

w sobie – jest drogą do celu, którym 

jest Pan Bóg. Na tej drodze prze-

żywamy różne doświadczenia, cza-

sem poszukujemy innych grup, dążąc 

do swojego ideału, który jednak nie 

istnieje. Nie ma ludzi bez wad, 

a wspólnotę tworzą ludzie, nie cho-

dzące anioły.

Takie doświadczenia przeżywali 

także mistycy i święci. Przykładem 

może być życie zakonne św. Faustyny, 

które poznajemy przez lekturę 

„Dzienniczka”. Po pierwszych ślu-

bach zakonnych ujrzała ona wizję 

swego dalszego życia: „W pewnej 

chwili ujrzałam całe tłumy ludzi 

w naszej kaplicy i przed kaplicą i na 

ulicy, bo się pomieścić nie mogli. 

Kaplica była uroczyście przybrana. 

Przy ołtarzu było mnóstwo ducho-

wnych, później nasze siostry i wiele 

innych zgromadzeń. Wszyscy ocze-

kiwali osoby, która miała zająć 

miejsce w ołtarzu. Naraz usłyszałam 

głos, że ja mam zająć miejsce w oł-

tarzu. Ale jak tylko wyszłam z mie-

szkania, czyli z korytarza, ażeby 

przejść przez dziedziniec i pójść do 

kaplicy za głosem, który mnie wzy-

wał – a tu wszyscy ludzie zaczynają 

we mnie rzucać, czym kto może: 

błotem, kamieniami, piaskiem, mio-

tłami, tak, że w pierwszej chwili 

zachwiałam się, czy iść dalej, a jednak 

ten głos wzywał mnie jeszcze silniej 

i pomimo wszystkiego zaczęłam iść 

odważnie. Kiedy weszłam w próg 

kaplicy, zaczęli uderzać we mnie 

i przełożeni, i siostry, i wychowanki, 

a nawet rodzice, czym kto mógł...”

Wizja przyszłej świętej sprawdziła 

się potem dokładnie w życiu realnym 

– jej pobyt w zgromadzeniu pełen był 

trudności i upokorzeń, które znosiła 

z wielką pokorą. „Pewna siostra 

ustawicznie mnie prześladuje – obja-

wienia mają, a takie popełniają 

błędy!” Przełożonej i siostrom taka 

bliskość z Panem Jezusem wydaje się 

nieprawdopodobna, nazywana jest 

histeryczką i symulantką. Pisze: „Jak 

słodko żyć w klasztorze między 

aniołami, ale one są w ludzkim ciele. 

Obcować z tymi to stale kłują wy-

maga wielkiego samozaparcia. Za-

czynają mnie nachodzić myśli znie-

chęcenia...” Jednak w świetle wiary 

świat wygląda zupełnie inaczej – 

ludzie są tylko narzędziami Bożego 

działania, dlatego Faustyna ich nie 

osądza ani nie potępia – ona za 

wszystko dziękuje: „Jezu, dziękuję Ci 

za codzienne drobne krzyżyki, za 

przeciwności w moich zamiarach, za 

trud życia wspólnotowego, za złe 

tłumaczenie intencji, za poniżanie 

przez innych, za cierpkie się ob-

chodzenie z nami, za posądzenia 

niewinne, za słabe zdrowie i wyczer-

panie sił, za zaparcie się własnej woli, 

za wyniszczenie swego ja, za nie-

uznanie w niczym, za pokrzyżowanie 

wszystkich planów”.

Św. Tomasz przypomina nam, że 

w sposób szczególny Pana Boga 

spotyka się we wspólnocie. My je-

steśmy tu, a nie gdzie indziej, patrzmy 

na wszystko z wiarą, tak jak Bóg na 

nas patrzy, a wtedy nasza droga do 

świętości będzie bardziej skuteczna. 

Prośmy Matkę Najświętszą o doce-

nianie łaski wspólnoty, do której 

zostaliśmy zaproszeni.    

oprac. Ela Korsak

16.04. 2018

ks. Dariusz

Do Maryi czy z Maryją?

Wielu z nas, w sobotę po Wiel-

kanocy uczestniczyło w dorocznej 

pielgrzymce na Jasną Górę. Chcia-

łbym was zapytać czy jesteście z tej 

pielgrzymki zadowoleni? Podnieście 

ręce. Chyba wszyscy. Czy to jest 

dobre pytanie? Z punktu widzenia 

marketingu turystycznego pewnie 

tak, ale z punktu widzenia życia 

duchowego już niekoniecznie. Jak 

pytanie powinno brzmieć? Czy Pan 

Bóg jest zadowolony z was ucze-

stniczących w pielgrzymce. Z wa-

szego zachowania, z waszej postawy? 

Pielgrzymki w naszej wspólnocie 

mają swoją specyfikę. 

Po pierwsze nie są pielgrzymkami 

do Matki Bożej, ale z Matką Bożą 

do miejsc, w których objawia ona 

swoją szczególną obecność, moc 

i miłość. 

Po drugie mają one charakter 

formacyjny. Wedle zasady: nie ma 

organizacji bez formacji. Jak wyko-

rzystaliśmy wyzwania formacyjne? 

Co nas najbardziej formuje? Na-

uczanie, sakramenty, pokora, służba, 

ofiara. Na przykład. Na czym polega 

życie Mszą Świętą na co dzień. Jeżeli 

Msza Święta przede wszystkim jest 

ofiarą, to życie Mszą Świętą na co 

dzień będzie się wyrażać w poszu-

kiwaniu w ciągu dnia okazji do 

złożenia ofiary. Czy pielgrzymka 

stworzyła okazję do złożenia ofiary? 

Niejedną. Ostatecznie pojechały dwa 

autokary, bus i samochód osobowy. 

A w tychże pojazdach pojechali 

ludzie. Żeby jechać musieli wsiąść. 

I tu może pojawić się problem. Kto 

szuka okazji do złożenia ofiary, kto 

żyje Mszą Świętą na co dzień, nie 

będzie się pchał przed innymi na 

wypatrzone miejsce w wybranym 

przez siebie pojeździe, ale z cichością 

i cierpliwością odda się do dyspozycji 

organizatora, aby on wskazał mu 

pojazd i miejsce, które z punktu 

widzenia woli Bożej i dobra wspól-

noty, przypadło mu w udziale. Inaczej 

mówiąc, o które dla niego zatro-

szczyła się Matka Boża.

23.04. 2018 

ks. Dariusz

Miesiąc miodowy

Kasia i Tomek wzięli ślub, mieli 

wesele, wybierają się do Hiszpanii na 

miesiąc miodowy. Kosztuje to 

niemało. Mama Kasi próbuje ich 

powstrzymać. Mieliście piękny ślub, 

wspaniałe wesele, czy to nie wy-

starczy? Musicie jechać jeszcze do tej 

Hiszpanii i tracić tyle pieniędzy. Nie 

lepiej byłby za nie kupić meble do 

nowego mieszkania. Ile można się 

bawić i świętować?

Mamy więc dwa stanowiska: Kasi 

i Tomka oraz mamy. Kto z was jedzie 

do Hiszpanii? Ręka w górę. A kto jest 

po stronie mamy Kasi? Też ręka 

w górę. Niewielka różnica. Spór nie 

do rozstrzygnięcia. Ale chcę postawić 

pytanie: czego uczą nas Kasia i To-

mek? Uczą przeżywania chwili 
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wet nie mówiło się wtedy o Ruchu, ale 

spowiedź była najważniejsza. Sensem 

i istotą początków Ruchu było wy-

branie właściwej drogi do celu, jakim 

jest nawrócenie. Fundamenty naszego 

Ruchu opierają się na stałym spo-

wiednictwie i kierownictwie ducho-

wym. Maryja zaprosiła nas na tę drogę 

wzrastania w duchowości abyśmy 

nawrócili się sami i w konsekwencji 

nawracali innych.

Aby znać swoje słabości i choroby 

duszy, dobrze mieć stałego lekarza, 

który zna cel naszej drogi.  Stały 

spowiednik może wtedy skuteczniej 

poprowadzić nas tą drogą, bo zna 

duchowość Ruchu i jego specyfikę. 

Pomoże w zbudowaniu głębszej 

relacji z Panem Bogiem przez bliższe 

zaangażowanie w sytuację penitenta. 

Przypomina to pielęgnację kwiatu – 

można go tylko podlewać i pozwolić 

mu przeżyć, ale można też użyć 

specjalnych środków i zabiegów, aby 

kwiat uzyskał całe piękno, zakwitł 

i dał owoce. Niektórym ludziom wy-

starcza życie bez grzechu, ale po-

winniśmy dążyć do doskonałości: 

„Bądźcie doskonali jak Ojciec wasz 

jest doskonały”. W tej drodze do 

świętości mamy możliwość sko-

rzystania z pomocy przewodnika, aby 

wejść na wyższy poziom, piękniej 

i mocniej kochać Pana Boga. Sami 

często błądzimy, nie widzimy jak Pan 

Bóg mówi do nas przez wydarzenia, 

a przewodnik duchowy pomoże nam 

odkrywać Jego słowa i Jego wolę przy 

zachowaniu naszej wolności. Bóg nie 

daje nam gotowych recept na życie, 

tylko mamy dać się prowadzić Du-

chowi Świętemu - otwierać się ciągle 

na Jego głos.

Prośmy Matkę Najświętszą, aby 

rozpalała w nas pragnienie dążenia do 

świętości i szukania pomocy, którą 

Pan Bóg nam oferuje w osobie ka-

płana – stałego spowiednika lub 

kierownika duchowego.  

 oprac. Ela Korsak

26.03. 2018

ks. Dariusz Grelecki

Gedeon i jego wojsko 

Zapewne wszyscy słyszeliśmy 

o Gedeonie. Kto nie słyszał odsyłam 

do Księgi Sędziów 7, 1-10. Przy-

pomnijmy, przeciwnik Gedeona ma 

135 tys. wojska. Gedeon 32 tysiące. 

Bóg poleca zmniejszyć liczbę wojsk 

Gedeona z 32 tys. do 10 tysięcy, 

a następnie do 300 osób. Dzisiaj chcę 

zatrzymać się na personalistycznym 

wymiarze owego przekazu. Kto jest 

Gedeonem? Oczywiście każdy z nas. 

Gdzie jest nasze wojsko? W nas 

samych. Nasze wojsko to nasze moce, 

nasze ludzkie moce. To zdrowie, 

atrakcyjny wygląd, sprawności, 

umiejętności ,  wiedza,  pamięć, 

inteligencja, pozycja społeczna. 

Z czasem włosy wypadają, zęby się 

psują, wagi przybywa, poruszamy się 

coraz wolniej, niedowidzimy, nie-

dosłyszymy, zapominamy jak się 

nazywamy, widzimy na zegarze, że 

12.00, ale nie wiemy czy w dzień czy 

w nocy. Bóg redukuje nasze wojsko. 

Bóg zredukował wojsko Gedeona, 

aby objawiła się pełnia Bożej mocy. 

Bóg redukuje nasze wojsko, aby 

w chwili śmierci objawiła się pełnia 

Bożego miłosierdzia.

9.04.2018  

ks. Mirosław

Przeżywając ciągle okres wiel-

kanocny spróbujmy zastanowić się, 

dlaczego św. Tomasz nie spotkał się 

z Panem po zmartwychwstaniu 

w Wieczerniku. Ominął tę okazję, bo 

nie dołączył do wspólnoty uczniów, 

którzy tam przebywali. Inny z ucz-

niów opuścił wspólnotę wcześniej – 

był to Judasz, znamy jego los. Tomasz 

przyszedł jednak później na spotkanie 

uczniów i dzięki temu spotkał 

Chrystusa. To są właśnie te szczególne 

przypadki, gdy spotykamy Boga 

dzięki uczestnictwu we wspólnocie. 

Pan Bóg powiedział – nie jest dobrze, 

aby człowiek był sam. Konstytucja 

o Kościele głosi, że podobało się Bogu 

zbawiać lud nie pojedynczo, ale 

z innymi ludźmi we wspólnocie. Bóg 

wybrał najpierw naród izraelski, na 

którego bazie powstał potem Kościół. 

W Kościele cząstką wspólnotową jest 

parafia, współpraca wielu ludzi przy-

nosi większe efekty niż pojedyn-

czego człowieka. Nas Pan Bóg 

zaprosił do wspólnoty naszego Ruchu. 

Wspólnota nie jest celem samym 

w sobie – jest drogą do celu, którym 

jest Pan Bóg. Na tej drodze prze-

żywamy różne doświadczenia, cza-

sem poszukujemy innych grup, dążąc 

do swojego ideału, który jednak nie 

istnieje. Nie ma ludzi bez wad, 

a wspólnotę tworzą ludzie, nie cho-

dzące anioły.

Takie doświadczenia przeżywali 

także mistycy i święci. Przykładem 

może być życie zakonne św. Faustyny, 

które poznajemy przez lekturę 

„Dzienniczka”. Po pierwszych ślu-

bach zakonnych ujrzała ona wizję 

swego dalszego życia: „W pewnej 

chwili ujrzałam całe tłumy ludzi 

w naszej kaplicy i przed kaplicą i na 

ulicy, bo się pomieścić nie mogli. 

Kaplica była uroczyście przybrana. 

Przy ołtarzu było mnóstwo ducho-

wnych, później nasze siostry i wiele 

innych zgromadzeń. Wszyscy ocze-

kiwali osoby, która miała zająć 

miejsce w ołtarzu. Naraz usłyszałam 

głos, że ja mam zająć miejsce w oł-

tarzu. Ale jak tylko wyszłam z mie-

szkania, czyli z korytarza, ażeby 

przejść przez dziedziniec i pójść do 

kaplicy za głosem, który mnie wzy-

wał – a tu wszyscy ludzie zaczynają 

we mnie rzucać, czym kto może: 

błotem, kamieniami, piaskiem, mio-

tłami, tak, że w pierwszej chwili 

zachwiałam się, czy iść dalej, a jednak 

ten głos wzywał mnie jeszcze silniej 

i pomimo wszystkiego zaczęłam iść 

odważnie. Kiedy weszłam w próg 

kaplicy, zaczęli uderzać we mnie 

i przełożeni, i siostry, i wychowanki, 

a nawet rodzice, czym kto mógł...”

Wizja przyszłej świętej sprawdziła 

się potem dokładnie w życiu realnym 

– jej pobyt w zgromadzeniu pełen był 

trudności i upokorzeń, które znosiła 

z wielką pokorą. „Pewna siostra 

ustawicznie mnie prześladuje – obja-

wienia mają, a takie popełniają 

błędy!” Przełożonej i siostrom taka 

bliskość z Panem Jezusem wydaje się 

nieprawdopodobna, nazywana jest 

histeryczką i symulantką. Pisze: „Jak 

słodko żyć w klasztorze między 

aniołami, ale one są w ludzkim ciele. 

Obcować z tymi to stale kłują wy-

maga wielkiego samozaparcia. Za-

czynają mnie nachodzić myśli znie-

chęcenia...” Jednak w świetle wiary 

świat wygląda zupełnie inaczej – 

ludzie są tylko narzędziami Bożego 

działania, dlatego Faustyna ich nie 

osądza ani nie potępia – ona za 

wszystko dziękuje: „Jezu, dziękuję Ci 

za codzienne drobne krzyżyki, za 

przeciwności w moich zamiarach, za 

trud życia wspólnotowego, za złe 

tłumaczenie intencji, za poniżanie 

przez innych, za cierpkie się ob-

chodzenie z nami, za posądzenia 

niewinne, za słabe zdrowie i wyczer-

panie sił, za zaparcie się własnej woli, 

za wyniszczenie swego ja, za nie-

uznanie w niczym, za pokrzyżowanie 

wszystkich planów”.

Św. Tomasz przypomina nam, że 

w sposób szczególny Pana Boga 

spotyka się we wspólnocie. My je-

steśmy tu, a nie gdzie indziej, patrzmy 

na wszystko z wiarą, tak jak Bóg na 

nas patrzy, a wtedy nasza droga do 

świętości będzie bardziej skuteczna. 

Prośmy Matkę Najświętszą o doce-

nianie łaski wspólnoty, do której 

zostaliśmy zaproszeni.    

oprac. Ela Korsak

16.04. 2018

ks. Dariusz

Do Maryi czy z Maryją?

Wielu z nas, w sobotę po Wiel-

kanocy uczestniczyło w dorocznej 

pielgrzymce na Jasną Górę. Chcia-

łbym was zapytać czy jesteście z tej 

pielgrzymki zadowoleni? Podnieście 

ręce. Chyba wszyscy. Czy to jest 

dobre pytanie? Z punktu widzenia 

marketingu turystycznego pewnie 

tak, ale z punktu widzenia życia 

duchowego już niekoniecznie. Jak 

pytanie powinno brzmieć? Czy Pan 

Bóg jest zadowolony z was ucze-

stniczących w pielgrzymce. Z wa-

szego zachowania, z waszej postawy? 

Pielgrzymki w naszej wspólnocie 

mają swoją specyfikę. 

Po pierwsze nie są pielgrzymkami 

do Matki Bożej, ale z Matką Bożą 

do miejsc, w których objawia ona 

swoją szczególną obecność, moc 

i miłość. 

Po drugie mają one charakter 

formacyjny. Wedle zasady: nie ma 

organizacji bez formacji. Jak wyko-

rzystaliśmy wyzwania formacyjne? 

Co nas najbardziej formuje? Na-

uczanie, sakramenty, pokora, służba, 

ofiara. Na przykład. Na czym polega 

życie Mszą Świętą na co dzień. Jeżeli 

Msza Święta przede wszystkim jest 

ofiarą, to życie Mszą Świętą na co 

dzień będzie się wyrażać w poszu-

kiwaniu w ciągu dnia okazji do 

złożenia ofiary. Czy pielgrzymka 

stworzyła okazję do złożenia ofiary? 

Niejedną. Ostatecznie pojechały dwa 

autokary, bus i samochód osobowy. 

A w tychże pojazdach pojechali 

ludzie. Żeby jechać musieli wsiąść. 

I tu może pojawić się problem. Kto 

szuka okazji do złożenia ofiary, kto 

żyje Mszą Świętą na co dzień, nie 

będzie się pchał przed innymi na 

wypatrzone miejsce w wybranym 

przez siebie pojeździe, ale z cichością 

i cierpliwością odda się do dyspozycji 

organizatora, aby on wskazał mu 

pojazd i miejsce, które z punktu 

widzenia woli Bożej i dobra wspól-

noty, przypadło mu w udziale. Inaczej 

mówiąc, o które dla niego zatro-

szczyła się Matka Boża.

23.04. 2018 

ks. Dariusz

Miesiąc miodowy

Kasia i Tomek wzięli ślub, mieli 

wesele, wybierają się do Hiszpanii na 

miesiąc miodowy. Kosztuje to 

niemało. Mama Kasi próbuje ich 

powstrzymać. Mieliście piękny ślub, 

wspaniałe wesele, czy to nie wy-

starczy? Musicie jechać jeszcze do tej 

Hiszpanii i tracić tyle pieniędzy. Nie 

lepiej byłby za nie kupić meble do 

nowego mieszkania. Ile można się 

bawić i świętować?

Mamy więc dwa stanowiska: Kasi 

i Tomka oraz mamy. Kto z was jedzie 

do Hiszpanii? Ręka w górę. A kto jest 

po stronie mamy Kasi? Też ręka 

w górę. Niewielka różnica. Spór nie 

do rozstrzygnięcia. Ale chcę postawić 

pytanie: czego uczą nas Kasia i To-

mek? Uczą przeżywania chwili 
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obecnej. Jak najintensywniej chcą 

przeżyć ten czas, który jest im dany 

jako ich święto.

Kościół też ma swój ślub, wesele 

i miesiąc miodowy. 

Męka, śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa to ślub – przymierze za-

warte z nami w ciele i krwi Chrystusa. 

Kościół staje się Oblubienicą Chry-

stusa, za którą On oddaje swoje życie. 

Oktawa Wielkanocy to wesele, 

a miesiąc miodowy to cały okres 

wielkanocny. Mamy żyć prawdą 

o zmartwychwstaniu Chrystusa 

w całym okresie wielkanocnym. 

Rezygnacja z okresu Wielkanocy jest 

jak rezygnacja z miodowego mie-

siąca. Mówimy nieraz: święta, święta 

i po świętach. Zdecydowanie nie 

zgadzam się z tym porzekadłem. Po 

święcie jest oktawa, a po oktawie 

miesiąc miodowy. 

Dwa tygodnie temu ks. Mirek 

mówił o niewiernym Tomaszu i Ju-

daszu. Nie było ich, gdy Jezus 

zmartwychwstały pierwszy raz przy-

szedł do apostołów. Jeden odszedł na 

zawsze, drugi wrócił. W tym jest 

realizm Ewangelii. Można odejść 

i nie wrócić. Można odejść i wrócić. 

Tomasz wrócił. Wiemy, że nie wszy-

scy, którzy podjęli formację w ramach 

wspólnoty trwają w niej do dziś. Jedni 

odeszli na zawsze, inni wracają. 

Powód wydaje się być jeden. Jest nim 

Wielki Piątek. Wielki Piątek może 

rodzić pokusę powrotu do dawnego 

życia. 

Nasza wspólnota też miała swój 

Wielki Piątek. 

Zmartwychwstanie rzuca cał-

kowicie nowe światło na Wielki 

Piątek. Czym żyją apostołowie zmie-

rzający do Emaus? Wielkim Piąt-

kiem. Uciekają z Jerozolimy, miejsca 

śmierci Jezusa. Kombinują jak od 

początku ułożyć sobie życie. 

Apostołowie nad jeziorem żyją 

Wielkim Piątkiem. „Idę łowić ryby” – 

mówi Piotr. „Idziemy i my z tobą” – 

mówią apostołowie. To powrót do 

dawnego życia. Przygoda z Jezusem 

zakończyła się. Trzeba teraz sobie 

jakoś radzić. Apostołowie nie widzą 

perspektywy pójścia dalej. Mogą 

tylko się cofnąć. I oto w obu opisach 

pojawia się Jezus. Zjawienie się 

Jezusa zmartwychwstałego zmienia 

ich myślenie i ich samych. Nie 

wracają do dawnego życia, ale idą 

dalej. Nie ryby są ważne, ale ludzie 

których mają łowić dla Jezusa. 

Bez zmartwychwstania Wielki 

Piątek nie ma sensu. 

Ciągłe rozpamiętywanie Wiel-

kiego Piątku może nie pozwalać 

przeżywać w pełni obecności 

Zmartwychwstałego.

Niech Maryja uczy nas prze-

żywania miesiąca miodowego z Jej 

zmartwychwstałym Synem.

07.05.2018

ks. Mirosław

Okres wielkanocny skłania do 

refleksji o postawach uczniów Chry-

stusa po Jego śmierci, zanim dotarła 

do nich wielka nowina o Zmart-

wychwstaniu. Jedni rozgoryczeni 

i przestraszeni uciekają z Jerozolimy 

do Emaus, inni po prostu wracają do 

dawnego życia – rybacy łowią ryby 

w jeziorze tak jak robili to przed 

spotkaniem z Mistrzem. Nasuwa się 

analogia do naszych wyborów – 

czasem rodzi się w nas pokusa, aby 

przestać troszczyć się o życie du-

chowe, pragniemy wrócić do daw-

nego życia, takiego, jakim żyje świat- 

bez modlitwy, medytacji, spotkań. 

Świat kusi, ale co zrobić, aby nie ulec 

takim pokusom? Szukajmy od-

powiedzi w Biblii a konkretnie 

w Ewangelii wg św. Mateusza opi-

sującego los Judasza /Mt 27,3-5/: 

„Wtedy Judasz, który Go wydał, 

widząc, że Go skazano, opamiętał się, 

zwrócił trzydzieści srebrników arcy-

kapłanom i starszym i rzekł: „Zgrze-

szyłem wydawszy krew niewinną”. 

Lecz oni odparli:, „Co nas to ob-

chodzi? To twoja sprawa”. Rzuciwszy 

srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, 

potem poszedł i powiesił się.”

Jak to wydarzenie ma się do 

naszego życia? Czy czasem nie 

jesteśmy podobni do owej starszyzny 

izraelskiej, kiedy widząc czyjś grzech 

nie reagujemy, mówiąc, „co nam do 

tego?” Czy powinniśmy być obojętni 

wobec innych członków Kościoła? 

Siostra Łucja z Fatimy mówiła 

z troską o tym, jak wiele dusz idzie na 

potępienie, bo nie ma tych, którzy się 

za nich modlą. Nasz wysiłek i trud 

podjęcia drogi do świętości służą nie 

tylko nam, ale całemu Kościołowi. 

Nie możemy mówić, że nas nie 

obchodzi to, jak inni żyją w grzechu, 

że idą na potępienie, skoro Pan Bóg 

stawia tych ludzi na naszej drodze. 

Gdy ja rezygnuję z pracy nad sobą, to 

dotyczy nie tylko mnie – świętość 

poszczególnych osób wpływa na 

świętość całego Kościoła, jesteśmy 

więc wezwani do odpowiedzialności 

za innych.

Jednak nasze serca są twarde, 

kamienne – nie bardzo przejmujemy 

się stanem duszy innych, choć 

powinniśmy być czuli na każde 

tchnienie Ducha Świętego jak lekki 

balon. Tymczasem jesteśmy cegłą 

niewrażliwą na łaski i wtedy Pan Bóg 

dopuszcza huragan, aby poruszyć 

kamień. Konsekwencje huraganu 

zawsze są poważne – widzimy potem 

ich skutki w życiu osobistym, ro-

dzinnym czy w pracy zawodowej. 

A czasem nie pomagają nawet hura-

gany! Módlmy się o wrażliwość na 

innych, aby nie było w naszym życiu 

postawy „co to mnie obchodzi”. 

Wskazówki, jak należy postępować, 

gdy ludzie gubią się podpowiada nam 

ks. Dajczer opisując przykłady z ży-

cia św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Nie mogła się ona pogodzić z tym, że 

znani jej grzesznicy mogą umrzeć bez 

pojednania się z Bogiem. W 14. roku 

życia wszystkie swoje modlitwy 

i cierpienia ofiarowywała za zabójcę 

skazanego na śmierć, który nie 

wykazywał żadnej skruchy. Trwało to 

półtora miesiąca, po czym otrzymała 

od Boga znak, że tuż przed śmiercią 

ten człowiek nawrócił się. Druga 

postać wielkiego grzesznika była 

jeszcze bardziej dramatyczna. To 

karmelita bosy, przełożony domu 

w Paryżu, który w pewnym mo-

mencie z wielkiego kaznodziei stał się 

wojującym apostatą i walczył z Ko-

ściołem przez 43 lata. Św. Teresa 

modliła się w jego intencji przez 9 lat, 

aż do swojej śmierci, nie docze-

kawszy się jego nawrócenia. Nie 

traciła jednak nadziei, że tak się 

stanie, gdyż jej wiara była pewnością, 

dlatego z ufnością modliła się 

składając Bogu największy dar, 

własne cierpienie za zbawienie duszy 

tego kapłana. Stało się to 15 lat po jej 

śmierci, kiedy na łożu śmierci 

przeczytał  on „Dzieje  duszy” 

i „Pisma” św. Teresy i po-wtarzał 

słowa:”O mój cichy Jezu”. Obaj 

grzesznicy stali się duchowymi 

synami św. Teresy, która wiedziała, że 

jedynie cierpienie może rodzić dusze 

dla Jezusa. Jej przykład uczy nas 

cierpliwej i wiernej modlitwy, której 

owoce nie zawsze są dla nas wi-

doczne.

Oprac. Ela Korsak

Strzepnięty dywan
	

Co się dzieje za oknem? Zmiana pogody! 
Zaczyna wiać silny wiatr. Na niebie szybko 
gromadzą się ciemne chmury. Zaczyna padać. 
Nawet grzmi. Wiatr kręci drzewami, niesie 
drobinki ziemi i liści. Burza szybko nadeszła, 
więc i szybko odejdzie. Może pojawi się na 
niebie tęcza?

Tak jak w przyrodzie, tak też i w naszym 
życiu są burze. Są nieoczekiwane, nagłe. 
Czasem to bardzo trudne wydarzenia. Zdarza 
się, że wszystko staje na głowie. Nasze upo-
rządkowane życie w wygodnym gniazdku 
kończy się. Zaczyna się czas „obumierania”. 

Wszystko z Maryją, dla Maryi i przez Ma-
ryję! Ona – Róża Mistyczna – najpełniej i naj-
lepiej uczy nas zawierzenia Bogu w trudnych 
chwilach. Jej życie było pełne burz. 

Na ostatnich rekolekcjach padły trudne 
kapłańskie słowa na temat stałego spowied-
nictwa, kierownictwa w ruchu i naszej odpo-
wiedzialności za tę łaskę. Zaczęłam myśleć 
o sobie: czy autentycznie uczestniczę w życiu 
wspólnoty, czy jestem za nią odpowiedzialna, 
czy żyję w komunii z Maryją, czy dzielę się 

swoją radością i miłością z bliźnimi tak, jak Ona 
tego pragnie, czy jestem Jej dobrym uczniem? 
Czy korzystam za stałego spowiednictwa 
i modlę się, aby i inni korzystali (wszak na 
stopniach konfesjonału wyrósł RRN), czy 
otaczam stałą modlitwą kapłanów i całą 
wspólnotę? 

Trudne, ale prawdziwe słowa kapłańskie 
wywołały oddźwięk u obecnych. Dywanik 
został strzepnięty. Na ziemię „posypały się” 
nasze zaniedbania. Zauważyliśmy je, ponieważ 
zostały nagle odkryte. Matka Boża to uczyniła! 
Ona pragnie przemiany naszych serc! Może 
czas skończyć z bezczynnością, ze świętym 
spokojem, z wygodą? Może czas, abym stała 
się radykalnym uczniem Maryi, odważnym, 
otwartym, gotowym służyć Jej w bliźnim?

Jeżeli będzie pragnienie komunii życia 
z Maryją, jeśli na pierwszym miejscu będzie 
modlitwa, to przełoży się to na moją wspólnotę. 
Mój mały dar dla Najukochańszej Mamy. 

Z Maryją.

Ewa Toczyńska

Z poniedziałkowych konferencji
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obecnej. Jak najintensywniej chcą 

przeżyć ten czas, który jest im dany 

jako ich święto.

Kościół też ma swój ślub, wesele 

i miesiąc miodowy. 

Męka, śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa to ślub – przymierze za-

warte z nami w ciele i krwi Chrystusa. 

Kościół staje się Oblubienicą Chry-

stusa, za którą On oddaje swoje życie. 

Oktawa Wielkanocy to wesele, 

a miesiąc miodowy to cały okres 

wielkanocny. Mamy żyć prawdą 

o zmartwychwstaniu Chrystusa 

w całym okresie wielkanocnym. 

Rezygnacja z okresu Wielkanocy jest 

jak rezygnacja z miodowego mie-

siąca. Mówimy nieraz: święta, święta 

i po świętach. Zdecydowanie nie 

zgadzam się z tym porzekadłem. Po 

święcie jest oktawa, a po oktawie 

miesiąc miodowy. 

Dwa tygodnie temu ks. Mirek 

mówił o niewiernym Tomaszu i Ju-

daszu. Nie było ich, gdy Jezus 

zmartwychwstały pierwszy raz przy-

szedł do apostołów. Jeden odszedł na 

zawsze, drugi wrócił. W tym jest 

realizm Ewangelii. Można odejść 

i nie wrócić. Można odejść i wrócić. 

Tomasz wrócił. Wiemy, że nie wszy-

scy, którzy podjęli formację w ramach 

wspólnoty trwają w niej do dziś. Jedni 

odeszli na zawsze, inni wracają. 

Powód wydaje się być jeden. Jest nim 

Wielki Piątek. Wielki Piątek może 

rodzić pokusę powrotu do dawnego 

życia. 

Nasza wspólnota też miała swój 

Wielki Piątek. 

Zmartwychwstanie rzuca cał-

kowicie nowe światło na Wielki 

Piątek. Czym żyją apostołowie zmie-

rzający do Emaus? Wielkim Piąt-

kiem. Uciekają z Jerozolimy, miejsca 

śmierci Jezusa. Kombinują jak od 

początku ułożyć sobie życie. 

Apostołowie nad jeziorem żyją 

Wielkim Piątkiem. „Idę łowić ryby” – 

mówi Piotr. „Idziemy i my z tobą” – 

mówią apostołowie. To powrót do 

dawnego życia. Przygoda z Jezusem 

zakończyła się. Trzeba teraz sobie 

jakoś radzić. Apostołowie nie widzą 

perspektywy pójścia dalej. Mogą 

tylko się cofnąć. I oto w obu opisach 

pojawia się Jezus. Zjawienie się 

Jezusa zmartwychwstałego zmienia 

ich myślenie i ich samych. Nie 

wracają do dawnego życia, ale idą 

dalej. Nie ryby są ważne, ale ludzie 

których mają łowić dla Jezusa. 

Bez zmartwychwstania Wielki 

Piątek nie ma sensu. 

Ciągłe rozpamiętywanie Wiel-

kiego Piątku może nie pozwalać 

przeżywać w pełni obecności 

Zmartwychwstałego.

Niech Maryja uczy nas prze-

żywania miesiąca miodowego z Jej 

zmartwychwstałym Synem.

07.05.2018

ks. Mirosław

Okres wielkanocny skłania do 

refleksji o postawach uczniów Chry-

stusa po Jego śmierci, zanim dotarła 

do nich wielka nowina o Zmart-

wychwstaniu. Jedni rozgoryczeni 

i przestraszeni uciekają z Jerozolimy 

do Emaus, inni po prostu wracają do 

dawnego życia – rybacy łowią ryby 

w jeziorze tak jak robili to przed 

spotkaniem z Mistrzem. Nasuwa się 

analogia do naszych wyborów – 

czasem rodzi się w nas pokusa, aby 

przestać troszczyć się o życie du-

chowe, pragniemy wrócić do daw-

nego życia, takiego, jakim żyje świat- 

bez modlitwy, medytacji, spotkań. 

Świat kusi, ale co zrobić, aby nie ulec 

takim pokusom? Szukajmy od-

powiedzi w Biblii a konkretnie 

w Ewangelii wg św. Mateusza opi-

sującego los Judasza /Mt 27,3-5/: 

„Wtedy Judasz, który Go wydał, 

widząc, że Go skazano, opamiętał się, 

zwrócił trzydzieści srebrników arcy-

kapłanom i starszym i rzekł: „Zgrze-

szyłem wydawszy krew niewinną”. 

Lecz oni odparli:, „Co nas to ob-

chodzi? To twoja sprawa”. Rzuciwszy 

srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, 

potem poszedł i powiesił się.”

Jak to wydarzenie ma się do 

naszego życia? Czy czasem nie 

jesteśmy podobni do owej starszyzny 

izraelskiej, kiedy widząc czyjś grzech 

nie reagujemy, mówiąc, „co nam do 

tego?” Czy powinniśmy być obojętni 

wobec innych członków Kościoła? 

Siostra Łucja z Fatimy mówiła 

z troską o tym, jak wiele dusz idzie na 

potępienie, bo nie ma tych, którzy się 

za nich modlą. Nasz wysiłek i trud 

podjęcia drogi do świętości służą nie 

tylko nam, ale całemu Kościołowi. 

Nie możemy mówić, że nas nie 

obchodzi to, jak inni żyją w grzechu, 

że idą na potępienie, skoro Pan Bóg 

stawia tych ludzi na naszej drodze. 

Gdy ja rezygnuję z pracy nad sobą, to 

dotyczy nie tylko mnie – świętość 

poszczególnych osób wpływa na 

świętość całego Kościoła, jesteśmy 

więc wezwani do odpowiedzialności 

za innych.

Jednak nasze serca są twarde, 

kamienne – nie bardzo przejmujemy 

się stanem duszy innych, choć 

powinniśmy być czuli na każde 

tchnienie Ducha Świętego jak lekki 
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niewrażliwą na łaski i wtedy Pan Bóg 
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od Boga znak, że tuż przed śmiercią 

ten człowiek nawrócił się. Druga 

postać wielkiego grzesznika była 

jeszcze bardziej dramatyczna. To 
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Pod płaszczem Matki Najświętszej z Guadalupe
Lucja Orzechowska

O Matce Bożej z Guadalupe 

usłyszałam przez wieloma laty 

w naszej wspólnocie Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich. Przez kilka lat 

nosiłam w sercu pragnienie piel-

grzymowania do Maryi na me-

ksykańskiej ziemi, gdzie zstąpiła 

z nieba przed prawie 500. laty 

ukazując się ubogiemu Juanowi 

Diego. Jego świadectwo spotkania 

z Maryją skierowało serca i umysły 

współczesnych mu Indian ku Je-

dynemu Wybawicielowi człowieka – 

Jezusowi Chrystusowi, kończąc 

składanie bożkom ofiar z ludzi. 

W całym Meksyku rozbrzmiewa 

pieśń „La Guadalupana”, co oznacza 

skrócone imię Matki Bożej z Gua-

dalupe:

Desde el cielo una hermosa 

mańana (2x)

La Guadalupana (2x)

La Guadalupana bajo al Tepeyac.

W tłumaczeniu na język polski:

Przyszła z nieba pięknego poranka 

(2x)

La Guadalupana*(2x)

La Guadalupana zstąpiła do 

Tepeyac.

Pieśni nauczyliśmy się w drodze do 

Meksyku, a wyśpiewaliśmy na Mszy 

Świętej w Jej sanktuarium już 31 

stycznia 2018 r. Wyśpiewaliśmy 

z wielkim dziękczynieniem Bogu za 

dar Maryi dla Meksyku, Ameryki oraz 

całego świata, w szczególności dla nas 

– Polaków. 

Tam usłyszeliśmy, że najwię-

kszym cudem Maryi była pokojowa 

chrystianizacja meksykańskich 

Indian. Czas Jej objawień był bardzo 

trudnym okresem ewangelizacji tych 

terenów. Przed inwazją konkwista-

dorów Aztekowie oddawali cześć 

słońcu i różnym bóstwom, pośród nich 

Quetzalcoatlowi w postaci pierzastego 

węża. Wierzyli, że trzeba pozyskiwać 

ich przychylność krwią i sercami 

ludzkich ofiar. 

Według zachowanych relacji, 

Maryja miała poprosić Juana Diego w 

jego ojczystym języku nahuatl, aby 

nazwał Jej wizerunek „święta Maryja 

z Guadalupe”. Przypuszcza się, 

że Guadalupe jest przekręconym przez 

Hiszpanów słowem Coatlallope, które 

w náhuatl znaczy „Ta,która depcze 

głowę węża”.

Ks. kanonik dr Eduardo Chavez, 

główny Postulator w procesie Kano-

nizacji św. Juan Diego, aktualnie 

Rektor Wyższego Instytutu Badan 

Guadalupe (ISEG), jest zdania, że 

Najświętsza Maryja z Guadalupe 

sama wybrała dla siebie to imię. Jej 

imię jest znakiem integracji wszy-

stkich ludzi właśnie w Niej. Ona, 

Niewiasta z Nazaretu, wybrała sobie 

imię pochodzenia arabskiego Guada-

lupe, które oznacza „koryto rzeki” 

i nie chodzi o wodę, tylko o koryto, 

którym przepływa. Przedstawiając się 

tym Imieniem, Maryja wskazuje na 

swą misję, tak jak to przedstawia 

Ewangelia dokładnie w czasie wesela 

w Kanie „Zróbcie wszystko, cokol-

wiek wam powie” (J 2, 5). Maryja 

kieruje nas do Jezusa, prowadzi nas do 

swego ukochanego Syna „Żywej 

Wody”. Śniady kolor Jej skóry ukazuje 

jedność wszystkich ras, a w tamtych 

czasach w Meksyku, ciemny kolor 

skóry Indian był powodem od-

rzucenia. Najświętsza Maryja z Gua-

dalupe bierze to, co odrzucone 

i czyni je swoim.

Co mówi nam Maryja dzisiaj? Kim 

jesteś Maryjo dla mnie? Kim jesteś 

W dniach 09-11 marca 2018r. 

w Hodyszewie miały miejsce dni 

skupienia animatorów RRN naszej 

archidiecezji. Wzięło w nich udział 

około 30 osób. Towarzyszyli nam 

kapłani: nasz moderator, ks. Miros-

ław Stankiewicz oraz ks. Dariusz 

Grelecki. Punktem centralnym 

każdego dnia była Eucharystia, waż-

ne też były konferencje i spotkania 

w grupach. Te ostatnie umożliwiały 

podzielenie się wcześniej usłysza-

nymi treściami, odniesieniem ich do 

własnego życia i do działania Boga 

w życiu każdego z nas.

Temat był ważny i od 

dawna oczekiwany: kierow-

nictwo (przewodnictwo 

duchowe). Temat ważny, bo 

RRN rodził się wokół kon-

fesjonału.  Ks.  Dariusz 

podkreślił, że nasz ruch 

spośród innych wyróżnia się 

charyzmatem maryjnym, 

natomiast spośród ruchów 

maryjnych –kierownictwem 

duchowym. 

W sobotniej konferencji 

o przymiotach penitenta 

i kierownika duchowego ks. 

Mirosław nawiązał naj-

pierw do spotkania z Panem 

Jezusem uczniów, którzy 

zmierzali do Emaus. Oczy ucie-

kających z Jerozolimy były na 

uwięzi, niczego nie rozumieli, byli 

bezradni. Wędrowiec wysłuchał ich 

opowieści.  Potem oni słuchali Pana 

Jezusa, który objaśniał im pisma, 

wyjaśniał to, co wzbudzało ich 

niepokój. Następnie słuchacze 

proszą, by Chrystus pozostał z nimi. 

Podobne  e lementy  wys tępują 

w relacji penitent – przewodnik 

duchowy.

Ksiądz odwołał się do zeszytów 

RRN (nr 7, 9, 36) . Podkreślił, że 

właściwym kierownikiem jest Duch 

Święty, a przewodnik duchowy 

pomaga otwierać się na Jego działa-

nie. Penitent powinien wykazać zau-

fanie, szczerość i szacunek wobec 

kierownika (przewodnika ducho-

wego). Przymioty kierownika du-

chowego to łagodność, stanow-czość. 

Ważnym elementem jest zachowanie 

równowagi miedzy bliskością i 

dystansem. 

W kolejnej konferencji ks. Mi-

rosław sięgnął do przykładu kwiatu. 

Można starać się tylko o to, by kwiat 

nie usechł, można zabiegać, by wydał 

piękne owoce. Takimi kwiatami są 

nasze dusze. Naszym ideałem jest 

świętość. Musi być w nas radykalizm. 

Kwiat wspaniale rozkwitnie i wyda 

piękne owoce, jeżeli zjednoczymy się 

z Panem Jezusem. Przewodnik 

duchowy jest bardzo potrzebny, by 

pomóc odczytywać natchnienia 

Ducha Świętego. Na drodze do 

świętości kierownictwo duchowe jest 

bardzo ważne, zwłaszcza konieczne 

jest kierownictwo Kościoła. 

Czy żyję duchem tego świata, czy 

też pragnę uporządkowania swego 

życia pod działaniem Ducha Świę-

tego, którego owoce to miłość, 

radość, pokój, cierpliwość, dobroć, 

życzliwość? Czy naprawdę pragnę 

świętości? Te pytania stały się tema-

tem przemyśleń i modlitwy.  

Ks. Dariusz w sobotniej kon-

ferencji skupił się na takich zagad-

nieniach, jak rozróżnienie miedzy 

spowiednictwem okazjonalnym 

i stałym, przygotowanie penitenta 

i zadania kierownictwa duchowego. 

Ksiądz bardziej szczegółowo omówił 

temat pokuty i środków otwarcia na 

łaskę, które powinny stawać się 

częścią spowiedzi penitentów. 

Kapłan bardzo mocno podkreślił, że 

niezbędna jest troska wszystkich 

członków RRN o charyzmat i kie-

rownictwo duchowe. Potrzebna jest 

odpowiedzialność całej wspólnoty, 

by dar kierownictwa duchowego nie 

został zmarnowany.

Podczas spotkań w grupach 

i spotkaniach przy herbatce i kawie 

okazało się, że konferencje kapłanów, 

zwłaszcza ostatnie słowa ks. Dariusza 

sprowokowały nas do osobistego 

rachunku sumienia. Jak traktuję dar 

kierownictwa duchowego, czy jestem 

wdzięczna Panu Jezusowi za ten dar, 

za kapłanów, których On postawił na 

mojej drodze, jako realną, widoczną 

pomoc do zjednoczenia z Bogiem? 

Jaka jest wdzięczność nas, jako 

Dni skupienia animatorów w Hodyszewie
Bożena Kulesza

wspólnoty za naszych kapłanów, 

kierowników duchowych?

W niedzielę uczestniczyliśmy 

w parafialnej Mszy Świętej w sanktu-

arium Królowej Podlasia. Dzięko-

waliśmy Maryi za Ruch Rodzin 

Nazaretańskich, prosiliśmy Boga 

o łaski dla naszych kapłanów, dla 

wspólnoty. Przepraszaliśmy za przy-

właszczenia, zaniedbania, zmar-

nowane łaski.

Zwykle pierwsi i najczęściej os-

tatni w Domu Pielgrzyma w Hody-

szewie pojawiają się Grażynka i And-

rzej Muraszkiewiczowie. Bardzo im 

dziękujemy za przygotowanie, orga-

nizację i szczerą troskę o wszystkich 

uczestników. 
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szewie pojawiają się Grażynka i And-

rzej Muraszkiewiczowie. Bardzo im 

dziękujemy za przygotowanie, orga-

nizację i szczerą troskę o wszystkich 

uczestników. 
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Dwadzieścia jeden lat pielgrzy-

mowania do tronu Matki. To dużo 

i mało. W życiu ludzkim, ogra-

niczony, kilkudziesięcioletnim, 

to spory szmat czasu. W historii, 

to tylko mały jej wycinek.

6. kwietnia przyjmujemy zapro-

szenie Maryi, aby się z Nią spotkać w 

Częstochowie. W piątkowe południe 

rozlokowujemy się w autokarze 

i busie oraz dodatkowo w prywatnym 

samochodzie i w Imię Boże wyru-

szamy na pielgrzymi szlak. Trasa do 

Częstochowy każdego roku jest taka 

sama, dobrze nam znana, a jednak 

zawsze zaskakująca czymś niespo-

dziewanym. Czasami jest to nowa 

zabudowa, innym razem nowy odci-

nek drogi. Zachwyca nas krajobraz 

wczesnowiosenny, piękny i drogi 

sercu, bo polski i rodzinny. To nasze 

miejsce na ziemi, skrawek świata 

dany od Boga, gdzie żyli nasi 

przodkowie, gdzie żyjemy my, gdzie 

będą żyli nasi następcy. Po prostu – 

Ojczyzna.

Docieramy na miejsce wczesnym 

wieczorem, przywitani piękną 

pogodą. Zajęcie pokoi i chwila 

odpoczynku. Dosłownie chwila, bo 

trzeba jak najszybciej przywitać się 

z Mamą. W Jasnogórskiej kaplicy 

tłoczno, jak zawsze, ale przytulnie, 

jak w rodzinnym domu. Setki oczu 

wpatrzonych w kochaną Twarz 

Maryi i Jezusa. Setki serc prowa-

dla mnie? Kim jesteś Maryjo dla nas? 

To ostanie pytanie postawił nam na 

początku pielgrzymki pielgrzymki 

ks. Jarek, nasz opiekun duchowy. 

Pierwszego dnia pielgrzymo-

wania pierwsze kroki kierujemy ku 

Matce Bożej właśnie w Guadalupe, 

dzielnicy 25 milionowej stolicy 

Meksyku, gdzie się „wszystko zaczę-

ło”. Staję przed Jej wizerunkiem, 

wpatruję w Jej oczy, dziękuję za Jej 

niepojętą miłość i zalew Bożego 

Miłosierdzia, którego doświadczam 

w moim życiu. Dziękuję za uzdrawia-

jącą moc łaski: ciągłe pośrednictwo 

w uzdrawianiu duszy i ciała, mojego 

barku. Dziękuję za dar spotkania, za 

kapłanów, ojca duchowego i całą 

naszą Rodzinę Nazaretańską, do 

której zostałam zaproszona z mężem 

przed 25 laty właśnie przez Maryję. 

Za rodzinę, przyjaciół i każdego 

człowieka, którego spotkałam na 

drodze życia.

Msza Święta o Matce Bożej 

w kaplicy sanktuarium. Słowa 

Psalmu, który radosnym sercem 

wyśpiewuję „Chwal duszo moja Pana 

Zbawcę swego”, to dziękczynienie 

i  uwielbienie Boga w Jezusie 

Chrystusie. Słowo Boże tego poranka 

kieruje moją uwagę na nawiedzenie 

św. Elżbiety i Magnificat Maryi. 

Co mówisz mi Maryjo? Czyż nie 

jesteś, Maryjo, moją nadzieją, gdy 

bierzesz mnie w ramiona i idziesz do 

Elżbiety niosąc radość zapowiedzi, 

że spełnią się słowa powiedziane Ci 

od Pana? Po co się trapię? Po co 

zamartwiam i szukam rozwiązań, 

jakże często na siłę i po „swojemu”? 

Rozwiązanie wszelkich problemów 

i węzłów moich zaniedbań, nie-

wierności i grzeszności jest w Tobie, 

Maryjo. W słowach wypowie-

dzianych przed laty do św. Juana 

Diego, a dzisiaj do mnie: „Niech się 

nie trwoży twoje serce, czyż nie 

jestem przy tobie Ja, twoja Matka? 

Czyż nie stoisz w moim cieniu? Czyż 

nie jesteś ukryty w fałdach mego 

płaszcza i w moich ramionach, które 

cię obejmują? Czyż to nie Ja jestem 

twoim wybawieniem? Czyż potrze-

bujesz czegokolwiek innego”? 

Nie potrzebuję czegokolwiek 

innego! Wystarczy, że żyjesz we 

mnie, formujesz mnie i prowadzisz 

przez życie, Matko Boża! Wystarczy 

mi, że idziesz przede mną, a ja znikam 

dla własnego działania, pozostając 

w cieniu Twojej obecności i dobra 

nadprzyrodzonego, przez Ciebie 

Maryjo uproszonego. Pomóż mi żyć 

Twoją obecnością wszędzie tam, 

dokądkolwiek Pan mnie pośle; 

w rodzinie, we wspólnocie, w co-

dziennej pracy. Wystarczy mi, Mary-

jo, na całe życie komunia życia 

z Tobą, w Tobie i przez Ciebie. Proszę 

Cię o to i dziękuję całym sercem. 

Totua Tua Maryjo. Wszystko co było, 

co jest i co będzie Tobie oddaję. 

Mszę Świętą. wieńczy pierwszy 

dzień nowenny – modlitwy zawie-

rzenia Miłosierdziu za wstawien-

nictwem Matki Bożej z Guadalupe; 

„Mój mały ukochany synu….”, którą 

to nowenną modlimy się w naszej 

pielgrzymiej grupie przez kolejne dni, 

przywołując słowa Maryi skierowane 

przed laty do Juana Diego, a teraz do 

każdej i każdego z nas. 

Jak niepojęta i wielka jest łaska 

Boża! Tę nowennę otrzymałam 

u Matki Bożej Jasnogórskiej 2. grud-

nia ub. roku, podczas dnia skupienia. 

Zabrałam ją w drogę do Guadelupe. 

Maryja rozwiązująca węzły i prob-

lemy towarzyszyła nam i prowadziła 

nas przez kolejne dni pielgrzy-

mowania po meksykańskiej ziemi. 

Nowennę przekazałam pani Ewie, 

naszemu wspaniałemu przewod-

nikowi. Tej nowenny nie znała, a wie-

dzę ma ogromną. Każdego dnia 

dawała też nam piękne świadectwo 

chrześcijańskiego życia Polki, za-

mieszkałej od 29 lat w Meksyku. 

To tam właśnie usłyszałam, że 

Polaków i mieszkańców Meksyku 

łączy akt oddania Polski w opiekę 

Matce Bożej z 3. maja 1953 r. Na 

prośbę prymasa Stefana kardynała 

Wyszyńskiego i polskiego Epi-

skopatu, ówczesny prymas Meksyku 

kardynał Miranda y Gomez oddał 

Polskę w opiekę Maryi z Guadalupe. 

Było to wielkie święto dla całej 

Polonii, upraszającej łaskę wolności 

religijnej w Polsce i Meksyku. 

Wymiernym tego znakiem są flagi 

Polski i Watykanu, jako jedyne 

europejskie wśród wielu flag Ame-

ryki umieszczonych niedaleko ołtarza 

w nowej Bazylice. 

Poloników jest dużo. Z lewej 

strony na zewnątrz Bazyliki widzimy 

wielki, piękny pomnik św. Jana Pawła 

II. Po pamiętnej pierwszej podróży 

apostolskiej naszego papieża w 1979 

r. pozostał tu zauważalny ślad – 

ogromny szacunek mieszkańców 

Meksyku do Papieża – Polaka, a 

przez to nas wszystkich. Meksykanie 

kochają św. Jana Pawła II i widać to 

dosłownie co krok.  W każdej 

świątyni wizerunki papieża, pomniki 

na  ulicach, obrazki na straganach. 

Meksykanie wypatrują też Polaków. 

Na ich twarzach pojawia się szeroki 

uśmiech, gdy nas widzą i słyszą. 

I wołają radośnie – Polonia, Po-

lonia… 

Jak mówiła nam pani Ewa, 

przekonani są o tym, że Jan Paweł II 

przyjechał do nich na początku swego 

pontyfikatu, by ratować rodziny. 

Bardzo się tym przejęli jako naród 

i odmienili tryb życia. Tradycją stały 

się niedzielne obiady familiarne 

w domu lub na zewnątrz zwane 

„domingo familiar”. Stół jednoczy 

rodziny i to ich napawa dumą. 

Zwłaszcza, że praca pochłania im 

cały dzień. Rozpoczynają rano, 

potem obowiązkowo 2 godz. lunch, 

i powrót na kolejne 7 godz. do pracy. 

W domu są późnym wieczorem, więc 

czasu na kontakt z rodziną niewiele. 

Powszechne są też sytuacje, gdy 

mama lub tato pracują tam gdzie to 

możliwe z  małym dzieckiem. 

Wędrują też z dziećmi umiesz-

czonymi w chuście na plecach, jak 

czyniły to onegdaj Indianki. A sty-

czeń i początek lutego tego roku był 

rekordowo zimny ( temperatura 

w nocy do 3 st. C). W domach nie ma 

kaloryferów, więc temperatura nocą 

w domach i hotelach była niewiele 

wyższa. Dzieci w szkołach piszą 

w rękawiczkach. I to jest normą i nie 

widzą w tym żadnego problemu. 

Meksykanie nie myślą o tym, co 

będzie jutro. Oni żyją „dziś” i cieszą 

się życiem pomimo widocznej nieraz 

biedy, w obliczu nieprzewidy-

walnego trzęsienia ziemi, wybuchu 

„pykających” wulkanów, czy też 

chorób cywilizacyjnych, które zbie-

rają żniwo zwłaszcza wśród dzieci 

i kobiet. 

O godz. 15.00 byliśmy świadkami 

jak wierni przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem modlą 

się koronką do Miłosierdzia Bożego, 

upraszając wstawiennictwa św. Faus-

tyny, św. Jana Pawła II oraz błogosła-

wionego ks. Michała Sopoćki. 

Z nieukrywaną radością dołączy-

liśmy do nich z modlitwą koronki, 

później różańca, dziękując Bogu za 

dar Miłosierdzia, którym ogarnia cały 

świat. Za koronkę, która wyszła 

z Polski i jak zobaczyliśmy dotarła aż 

na krańce świata.

Najświętsza Maryja z Guadalupe, 

Metyska, utożsamia całą ludzkość – 

wszystkich ludzi bez wyjątku wezwa-

nych do świętości. Najświętsza 

Maryja z Guadalupe prowadzi nas do 

Boga – Wiecznego Światła i Wody 

Żywej poprzez wody „koryta rzeki”, 

co dla mnie oznacza kanał łaski. 

W Wizerunku z Guadalupe, w oczach 

Maryi dostrzega się odbicie trzynastu 

postaci ludzi – m. in. św. Juana Diego 

otwierającego swą tilmę przed 

biskupem Zumarraga. 

Jest tam też miejsce dla każdego 

z nas. Jest i dla mnie. Proszę Cię, 

wspomagaj nas Matko Boża, aby 

spotkani przez nas ludzie mogli 

dostrzec w naszych oczach Twoje 

odbicie. Tobie siebie zawierzam. 

Prowadź mnie ku świętości drogą 

wierności Twojemu charyzmatowi, 

danemu nam przez Pana Jezusa 

w Testamencie Krzyża: „Oto Matka 

twoja”  

Pod płaszczem Matki Najświętszej z Guadalupe cd
Lucja Orzechowska

Pod płaszczem Matki Najświętszej z Guadalupe cd
Lucja Orzechowska
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Dwadzieścia jeden lat pielgrzy-

mowania do tronu Matki. To dużo 

i mało. W życiu ludzkim, ogra-

niczony, kilkudziesięcioletnim, 

to spory szmat czasu. W historii, 

to tylko mały jej wycinek.

6. kwietnia przyjmujemy zapro-

szenie Maryi, aby się z Nią spotkać w 

Częstochowie. W piątkowe południe 

rozlokowujemy się w autokarze 

i busie oraz dodatkowo w prywatnym 

samochodzie i w Imię Boże wyru-

szamy na pielgrzymi szlak. Trasa do 

Częstochowy każdego roku jest taka 

sama, dobrze nam znana, a jednak 

zawsze zaskakująca czymś niespo-

dziewanym. Czasami jest to nowa 

zabudowa, innym razem nowy odci-

nek drogi. Zachwyca nas krajobraz 

wczesnowiosenny, piękny i drogi 

sercu, bo polski i rodzinny. To nasze 

miejsce na ziemi, skrawek świata 

dany od Boga, gdzie żyli nasi 

przodkowie, gdzie żyjemy my, gdzie 

będą żyli nasi następcy. Po prostu – 

Ojczyzna.

Docieramy na miejsce wczesnym 

wieczorem, przywitani piękną 

pogodą. Zajęcie pokoi i chwila 

odpoczynku. Dosłownie chwila, bo 

trzeba jak najszybciej przywitać się 

z Mamą. W Jasnogórskiej kaplicy 

tłoczno, jak zawsze, ale przytulnie, 

jak w rodzinnym domu. Setki oczu 

wpatrzonych w kochaną Twarz 

Maryi i Jezusa. Setki serc prowa-

dla mnie? Kim jesteś Maryjo dla nas? 

To ostanie pytanie postawił nam na 

początku pielgrzymki pielgrzymki 

ks. Jarek, nasz opiekun duchowy. 

Pierwszego dnia pielgrzymo-

wania pierwsze kroki kierujemy ku 

Matce Bożej właśnie w Guadalupe, 

dzielnicy 25 milionowej stolicy 

Meksyku, gdzie się „wszystko zaczę-

ło”. Staję przed Jej wizerunkiem, 

wpatruję w Jej oczy, dziękuję za Jej 

niepojętą miłość i zalew Bożego 

Miłosierdzia, którego doświadczam 

w moim życiu. Dziękuję za uzdrawia-

jącą moc łaski: ciągłe pośrednictwo 

w uzdrawianiu duszy i ciała, mojego 

barku. Dziękuję za dar spotkania, za 

kapłanów, ojca duchowego i całą 

naszą Rodzinę Nazaretańską, do 

której zostałam zaproszona z mężem 

przed 25 laty właśnie przez Maryję. 

Za rodzinę, przyjaciół i każdego 

człowieka, którego spotkałam na 

drodze życia.

Msza Święta o Matce Bożej 

w kaplicy sanktuarium. Słowa 

Psalmu, który radosnym sercem 

wyśpiewuję „Chwal duszo moja Pana 

Zbawcę swego”, to dziękczynienie 

i  uwielbienie Boga w Jezusie 

Chrystusie. Słowo Boże tego poranka 

kieruje moją uwagę na nawiedzenie 

św. Elżbiety i Magnificat Maryi. 

Co mówisz mi Maryjo? Czyż nie 

jesteś, Maryjo, moją nadzieją, gdy 

bierzesz mnie w ramiona i idziesz do 

Elżbiety niosąc radość zapowiedzi, 

że spełnią się słowa powiedziane Ci 

od Pana? Po co się trapię? Po co 

zamartwiam i szukam rozwiązań, 

jakże często na siłę i po „swojemu”? 

Rozwiązanie wszelkich problemów 

i węzłów moich zaniedbań, nie-

wierności i grzeszności jest w Tobie, 

Maryjo. W słowach wypowie-

dzianych przed laty do św. Juana 

Diego, a dzisiaj do mnie: „Niech się 

nie trwoży twoje serce, czyż nie 

jestem przy tobie Ja, twoja Matka? 

Czyż nie stoisz w moim cieniu? Czyż 

nie jesteś ukryty w fałdach mego 

płaszcza i w moich ramionach, które 

cię obejmują? Czyż to nie Ja jestem 

twoim wybawieniem? Czyż potrze-

bujesz czegokolwiek innego”? 

Nie potrzebuję czegokolwiek 

innego! Wystarczy, że żyjesz we 

mnie, formujesz mnie i prowadzisz 

przez życie, Matko Boża! Wystarczy 

mi, że idziesz przede mną, a ja znikam 

dla własnego działania, pozostając 

w cieniu Twojej obecności i dobra 

nadprzyrodzonego, przez Ciebie 

Maryjo uproszonego. Pomóż mi żyć 

Twoją obecnością wszędzie tam, 

dokądkolwiek Pan mnie pośle; 

w rodzinie, we wspólnocie, w co-

dziennej pracy. Wystarczy mi, Mary-

jo, na całe życie komunia życia 

z Tobą, w Tobie i przez Ciebie. Proszę 

Cię o to i dziękuję całym sercem. 

Totua Tua Maryjo. Wszystko co było, 

co jest i co będzie Tobie oddaję. 

Mszę Świętą. wieńczy pierwszy 

dzień nowenny – modlitwy zawie-

rzenia Miłosierdziu za wstawien-

nictwem Matki Bożej z Guadalupe; 

„Mój mały ukochany synu….”, którą 

to nowenną modlimy się w naszej 

pielgrzymiej grupie przez kolejne dni, 

przywołując słowa Maryi skierowane 

przed laty do Juana Diego, a teraz do 

każdej i każdego z nas. 

Jak niepojęta i wielka jest łaska 

Boża! Tę nowennę otrzymałam 

u Matki Bożej Jasnogórskiej 2. grud-

nia ub. roku, podczas dnia skupienia. 

Zabrałam ją w drogę do Guadelupe. 

Maryja rozwiązująca węzły i prob-

lemy towarzyszyła nam i prowadziła 

nas przez kolejne dni pielgrzy-

mowania po meksykańskiej ziemi. 

Nowennę przekazałam pani Ewie, 

naszemu wspaniałemu przewod-

nikowi. Tej nowenny nie znała, a wie-

dzę ma ogromną. Każdego dnia 

dawała też nam piękne świadectwo 

chrześcijańskiego życia Polki, za-

mieszkałej od 29 lat w Meksyku. 

To tam właśnie usłyszałam, że 

Polaków i mieszkańców Meksyku 

łączy akt oddania Polski w opiekę 

Matce Bożej z 3. maja 1953 r. Na 

prośbę prymasa Stefana kardynała 

Wyszyńskiego i polskiego Epi-

skopatu, ówczesny prymas Meksyku 

kardynał Miranda y Gomez oddał 

Polskę w opiekę Maryi z Guadalupe. 

Było to wielkie święto dla całej 

Polonii, upraszającej łaskę wolności 

religijnej w Polsce i Meksyku. 

Wymiernym tego znakiem są flagi 

Polski i Watykanu, jako jedyne 

europejskie wśród wielu flag Ame-

ryki umieszczonych niedaleko ołtarza 

w nowej Bazylice. 

Poloników jest dużo. Z lewej 

strony na zewnątrz Bazyliki widzimy 

wielki, piękny pomnik św. Jana Pawła 

II. Po pamiętnej pierwszej podróży 

apostolskiej naszego papieża w 1979 

r. pozostał tu zauważalny ślad – 

ogromny szacunek mieszkańców 

Meksyku do Papieża – Polaka, a 

przez to nas wszystkich. Meksykanie 

kochają św. Jana Pawła II i widać to 

dosłownie co krok.  W każdej 

świątyni wizerunki papieża, pomniki 

na  ulicach, obrazki na straganach. 

Meksykanie wypatrują też Polaków. 

Na ich twarzach pojawia się szeroki 

uśmiech, gdy nas widzą i słyszą. 

I wołają radośnie – Polonia, Po-

lonia… 

Jak mówiła nam pani Ewa, 

przekonani są o tym, że Jan Paweł II 

przyjechał do nich na początku swego 

pontyfikatu, by ratować rodziny. 

Bardzo się tym przejęli jako naród 

i odmienili tryb życia. Tradycją stały 

się niedzielne obiady familiarne 

w domu lub na zewnątrz zwane 

„domingo familiar”. Stół jednoczy 

rodziny i to ich napawa dumą. 

Zwłaszcza, że praca pochłania im 

cały dzień. Rozpoczynają rano, 

potem obowiązkowo 2 godz. lunch, 

i powrót na kolejne 7 godz. do pracy. 

W domu są późnym wieczorem, więc 

czasu na kontakt z rodziną niewiele. 

Powszechne są też sytuacje, gdy 

mama lub tato pracują tam gdzie to 

możliwe z  małym dzieckiem. 

Wędrują też z dziećmi umiesz-

czonymi w chuście na plecach, jak 

czyniły to onegdaj Indianki. A sty-

czeń i początek lutego tego roku był 

rekordowo zimny ( temperatura 

w nocy do 3 st. C). W domach nie ma 

kaloryferów, więc temperatura nocą 

w domach i hotelach była niewiele 

wyższa. Dzieci w szkołach piszą 

w rękawiczkach. I to jest normą i nie 

widzą w tym żadnego problemu. 

Meksykanie nie myślą o tym, co 

będzie jutro. Oni żyją „dziś” i cieszą 

się życiem pomimo widocznej nieraz 

biedy, w obliczu nieprzewidy-

walnego trzęsienia ziemi, wybuchu 

„pykających” wulkanów, czy też 

chorób cywilizacyjnych, które zbie-

rają żniwo zwłaszcza wśród dzieci 

i kobiet. 

O godz. 15.00 byliśmy świadkami 

jak wierni przed wystawionym 

Najświętszym Sakramentem modlą 

się koronką do Miłosierdzia Bożego, 

upraszając wstawiennictwa św. Faus-

tyny, św. Jana Pawła II oraz błogosła-

wionego ks. Michała Sopoćki. 

Z nieukrywaną radością dołączy-

liśmy do nich z modlitwą koronki, 

później różańca, dziękując Bogu za 

dar Miłosierdzia, którym ogarnia cały 

świat. Za koronkę, która wyszła 

z Polski i jak zobaczyliśmy dotarła aż 

na krańce świata.

Najświętsza Maryja z Guadalupe, 

Metyska, utożsamia całą ludzkość – 

wszystkich ludzi bez wyjątku wezwa-

nych do świętości. Najświętsza 

Maryja z Guadalupe prowadzi nas do 

Boga – Wiecznego Światła i Wody 

Żywej poprzez wody „koryta rzeki”, 

co dla mnie oznacza kanał łaski. 

W Wizerunku z Guadalupe, w oczach 

Maryi dostrzega się odbicie trzynastu 

postaci ludzi – m. in. św. Juana Diego 

otwierającego swą tilmę przed 

biskupem Zumarraga. 

Jest tam też miejsce dla każdego 

z nas. Jest i dla mnie. Proszę Cię, 

wspomagaj nas Matko Boża, aby 

spotkani przez nas ludzie mogli 

dostrzec w naszych oczach Twoje 

odbicie. Tobie siebie zawierzam. 

Prowadź mnie ku świętości drogą 

wierności Twojemu charyzmatowi, 

danemu nam przez Pana Jezusa 

w Testamencie Krzyża: „Oto Matka 

twoja”  

Pod płaszczem Matki Najświętszej z Guadalupe cd
Lucja Orzechowska

Pod płaszczem Matki Najświętszej z Guadalupe cd
Lucja Orzechowska

XXI Międzynarodowa Pielgrzymka RRN na Jasną Górę

7 kwietnia 2018 Maria Wąsowicz
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24 - 26 lutego 2018 - Wielkopostne diecezjalne 

rekolekcje RRN pt. „Maryja w Słowie Bożym” głosił 

ks. Wojciech Michniewicz.

2 – 4 marca 2018 – Ogólnopolskie Dni Skupienia 

animatorów diecezjalnych w Niepokalanowie.

9 – 11 marca 2018 – Dni skupienia w Hodyszewie 

animatorów RRN Archidiecezji Białostockiej, temat: 

kierownictwo duchowe.

7 kwietnia 2018 – XXI Międzynarodowa Pielgrzymka 

RRN na Jasną Górę pt. „Przez Maryję Duch Święty 

prowadzi do Jezusa Chrystusa”.

Spotkania młodych małżeństw z dziećmi odbywają się: 

1. W trzecią niedzielę miesiąca w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Spotkanie 

rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 16.00 w Kaplicy na 

plebanii. 

 

2. W drugą niedzielę miesiąca w Parafii św. Jana 

Chrzciciela w Choroszczy. Spotkanie rozpoczyna się 

o godz. 15.00 na plebanii. 

Diecezjalne spotkania młodzieżowe odbywają się 

w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w Kaplicy 

Akademickiej przy kościele  św. Rocha. 

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Warto obejrzeć: „IGNACY LOYOLA”

Ostatnio można było obejrzeć 
w Kinie „TON” film „Ignacy Loyola” 
produkcji hiszpańsko-filipińskiej 
z 2016 r. Jest to film biograficzny, 
oparty na autobiografii znanego 
świętego, założyciela zakonu Je-
zuitów, z którego „szkoły ducho-
wości” po dziś dzień korzystają 
tysiące ludzi na całym świecie. To co 
mnie w tym człowieku zachwyca, to 
nieugięta walka z demonami przesz-
łości.  Bo nie ma co ukrywać, 
idealnym kandydatem na świętego 
to on nie był. A mimo to przeszedł 
drogę od hulaki i podrywacza za-
nurzonego w grzechu, po jednego 
z największych świętych w historii 
Kościoła.

Młody Ignacy, pochodzący ze 
szlacheckiego rodu, był obwiniany 
przez ojca za śmierć matki, która 
zmarła wkrótce po jego narodzinach. 
Pragnął dorównać starszemu bratu, 
który był dzielnym rycerzem i zginął 
bohatersko na wojnie. 

Poznał przypadkowo piękną 
księżniczkę, której chciał służyć jako 
rycerz. Wszystkie plany jednak 
się zawaliły, gdy w czasie wojny 
z Francją został ciężko ranny i stał się 
kaleką. Wrócił do domu i załamany, 

z nudów czytał książki, jedyne 
dostępne w domu – Żywoty Świętych 
i Żywot Chrystusa. Po woli nastąpiła 
w nim przemiana wewnętrzna i za-
pragnął stać się rycerzem Chrystusa. 
W filmie obserwujemy kolejne etapy 
jego walki wewnętrznej, walki 
z szatanem i spotkanie z Jezusem. 
Pokutował, walczył ze swoimi 
wadami, a w końcu zaczął nauczać, 
tworząc znane obecnie i prakty-
kowane „Ćwiczenia Ignacjańskie” Za 
swoje nauczanie, a zwłaszcza za 
podawany sposób medytacji trafił 
przed sąd Inkwizycji, jednak przyjął 
wyrok z pokorą i nie buntował się jak 
np. Luter. Ostatecznie jego metody 
zostały przyjęte przez Kościół, 
a założony przez niego zakon istnieje 
i działa do dzisiaj.

Historia św. Ignacego pokazuje, 
jak ważni dla Kościoła byli i są, ludzie 
myślący inaczej, może nawet uznani 
początkowo za heretyków, którzy 
jednak pokazują inną perspektywę. 
Zwracają oni uwagę na elementy, 
które do tej pory nie odgrywały 
dużego znaczenia, zmuszając do 
ustosunkowania się do nich.

Film ogląda się bardzo dobrze. 
Nie ma miejsca na nudę. Jest za to 

miejsce na refleksję nad Bożą 
miłością i miłosierdziem dla grzesz-
ników. U Boga nie ma ludzi przegra-
nych i każdy, nawet największy 
grzesznik ma szansę zostać świętym.

Szczerze polecam! 
Warto obejrzeć!

Jan Oleński

dzących dialog z Tą, która zawsze 

uważnie słucha i nigdy żadnego słowa 

nie uroni. Ten Jasnogórski wieczór 

jest święty. Daje wyciszenie i pokój 

serca.

7 kwietnia 2018 r.,sobotni ranek, 

wiosenny i słoneczny zaczynamy 

spotkaniem z Jasnogórską Panią i Jej 

Synem. Witamy tych, którzy doje-

chali nocnym autokarem i cieszymy 

się ich obecnością.

Dzień poprzedzający Święto 

Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie 

dzień XXI Międzynarodowej Piel-

grzymki Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich rozpoczynamy modlitwą 

i konferencją w częstochowskiej 

Katedrze. Przed ołtarzem Świętej 

Rodziny witamy grupy pielgrzymie 

z różnych zakątków naszej ojczyzny. 

Z wdzięcznością przyjmujemy słowa 

przywitania skierowane do nas przez 

księdza biskupa Andrzeja Siemie-

niewskiego. Jest w nich miłość 

i ojcowska troska. Z uwagą wsłuchu-

jemy się w hasło tegorocznej piel-

grzymki: ,,Przez Maryję Duch Święty 

prowadzi do komunii z Chrystusem”.

Ksiądz Dariusz Kowalczyk, 

moderator krajowy RRN, w konfe-

rencji rozwinął i przybliżył nam istotę 

Zmartwychwstania Pańskiego, sens 

męki i śmierci Chrystusa, ale przede 

wszystkim Jezusowe zwycięstwo nad 

śmiercią i grzechem. Pan Jezus oddał 

życie za nas, za swoje owce i udo-

wodnił, że Jego miłość jest większa 

niż śmierć. Zmartwychwstając, 

Zbawiciel darował nam nowe życie 

i zjednoczył nas ze sobą. Ten dar Boga 

jest jednak trudny do przyjęcia dla 

nas, ludzi grzesznych, bo wymaga 

obumierania w nas ,,starego czło-

wieka” aby mógł narodzić się ,,nowy 

człowiek” zdolny do przyjęcia darów 

Ducha Świętego i do zjednoczenia się 

z Odkupicielem. To pokonywanie 

,,starego człowieka” jest bez Bożej 

pomocy niemożliwe, ponieważ nie 

potrafimy, nie chcemy wyrzec się 

wszystkiego dla Jezusa. Jak biblijny 

młodzieniec odchodzimy zasmuceni. 

Nasza pycha zabija chęć zmiany, 

zamyka na dary Ducha Świętego, 

uniemożliwia narodziny ,,nowego 

człowieka”. Mamy jednak ratunek, 

a jest nim Matka Najświętsza. Maryja 

widzi nasz strach przed śmiercią 

,,starego człowieka”, a swoją pokorną 

postawą ,, niewolnicy Pańskiej”  uczy 

nas posłuszeństwa, zaufania Bogu 

i wdzięcz-ności za wszystkie Jego 

dary. Maryja prowadzi nas pod Krzyż 

i staje z nami pod nim, mówiąc byśmy 

nie bali się Chrystusowego Krzyża, 

bo na nim dokonało się nasze 

Zbawienie”. Słowa konferencji były 

łaską chwili, ale też darem Bożym na 

przyszłość, by do nich wracać 

i ponownie rozważać.

Umocnieni kapłańskimi słowami 

mieliśmy teraz zaświadczyć o naszej 

wierze. Między godziną 11 a 12 

przeszliśmy w procesji z Katedry do 

Bazyliki Jasnogórskiej rozważając 

tajemnice chwalebne Różańca 

Świętego, a każde ,,Zdrowaś Maryjo'' 

potwierdzało nasze oddanie się Matce 

Najświętszej. Modlitwa ,.Regina 

coeli”, odmówiona przy figurze 

Niepokalanej zakończyła tę część 

programu pielgrzymki.

Po krótkim przygotowaniu roz-

poczęła się około godz. 12.30 

w Bazylice uroczysta Eucharystia 

pod przewodnic twem księdza 

biskupa Andrzeja Siemieniewskiego 

w asyście licznie przybyłych kap-

łanów. Każda Msza Święta spra-

wowana tu, na ziemi jest uobec-

nieniem męki, śmierci i Zmartwych-

wstania Chrystusa. W tym miejscu, 

u tronu Matki, bardzo zapraszaliśmy 

Maryję, by pomagała nam uczest-

niczyć w misterium Eucharystii.

Ksiądz biskup w swoim paster-

skim nauczaniu przypomniał nam 

jedno z naszych życiowych zadań, 

wyznaczonych przez samego Pana 

Jezusa. Ewangeliczne słowa: ,,Idźcie 

na cały świat i głoście Ewangelię” 

zobowiązują nas do postawy życio-

wej, do myślenia na sposób Boży. 

Jako wierzący w Chrystusa Zbawi-

ciela mamy całym swoim życiem, 

słowem i czynem świadczyć o Jezusie 

Zmartwychwstałym. Tworzymy 

Kościół Święty, wspólnotę założoną 

przez Niego i mamy być ambasa-

dorami naszego Stwórcy, mamy 

dawać świadectwo przez życie 

wspólnotowe, do którego powołał nas 

Bóg za pośrednictwem Maryi. Po to 

otrzymaliśmy Ruch Rodzin Nazare-

tańskich, aby bez przeszkód dzielić 

się Słowem Bożym i dawać świadec-

two miłości Boga do człowieka 

i naszej wzajemnej miłości. Mamy 

nie lękać się o nic, bo prowadzi nas 

Maryja, Oblubienica Ducha Świę-

tego. 

Po przerwie na posiłek zgroma-

dziliśmy się na spotkanie z Jezusem 

ukrytym w Najświętszym Sakramen-

cie. Te chwile bliskości z Panem 

Jezusem, mimo trudu i zmęczenia, 

były czasem świętym, darowanym 

nam przez Boga Bogatego w Miło-

sierdzie. Dziękowaliśmy Mu za 

wszelkie otrzymane łaski, za dar 

pielgrzymowania i wspólnotowe 

zjednoczenie. Przepraszaliśmy za 

nasze niewierności i zdrady, za 

grzechy raniące Jego kochające 

Serce. 

Zakończyliśmy nasze czuwanie 

przy Panu Jezusie i umocnieni Bożym 

błogosławieństwem wyruszyliśmy do 

naszych domów i rodzin, aby nieść 

radość Paschalną oraz wielką wdzię-

czność za wszystkie otrzymane dary.

Żegnając się z Matką Najświętszą 

gorącym sercem zapewnialiśmy: 

jesteśmy, pamiętamy. czuwamy.

XXI Międzynarodowa Pielgrzymka RRN c.d.

Maria Wąsowicz
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24 - 26 lutego 2018 - Wielkopostne diecezjalne 

rekolekcje RRN pt. „Maryja w Słowie Bożym” głosił 

ks. Wojciech Michniewicz.

2 – 4 marca 2018 – Ogólnopolskie Dni Skupienia 

animatorów diecezjalnych w Niepokalanowie.

9 – 11 marca 2018 – Dni skupienia w Hodyszewie 

animatorów RRN Archidiecezji Białostockiej, temat: 

kierownictwo duchowe.

7 kwietnia 2018 – XXI Międzynarodowa Pielgrzymka 

RRN na Jasną Górę pt. „Przez Maryję Duch Święty 

prowadzi do Jezusa Chrystusa”.

Spotkania młodych małżeństw z dziećmi odbywają się: 

1. W trzecią niedzielę miesiąca w Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Spotkanie 

rozpoczyna się Mszą Św. o godz. 16.00 w Kaplicy na 

plebanii. 

 

2. W drugą niedzielę miesiąca w Parafii św. Jana 

Chrzciciela w Choroszczy. Spotkanie rozpoczyna się 

o godz. 15.00 na plebanii. 

Diecezjalne spotkania młodzieżowe odbywają się 

w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 w Kaplicy 

Akademickiej przy kościele  św. Rocha. 

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Warto obejrzeć: „IGNACY LOYOLA”

Ostatnio można było obejrzeć 
w Kinie „TON” film „Ignacy Loyola” 
produkcji hiszpańsko-filipińskiej 
z 2016 r. Jest to film biograficzny, 
oparty na autobiografii znanego 
świętego, założyciela zakonu Je-
zuitów, z którego „szkoły ducho-
wości” po dziś dzień korzystają 
tysiące ludzi na całym świecie. To co 
mnie w tym człowieku zachwyca, to 
nieugięta walka z demonami przesz-
łości.  Bo nie ma co ukrywać, 
idealnym kandydatem na świętego 
to on nie był. A mimo to przeszedł 
drogę od hulaki i podrywacza za-
nurzonego w grzechu, po jednego 
z największych świętych w historii 
Kościoła.

Młody Ignacy, pochodzący ze 
szlacheckiego rodu, był obwiniany 
przez ojca za śmierć matki, która 
zmarła wkrótce po jego narodzinach. 
Pragnął dorównać starszemu bratu, 
który był dzielnym rycerzem i zginął 
bohatersko na wojnie. 

Poznał przypadkowo piękną 
księżniczkę, której chciał służyć jako 
rycerz. Wszystkie plany jednak 
się zawaliły, gdy w czasie wojny 
z Francją został ciężko ranny i stał się 
kaleką. Wrócił do domu i załamany, 

z nudów czytał książki, jedyne 
dostępne w domu – Żywoty Świętych 
i Żywot Chrystusa. Po woli nastąpiła 
w nim przemiana wewnętrzna i za-
pragnął stać się rycerzem Chrystusa. 
W filmie obserwujemy kolejne etapy 
jego walki wewnętrznej, walki 
z szatanem i spotkanie z Jezusem. 
Pokutował, walczył ze swoimi 
wadami, a w końcu zaczął nauczać, 
tworząc znane obecnie i prakty-
kowane „Ćwiczenia Ignacjańskie” Za 
swoje nauczanie, a zwłaszcza za 
podawany sposób medytacji trafił 
przed sąd Inkwizycji, jednak przyjął 
wyrok z pokorą i nie buntował się jak 
np. Luter. Ostatecznie jego metody 
zostały przyjęte przez Kościół, 
a założony przez niego zakon istnieje 
i działa do dzisiaj.

Historia św. Ignacego pokazuje, 
jak ważni dla Kościoła byli i są, ludzie 
myślący inaczej, może nawet uznani 
początkowo za heretyków, którzy 
jednak pokazują inną perspektywę. 
Zwracają oni uwagę na elementy, 
które do tej pory nie odgrywały 
dużego znaczenia, zmuszając do 
ustosunkowania się do nich.

Film ogląda się bardzo dobrze. 
Nie ma miejsca na nudę. Jest za to 

miejsce na refleksję nad Bożą 
miłością i miłosierdziem dla grzesz-
ników. U Boga nie ma ludzi przegra-
nych i każdy, nawet największy 
grzesznik ma szansę zostać świętym.

Szczerze polecam! 
Warto obejrzeć!

Jan Oleński

dzących dialog z Tą, która zawsze 

uważnie słucha i nigdy żadnego słowa 

nie uroni. Ten Jasnogórski wieczór 

jest święty. Daje wyciszenie i pokój 

serca.

7 kwietnia 2018 r.,sobotni ranek, 

wiosenny i słoneczny zaczynamy 

spotkaniem z Jasnogórską Panią i Jej 

Synem. Witamy tych, którzy doje-

chali nocnym autokarem i cieszymy 

się ich obecnością.

Dzień poprzedzający Święto 

Miłosierdzia Bożego, a jednocześnie 

dzień XXI Międzynarodowej Piel-

grzymki Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich rozpoczynamy modlitwą 

i konferencją w częstochowskiej 

Katedrze. Przed ołtarzem Świętej 

Rodziny witamy grupy pielgrzymie 

z różnych zakątków naszej ojczyzny. 

Z wdzięcznością przyjmujemy słowa 

przywitania skierowane do nas przez 

księdza biskupa Andrzeja Siemie-

niewskiego. Jest w nich miłość 

i ojcowska troska. Z uwagą wsłuchu-

jemy się w hasło tegorocznej piel-

grzymki: ,,Przez Maryję Duch Święty 

prowadzi do komunii z Chrystusem”.

Ksiądz Dariusz Kowalczyk, 

moderator krajowy RRN, w konfe-

rencji rozwinął i przybliżył nam istotę 

Zmartwychwstania Pańskiego, sens 

męki i śmierci Chrystusa, ale przede 

wszystkim Jezusowe zwycięstwo nad 

śmiercią i grzechem. Pan Jezus oddał 

życie za nas, za swoje owce i udo-

wodnił, że Jego miłość jest większa 

niż śmierć. Zmartwychwstając, 

Zbawiciel darował nam nowe życie 

i zjednoczył nas ze sobą. Ten dar Boga 

jest jednak trudny do przyjęcia dla 

nas, ludzi grzesznych, bo wymaga 

obumierania w nas ,,starego czło-

wieka” aby mógł narodzić się ,,nowy 

człowiek” zdolny do przyjęcia darów 

Ducha Świętego i do zjednoczenia się 

z Odkupicielem. To pokonywanie 

,,starego człowieka” jest bez Bożej 

pomocy niemożliwe, ponieważ nie 

potrafimy, nie chcemy wyrzec się 

wszystkiego dla Jezusa. Jak biblijny 

młodzieniec odchodzimy zasmuceni. 

Nasza pycha zabija chęć zmiany, 

zamyka na dary Ducha Świętego, 

uniemożliwia narodziny ,,nowego 

człowieka”. Mamy jednak ratunek, 

a jest nim Matka Najświętsza. Maryja 

widzi nasz strach przed śmiercią 

,,starego człowieka”, a swoją pokorną 

postawą ,, niewolnicy Pańskiej”  uczy 

nas posłuszeństwa, zaufania Bogu 

i wdzięcz-ności za wszystkie Jego 

dary. Maryja prowadzi nas pod Krzyż 

i staje z nami pod nim, mówiąc byśmy 

nie bali się Chrystusowego Krzyża, 

bo na nim dokonało się nasze 

Zbawienie”. Słowa konferencji były 

łaską chwili, ale też darem Bożym na 

przyszłość, by do nich wracać 

i ponownie rozważać.

Umocnieni kapłańskimi słowami 

mieliśmy teraz zaświadczyć o naszej 

wierze. Między godziną 11 a 12 

przeszliśmy w procesji z Katedry do 

Bazyliki Jasnogórskiej rozważając 

tajemnice chwalebne Różańca 

Świętego, a każde ,,Zdrowaś Maryjo'' 

potwierdzało nasze oddanie się Matce 

Najświętszej. Modlitwa ,.Regina 

coeli”, odmówiona przy figurze 

Niepokalanej zakończyła tę część 

programu pielgrzymki.

Po krótkim przygotowaniu roz-

poczęła się około godz. 12.30 

w Bazylice uroczysta Eucharystia 

pod przewodnic twem księdza 

biskupa Andrzeja Siemieniewskiego 

w asyście licznie przybyłych kap-

łanów. Każda Msza Święta spra-

wowana tu, na ziemi jest uobec-

nieniem męki, śmierci i Zmartwych-

wstania Chrystusa. W tym miejscu, 

u tronu Matki, bardzo zapraszaliśmy 

Maryję, by pomagała nam uczest-

niczyć w misterium Eucharystii.

Ksiądz biskup w swoim paster-

skim nauczaniu przypomniał nam 

jedno z naszych życiowych zadań, 

wyznaczonych przez samego Pana 

Jezusa. Ewangeliczne słowa: ,,Idźcie 

na cały świat i głoście Ewangelię” 

zobowiązują nas do postawy życio-

wej, do myślenia na sposób Boży. 

Jako wierzący w Chrystusa Zbawi-

ciela mamy całym swoim życiem, 

słowem i czynem świadczyć o Jezusie 

Zmartwychwstałym. Tworzymy 

Kościół Święty, wspólnotę założoną 

przez Niego i mamy być ambasa-

dorami naszego Stwórcy, mamy 

dawać świadectwo przez życie 

wspólnotowe, do którego powołał nas 

Bóg za pośrednictwem Maryi. Po to 

otrzymaliśmy Ruch Rodzin Nazare-

tańskich, aby bez przeszkód dzielić 

się Słowem Bożym i dawać świadec-

two miłości Boga do człowieka 

i naszej wzajemnej miłości. Mamy 

nie lękać się o nic, bo prowadzi nas 

Maryja, Oblubienica Ducha Świę-

tego. 

Po przerwie na posiłek zgroma-

dziliśmy się na spotkanie z Jezusem 

ukrytym w Najświętszym Sakramen-

cie. Te chwile bliskości z Panem 

Jezusem, mimo trudu i zmęczenia, 

były czasem świętym, darowanym 

nam przez Boga Bogatego w Miło-

sierdzie. Dziękowaliśmy Mu za 

wszelkie otrzymane łaski, za dar 

pielgrzymowania i wspólnotowe 

zjednoczenie. Przepraszaliśmy za 

nasze niewierności i zdrady, za 

grzechy raniące Jego kochające 

Serce. 

Zakończyliśmy nasze czuwanie 

przy Panu Jezusie i umocnieni Bożym 

błogosławieństwem wyruszyliśmy do 

naszych domów i rodzin, aby nieść 

radość Paschalną oraz wielką wdzię-

czność za wszystkie otrzymane dary.

Żegnając się z Matką Najświętszą 

gorącym sercem zapewnialiśmy: 

jesteśmy, pamiętamy. czuwamy.

XXI Międzynarodowa Pielgrzymka RRN c.d.

Maria Wąsowicz
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