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Wziąć Maryję do siebie
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Każdy z nas ma własną, niepow-

tarzalną i niezwykłą historię życia. 

Zawsze pozostaje ona historią 

zbawienia, ponieważ taki sens 

nadał jej Bóg – nasze zbawienie. 

Mamy z Nim się zjednoczyć, 

zamieszkać w Jego domu, ucze-

stniczyć w wewnętrznym życiu 

Trójcy Świętej. W chwili chrztu, 

każdy z nas wyruszył w tę nie-

zwykłą podróż. Możemy w niej 

pobłądzić i nie dotrzeć do celu, 

możemy świadomie  podążać 

w przeciwnym kierunku, ale nasze 

ziemskie życie i tak pozostanie 

historią zbawienia. Dopóki żyjemy, 

mamy szansę odnalezienia wła-

ściwej drogi, tej, którą na swą 

doczesną wędrówkę wybrał Chry-

stus, wcielony Bóg i którą u Jego 

boku, jako pierwsza przebyła Ma-

ryja, Matka Chrystusa i każdego 

z nas. To droga, którą przez wieki 

szli naśladowcy Chrystusa i Maryi. 

To droga, na którą i my możemy 

pójść wybierając Maryję na naszą 

przewodniczkę. 

„Oto Matka twoja” te słowa umie-

rającego Zbawiciela skierowane są 

do każdej i każdego z nas. Mam je 

przyjąć ze wszystkimi konsekwen-

cjami. Z zawierzeniem, ze zgodą na 

prowadzenie po wszystkich ścież-

kach życia, z uczeniem się od Niej, 

z życiem w komunii z Nią. Mam 

zaprosić Maryję do domu mego 

serca. Pozwolić w nim zamieszkać 

i w nim gospodarzyć. A wtedy Ona 

będzie go porządkować, usuwać 

wszystko, co jest moim wrogiem, 

tworzyć nieznany mi ład. Mam 

tylko na to Jej pozwolić. 

Ona wie. 

ks. Mirosław Stankiewicz
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Z poniedziałkowych konferencji
Niech się nie trwoży 

twoje serce,mój mały, 

ukochany synu.

Myśl numeru

za rekolekcje letnie 4.05.2018  ks. Marek

Św. Ludwik Maria Grinion de 

Montfort nawiązuje do św. Au-

gustyna, który nazywa Najświętszą 

Maryję Pannę „Formą Bożą”.  Kogo 

wrzucono do tej Formy bywa wkrótce 

ukształtowany i urobiony w Chry-

stusie, a Chrystus w nim. Bez wielkich 

wysiłków i w krótkim czasie stanie się 

on wizerunkiem Boga, ponieważ 

został wlany do tej samej Formy, która 

ukształtowała Boga.

Spowiednik może przyjąć styl 

rzeźbiarza lub odlewnika. W obu przy-

padkach potrzebna jest osoba (rzeź-

biarz-odlewnik), materia (drewno-

płynny metal) i narzędzia (dłuto-

forma). O ile dłuto i młotek są w ręku 

rzeźbiarza, to Forma jest w ręku Boga.

Pan Bóg posługuje się Maryją, aby 

wzmocnić skuteczność i pomnożyć 

owocność sakramentu pokuty. 

Dlatego powinniśmy być w ciągłej 

łączności modlitewnej z Maryją. 

Modlimy się przygotowując się do 

spowiedzi, dziękujemy Maryi za 

spowiedź, ale najczęściej zapo-

minamy o kontakcie z Nią podczas 

sakramentu. W trakcie spowiedzi 

skupiamy się na grzechach, aby 

czegoś nie zapomnieć. Łatwiej nam 

jest zachować kontakt z Formą przed 

i po, a czy zachowujemy w trakcie? 

Chwile ciszy są ku temu najlepszą 

okazją. Mogą pochodzić od penitenta 

lub od spowiednika. Najczęściej 

pojawiają się, gdy przechodzi się od 

jednego etapu spowiedzi do drugiego. 

Te chwile ciszy powinny być czasem 

modlitwy penitenta i spowiednika. 

Istnieje pokusa zapomnienia o Maryi 

w trakcie spowiedzi, dlatego dobrze 

jest mieć ze sobą Jej wizerunek, albo 

wchodząc do pomieszczenia rozejrzeć 

się czy jest obraz Matki Bożej, który 

by przypominał o Jej duchowej 

obecności.

Jak zachować kontakt z Formą 

w trakcie sakramentu pokuty i po-

jednania?

Na początku (przed omawianiem 

pokuty): Maryjo chcę ten sakrament 

pojednania przeżyć z Tobą i w Tobie. 

Maryjo wypraszaj mi łaskę dobrego 

omówienia pokuty, tego jak żyłem 

treściami związanymi z pokutą.

Przed omówieniem środków otwarcia: 

Maryjo wypraszaj mi łaskę jasnego 

przedstawienia tego, jak żyłem środ-

kami otwarcia.

Przed wyznaniem grzechów: Maryjo 

wypraszaj mi łaskę skruchy i pomóż 

wyznać moje grzechy.

Po wyznaniu grzechów: Maryjo razem 

ze mną słuchaj słów spowiednika, 

pomagaj mi je rozumieć 

i przyjmować.

Pytania: Maryjo wypraszaj spowied-

nikowi łaskę słów pouczenia zgodnie 

z wolą Bożą.

Św. Ludwik na koniec rozważań 

o Formie Bożej, odlewniku i rzeź-

biarzu mówi tak: „Pamiętaj jednak, iż 

do formy wlewane bywa tylko to, co 

stopione i płynne, to znaczy, iż należy 

zniszczyć w sobie i stopić starego 

Adama, by stać się nowym w Maryi”.

21.05.2018   ks. Mirosław

Dziś obchodzimy święto Naj-

świętszej Maryi Panny Matki Kościoła 

– ten tytuł trzeba widzieć w powią-

zaniu z centralnym dogmatem naszej 

wiary, czyli uznaniem, że Maryja 

poczęła Syna Bożego mocą Ducha 

Świętego. Matką Kościoła ogłosił Ją 

papież Paweł VI w Konstytucji 

dogmatycznej Soboru Watykańskiego 

II, podkreślając Jej macierzyńską 

funkcję, jaką pełni wobec ludu 

Bożego. My zaś naśladujemy w Niej 

Tę, która mocą Ducha Świętego 

zachowuje nienaruszoną wiarę, mocną 

nadzieję i szczerą miłość, a przez 

Ducha Świętego dostajemy te same 

łaski i mamy z nimi współpracować. 

Maryja jest zwana matką pięknej 

miłości, bo umie pięknie kochać – 

takie piękno było też udziałem 

świętych, których dobrze znamy – 

Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty 

czy św. Maksymiliana. Prośmy więc 

Ducha Świętego o największy dar, 

czyli miłość na wzór Maryi, która jest 

nazywana Jego świątynią, – jeżeli 

zbliżamy się do Niej, otwieramy się na 

Jego dary.

Istotą życia chrześcijańskiego nie 

jest otrzymanie nadzwyczajnego 

duchowego daru, przeżywanie ja-

kiegoś charyzmatu, ale zwykłe życie 

zgodne z wolą Bożą. Jezus po-

wiedział: ”Nie każdy, który Mi mówi 

„Panie, Panie” wejdzie do królestwa 

niebieskiego /.../. Wielu powie Mi 

w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie 

prorokowaliśmy mocą Twego imienia 

i nie wyrzucaliśmy złych duchów i nie 

czyniliśmy wielu cudów mocą Twego 

imienia?” /Mt 7,21-22/. Jak być 

uważnym na to, co Bóg chce nam 

powiedzieć przez swego Ducha? 

Mamy być jak balon na wietrze – czuli 

i otwarci na Jego powiewy. Maryja 

w Nazarecie była zajęta zwykłymi 

codziennymi czynnościami, ale 

doskonale odczytała w poselstwie 

Gabriela, czego Duch Święty od Niej 

oczekuje i odpowiedziała „Oto ja 

służebnica Pańska”. Jeżeli Ty, Boże 

tego chcesz, wypełnię Twoją wolę, jak 

Maryja.

Każdy chrześcijanin jest po-

wołany do tego, aby stać się ikoną 

Chrystusa. Widząc Chrystusa wi-

dzimy też Boga Ojca, ale jak zobaczyć 

Ducha Świętego? Św. Maksymilian 

uważał, że Maryja jest jakby wcie-

leniem Ducha Świętego, jest naj-

piękniejszym znakiem Jego działania 

– a nie wicher ani gołębica jak 

Stokrotka

Małą stokrotkę zasiał Pan
W pięknym, zielonym ogrodzie.
Rośnie samotna pośród traw.
Deszcz ją podlewa co dzień.

Wokoło kwitną przepyszne lilie
Ku słońcu wznosząc kielichy.
Dostojne róże, barwne lilaki

Wabią kwiatem obfitym.

 Po prawej -  rządek bławatków,
 Po lewej -  kępka żonkili. 

 A ponad nimi w łagodnym powietrzu
 Pląsa korowód motyli.

Mała stokrotko, wdzięczny kwiateczku
Czemu się smucisz niebogo?

Ojciec Niebieski wybrał to miejsce.
On bardzo ciebie ukochał!

Masz dużo światła, dużo przestrzeni.
Jaśniejesz pięknem wśród traw.
Chociaż jesteś taka maleńka -

Wielkie serduszko masz.

Gromadzisz poranną rosę,
Zapraszasz pszczółki na bal.

Muszkom dajesz schronienie
Wypełniasz Boży plan.

Dla siebie nie pragnę więcej,
Niż małą stokrotką być.
Maleńką, a tak piękną,
W ogrodzie Ojca żyć.

et

Intencje modlitwy
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najczęściej przedstawiają obrazy. 

W życiu Maryi widać Ducha Świę-

tego, bo On może w Niej działać bez 

żadnych przeszkód. Nasze życie 

duchowe rozwija się, gdy On nas 

prowadzi – stajemy się wtedy Jego 

ikoną, wiernym obrazem. Pozwalając 

się Jemu prowadzić stajemy się 

świętymi, ludźmi szczęśliwymi – ale 

i narzędziami Ducha Świętego 

w rękach Matki Bożej. Ona otwierając 

się na Ducha Świętego pozwoliła na 

dokonanie się cudu Wcielenia – Boży 

Syn zstąpił z nieba i stał się jednym 

z nas.  Pan Bóg może również przez 

nas czynić rzeczy wielkie – wa-

runkiem jest abyśmy pozwolili się 

prowadzić i stać się narzędziami 

w rękach Maryi, tak jak św. Maksy-

milian, Jej wielki apostoł.

 Piękna pieśń mówi o Maryi: 

”Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch 

Święty, gdzie Ty jesteś niebo staje 

się”. Pamiętajmy o tym, że ludzki 

wysiłek oraz zawierzenie i komunia 

z Matką Bożą otwierają nas na nie-

przebrane dary Ducha Świętego i Jego 

łaskę w codziennym życiu.

Oprac.: Ela Korsak

28.05.2018  ks. Mirosław

Pan Bóg zna wiele sposobów, aby 

dotrzeć do nas ze swoją łaską. Znamy 

środki otwarcia i po latach przy-

należności do Ruchu już inaczej 

patrzymy na własną drogę dążenia do 

Pana Boga, analizujemy porażki 

i mniej ufamy swoim ludzkim siłom. 

Ewangelia dostarcza nam wielu 

przykładów, w jaki sposób doś-

wiadczenie odkrycia prawdy o sobie 

zmienia życie człowieka. Jednym 

z nich jest opis spotkania rybaka 

Szymona z Panem Jezusem: „Jezus 

...rzekł do Szymona: „Wypłyń na 

głębię i zarzucie sieci na połów”. 

A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, 

całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 

ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę 

sieci”. Kiedy to uczynił, obfitość ryb 

przeszła wszelkie oczekiwania, a Szy-

mon zrozumiawszy, że jest świadkiem 

cudu, przeraził się wiedząc, że na to 

nie zasługuje: „Odejdź ode mnie 

Panie, bo jestem grzeszny. … Lecz 

Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, 

odtąd ludzi będziesz łowił” /Łk 5, 4 -

10/.

To doświadczenie Szymona - 

Piotra może być i naszym udziałem. 

Czasem też myślimy – odejdź Panie – 

ja nie nadaję się do Ruchu, do takiego 

wysiłku duchowego, jestem słaby 

i grzeszny. Lecz Pan Bóg i do mnie 

mówi „nie bój się” i uspokaja nasze 

obawy: „Któż więc może się zbawić? 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi 

to niemożliwe, ale nie u Boga; bo 

u Boga wszystko jest możliwe” /Mk 

10, 26 – 27/. Rozważając spotkanie 

Szymona z Jezusem Karol de Foucaud 

dochodzi do wniosku, że gdy był 

młodszy także mówił „odejdź ode 

mnie Panie, bom człowiek grzeszny”, 

ale pod koniec życia wypowiada coś 

przeciwnego: „Zostań z nami o Panie, 

ponieważ noc się zbliża. Pozostaję 

w nocy grzechu, a światło zbawienia 

może przyjść tylko od Ciebie”. 

Wołajmy tak często do Pana, bo to nie 

pozwoli nam skupiać się grzechu 

i niedoskonałościach, ale wzmoże 

błagania do Jezusa i Jego Matki 

o napełnienie serc pokorą i przez to 

czynienie miejsca dla Boga w naszym 

życiu. Wtedy Boża moc działa w nas 

i daje nam siłę do walki ze złem. Tak 

jak św. Piotr pozostajemy grzesz-

nikami do końca życia, ale jego 

przykład uczy nas ufności w Bożą 

moc – tylko z Nim możemy uczynić 

o wiele więcej niż oczkujemy, tak jak 

stało się z przemianą Szymona 

w pierwszego apostoła. Potwierdza do 

św. Paweł w liście do Efezjan: „Temu 

zaś, który nade wszystko - mocą 

działającą w nas może uczynić nie-

zmiernie więcej nad to, o co prosimy 

lub co ogarniamy umysłem, Jemu 

chwała...” /Ef 3, 20/

Spróbujmy zobaczyć nasze sła-

bości i grzeszności, jako szcze-gólne 

miejsce na spotkanie z Bogiem. Po 

ludzku boimy się takich sytuacji, ale 

spójrzmy na nie jak na szansę, aby 

pozwolić Bogu wejść w nasze serca ze 

swoją mocą i przemieniać nas poprzez 

skruchę. Za każdym razem od nowa 

prośmy – zostań ze mną Panie, bo 

jestem grzeszny i sam sobie nie 

poradzę! To wołanie jest przeci-

wieństwem naszej pychy, bo Bóg nie 

zraża się naszą słabością, ale oczekuje 

przyzwolenia, aby z mocą działać w 

nas. Prośmy też Matkę Najświętszą, 

aby uczyła nas takiej postawy i wo-

łania: Przyjdź Panie Jezu, potrzebuję 

Ciebie! Zostań ze mną!    

Oprac.: Ela Korsak

 

11.06.2018  ks. Mirosław

Dziś ostatnie spotkanie w tym 

roku formacyjnym, który upłynął nam 

bardzo szybko, jednak kończymy go 

z myślą, że nie był zmarnowany, że 

jesteśmy teraz bliżej Pana Boga. Nasz 

wysiłek ukierunkowany był na to, aby 

jeszcze ściślej zjednoczyć się z Matką 

Bożą – czy rzeczywiście tak było? Co 

mogło być przeszkodą w osiągnięciu 

tego celu? Jedną z przyczyn mogła 

być pycha intelektu, przekonanie 

rozumu, że po odbytych rekolekcjach 

i pielgrzymkach, po tylu wysłu-

chanych konferencjach stałem się 

lepszym człowiekiem. Wiemy jednak, 

że sama wiedza nas nie zbawia. Z tym, 

co usłyszeliśmy i przeżyliśmy musi 

być związana łaska, która sprawia, że 

formacja duchowa zostawia w nas 

ślad i ma wpływ na naszą więź 

z Jezusem i Maryją. Ważne są owoce 

tego, w czym uczestniczyliśmy, a to 

jest możliwe tylko poprzez

związanie z tym Bożej łaski, o którą 

musimy nieustannie prosić. Pycha 

intelektu sugeruje nam, że wiedza 

doprowadzi nas do świętości – w tym 

kontekście patrzmy na zbliżające się 

rekolekcje jako na szansę, której nie 

wolno nam zmarnować. Szturmujmy 

niebo na kolanach błagając o łaskę 

wykorzystania tego czasu na praw-

dziwy wzrost duchowy i przeżywanie 

go razem z Maryją na chwałę Pana.

Na czas wakacji prośmy też o to, 

aby nasze życie codzienne przebie-

gało tak jak w Rodzinie z Nazaretu, 

módlmy się, aby żyć jak Maryja i Jó-

zef. Zwykłe domowe czynności 

mamy przeżywać ze świadomością 

i głęboką wiarą, że Maryja jest rze-

czywiście z nami cały czas, że to Ona 

rozwiązuje za nas trudne sytuacje, 

które uważamy, że same się „jakoś” 

rozwiązały. Pa-miętajmy o słowach, 

które Maryja skierowała do Juana 

Diego: „Mój mały ukochany synu, 

niech się nie trwoży Twoje serce. Czyż 

nie jestem przy tobie ja, twoja Matka? 

Czy nie stoisz w moim cieniu? Czyż 

nie jesteś ukryty w fałdach mego 

płaszcza i w moich ramionach, które 

cię obejmują? Czy to nie ja jestem 

twoim wybawieniem? Czyż potrze-

bujesz czegokolwiek innego?” 

W chwilach lęku i niepewności przy-

zywajmy na pomoc te słowa Matki, 

także do nas skierowane.

Istnieje również niebezpieczeń-

stwo pychy, gdy będziemy nastawiać 

się na osiągnięcie konkretnych rezul-

tatów i realizacji naszych planów. Nie 

jest to najważniejsze, ważne abyśmy 

przyzywali Maryję do ich osiągnięcia, 

abyśmy stale jej potrzebując formo-

wali naszą duchowość. Maryja for-

muje nas nieustannie – tak jak Juan 

Diego był proszony wielokrotnie 

o pomoc. Kiedy po raz pierwszy 

biskup zlekceważył jego prośbę, pro-

sił Maryję, aby wysłała kogoś god-

niejszego, lecz Ona powtórzyła pole-

cenie: idź jeszcze raz, to właśnie 

ciebie proszę o pomoc, aby moje 

życzenie się spełniło! Porażki i klęski 

są dopuszczalne do realizacji celu, jest 

to element naszej formacji, który 

najbardziej przybliża nas do Pana 

Boga gdyż zależy od naszego za-

wierzenia. Nie rozumiem tej sytuacji, 

ale wierzę, że to jest Jej plan, więc jest 

najlepszy dla mnie, bo to Ona będzie 

się tym zajmować i o mnie troszczyć: 

„ Wiesz, że jestem przy tobie ja, twoja 

Matka”. Po ludzku rekolekcje mogą 

być trudne, ale dobre w skutkach, bo 

przybliżą nas mocniej do Maryi i Jej 

Syna.

Prośmy Matkę Bożą, abyśmy 

rekolekcje i całe wakacje przeżyli 

w łączności z Nią, aby Ona upraszała 

dla nas łaski potrzebne do uświęcania 

naszego życia.

Oprac.: Ela Korsak

UKOCHANA MATKA

Cóż piękniejszego spotkać mnie 

mogło, spytacie,

Od daru, jakim obdarzył mnie Bóg,

Dając mi Matkę najlepszą na świecie,

Matkę, która mnie wiedzie wśród 

życiowych dróg?

Nie ma na to żadnej miary 

I nie ma nic bardziej cennego

Nad trwanie przy Niej, wzrastanie 

w Jej cieniu,

Ku chwale Kościoła i Królestwa 

Bożego!

    et

Krypno, 16.06.2018

AVE MARYJA

Na podlaskiej pięknej ziemi, 
w Krypnie,

wśród zielonych łąk i pół, 
Mieszka ukochana Matka 

W miejscu, które wybrał Bóg.

Do tego to miejsca Matuś 
nas przywiodłaś

Pewnego słonecznego, 
gorącego dnia,

By wspólnota Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich 

Wyśpiewała Ci hymn 
,,Ave Maryja”.

Kwiaty, zioła, trawy, zboża
Szumnie podchwyciły 

ten radosny ton
Ukochana Matko, 

bądź pozdrowiona!
Dziękujemy za cały 

formacyjny rok!

Ile ważnych chwil, 
niezwykłych wydarzeń

Przetoczyło się w rocznicę 25 lat!
Pielgrzymki, rekolekcje, 
niezwykłe spotkania… 
To z pewnością dla nas 

najcenniejszy skarb.

Matko droga, Matko ukochana
Niech ten przebogaty dar
Owocuje w życiu naszym
Totus Tuus! Ave Maryja!
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najczęściej przedstawiają obrazy. 

W życiu Maryi widać Ducha Świę-

tego, bo On może w Niej działać bez 

żadnych przeszkód. Nasze życie 

duchowe rozwija się, gdy On nas 

prowadzi – stajemy się wtedy Jego 

ikoną, wiernym obrazem. Pozwalając 

się Jemu prowadzić stajemy się 

świętymi, ludźmi szczęśliwymi – ale 

i narzędziami Ducha Świętego 

w rękach Matki Bożej. Ona otwierając 

się na Ducha Świętego pozwoliła na 

dokonanie się cudu Wcielenia – Boży 

Syn zstąpił z nieba i stał się jednym 

z nas.  Pan Bóg może również przez 

nas czynić rzeczy wielkie – wa-

runkiem jest abyśmy pozwolili się 

prowadzić i stać się narzędziami 

w rękach Maryi, tak jak św. Maksy-

milian, Jej wielki apostoł.

 Piękna pieśń mówi o Maryi: 

”Gdzie Ty jesteś zstępuje Duch 

Święty, gdzie Ty jesteś niebo staje 

się”. Pamiętajmy o tym, że ludzki 

wysiłek oraz zawierzenie i komunia 

z Matką Bożą otwierają nas na nie-

przebrane dary Ducha Świętego i Jego 

łaskę w codziennym życiu.

Oprac.: Ela Korsak

28.05.2018  ks. Mirosław

Pan Bóg zna wiele sposobów, aby 

dotrzeć do nas ze swoją łaską. Znamy 

środki otwarcia i po latach przy-

należności do Ruchu już inaczej 

patrzymy na własną drogę dążenia do 

Pana Boga, analizujemy porażki 

i mniej ufamy swoim ludzkim siłom. 

Ewangelia dostarcza nam wielu 

przykładów, w jaki sposób doś-

wiadczenie odkrycia prawdy o sobie 

zmienia życie człowieka. Jednym 

z nich jest opis spotkania rybaka 

Szymona z Panem Jezusem: „Jezus 

...rzekł do Szymona: „Wypłyń na 

głębię i zarzucie sieci na połów”. 

A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, 

całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie 

ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę 

sieci”. Kiedy to uczynił, obfitość ryb 

przeszła wszelkie oczekiwania, a Szy-

mon zrozumiawszy, że jest świadkiem 

cudu, przeraził się wiedząc, że na to 

nie zasługuje: „Odejdź ode mnie 

Panie, bo jestem grzeszny. … Lecz 

Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, 

odtąd ludzi będziesz łowił” /Łk 5, 4 -

10/.

To doświadczenie Szymona - 

Piotra może być i naszym udziałem. 

Czasem też myślimy – odejdź Panie – 

ja nie nadaję się do Ruchu, do takiego 

wysiłku duchowego, jestem słaby 

i grzeszny. Lecz Pan Bóg i do mnie 

mówi „nie bój się” i uspokaja nasze 

obawy: „Któż więc może się zbawić? 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi 

to niemożliwe, ale nie u Boga; bo 

u Boga wszystko jest możliwe” /Mk 

10, 26 – 27/. Rozważając spotkanie 

Szymona z Jezusem Karol de Foucaud 

dochodzi do wniosku, że gdy był 

młodszy także mówił „odejdź ode 

mnie Panie, bom człowiek grzeszny”, 

ale pod koniec życia wypowiada coś 

przeciwnego: „Zostań z nami o Panie, 

ponieważ noc się zbliża. Pozostaję 

w nocy grzechu, a światło zbawienia 

może przyjść tylko od Ciebie”. 

Wołajmy tak często do Pana, bo to nie 

pozwoli nam skupiać się grzechu 

i niedoskonałościach, ale wzmoże 

błagania do Jezusa i Jego Matki 

o napełnienie serc pokorą i przez to 

czynienie miejsca dla Boga w naszym 

życiu. Wtedy Boża moc działa w nas 

i daje nam siłę do walki ze złem. Tak 

jak św. Piotr pozostajemy grzesz-

nikami do końca życia, ale jego 

przykład uczy nas ufności w Bożą 

moc – tylko z Nim możemy uczynić 

o wiele więcej niż oczkujemy, tak jak 

stało się z przemianą Szymona 

w pierwszego apostoła. Potwierdza do 

św. Paweł w liście do Efezjan: „Temu 

zaś, który nade wszystko - mocą 

działającą w nas może uczynić nie-

zmiernie więcej nad to, o co prosimy 

lub co ogarniamy umysłem, Jemu 

chwała...” /Ef 3, 20/

Spróbujmy zobaczyć nasze sła-

bości i grzeszności, jako szcze-gólne 

miejsce na spotkanie z Bogiem. Po 

ludzku boimy się takich sytuacji, ale 

spójrzmy na nie jak na szansę, aby 

pozwolić Bogu wejść w nasze serca ze 

swoją mocą i przemieniać nas poprzez 

skruchę. Za każdym razem od nowa 

prośmy – zostań ze mną Panie, bo 

jestem grzeszny i sam sobie nie 

poradzę! To wołanie jest przeci-

wieństwem naszej pychy, bo Bóg nie 

zraża się naszą słabością, ale oczekuje 

przyzwolenia, aby z mocą działać w 

nas. Prośmy też Matkę Najświętszą, 

aby uczyła nas takiej postawy i wo-

łania: Przyjdź Panie Jezu, potrzebuję 

Ciebie! Zostań ze mną!    

Oprac.: Ela Korsak

 

11.06.2018  ks. Mirosław

Dziś ostatnie spotkanie w tym 

roku formacyjnym, który upłynął nam 

bardzo szybko, jednak kończymy go 

z myślą, że nie był zmarnowany, że 

jesteśmy teraz bliżej Pana Boga. Nasz 

wysiłek ukierunkowany był na to, aby 

jeszcze ściślej zjednoczyć się z Matką 

Bożą – czy rzeczywiście tak było? Co 

mogło być przeszkodą w osiągnięciu 

tego celu? Jedną z przyczyn mogła 

być pycha intelektu, przekonanie 

rozumu, że po odbytych rekolekcjach 

i pielgrzymkach, po tylu wysłu-

chanych konferencjach stałem się 

lepszym człowiekiem. Wiemy jednak, 

że sama wiedza nas nie zbawia. Z tym, 

co usłyszeliśmy i przeżyliśmy musi 

być związana łaska, która sprawia, że 

formacja duchowa zostawia w nas 

ślad i ma wpływ na naszą więź 

z Jezusem i Maryją. Ważne są owoce 

tego, w czym uczestniczyliśmy, a to 

jest możliwe tylko poprzez

związanie z tym Bożej łaski, o którą 

musimy nieustannie prosić. Pycha 

intelektu sugeruje nam, że wiedza 

doprowadzi nas do świętości – w tym 

kontekście patrzmy na zbliżające się 

rekolekcje jako na szansę, której nie 

wolno nam zmarnować. Szturmujmy 

niebo na kolanach błagając o łaskę 

wykorzystania tego czasu na praw-

dziwy wzrost duchowy i przeżywanie 

go razem z Maryją na chwałę Pana.

Na czas wakacji prośmy też o to, 

aby nasze życie codzienne przebie-

gało tak jak w Rodzinie z Nazaretu, 

módlmy się, aby żyć jak Maryja i Jó-

zef. Zwykłe domowe czynności 

mamy przeżywać ze świadomością 

i głęboką wiarą, że Maryja jest rze-

czywiście z nami cały czas, że to Ona 

rozwiązuje za nas trudne sytuacje, 

które uważamy, że same się „jakoś” 

rozwiązały. Pa-miętajmy o słowach, 

które Maryja skierowała do Juana 

Diego: „Mój mały ukochany synu, 

niech się nie trwoży Twoje serce. Czyż 

nie jestem przy tobie ja, twoja Matka? 

Czy nie stoisz w moim cieniu? Czyż 

nie jesteś ukryty w fałdach mego 

płaszcza i w moich ramionach, które 

cię obejmują? Czy to nie ja jestem 

twoim wybawieniem? Czyż potrze-

bujesz czegokolwiek innego?” 

W chwilach lęku i niepewności przy-

zywajmy na pomoc te słowa Matki, 

także do nas skierowane.

Istnieje również niebezpieczeń-

stwo pychy, gdy będziemy nastawiać 

się na osiągnięcie konkretnych rezul-

tatów i realizacji naszych planów. Nie 

jest to najważniejsze, ważne abyśmy 

przyzywali Maryję do ich osiągnięcia, 

abyśmy stale jej potrzebując formo-

wali naszą duchowość. Maryja for-

muje nas nieustannie – tak jak Juan 

Diego był proszony wielokrotnie 

o pomoc. Kiedy po raz pierwszy 

biskup zlekceważył jego prośbę, pro-

sił Maryję, aby wysłała kogoś god-

niejszego, lecz Ona powtórzyła pole-

cenie: idź jeszcze raz, to właśnie 

ciebie proszę o pomoc, aby moje 

życzenie się spełniło! Porażki i klęski 

są dopuszczalne do realizacji celu, jest 

to element naszej formacji, który 

najbardziej przybliża nas do Pana 

Boga gdyż zależy od naszego za-

wierzenia. Nie rozumiem tej sytuacji, 

ale wierzę, że to jest Jej plan, więc jest 

najlepszy dla mnie, bo to Ona będzie 

się tym zajmować i o mnie troszczyć: 

„ Wiesz, że jestem przy tobie ja, twoja 

Matka”. Po ludzku rekolekcje mogą 

być trudne, ale dobre w skutkach, bo 

przybliżą nas mocniej do Maryi i Jej 

Syna.

Prośmy Matkę Bożą, abyśmy 

rekolekcje i całe wakacje przeżyli 

w łączności z Nią, aby Ona upraszała 

dla nas łaski potrzebne do uświęcania 

naszego życia.

Oprac.: Ela Korsak

UKOCHANA MATKA

Cóż piękniejszego spotkać mnie 

mogło, spytacie,

Od daru, jakim obdarzył mnie Bóg,

Dając mi Matkę najlepszą na świecie,

Matkę, która mnie wiedzie wśród 

życiowych dróg?

Nie ma na to żadnej miary 

I nie ma nic bardziej cennego

Nad trwanie przy Niej, wzrastanie 

w Jej cieniu,

Ku chwale Kościoła i Królestwa 

Bożego!

    et

Krypno, 16.06.2018

AVE MARYJA

Na podlaskiej pięknej ziemi, 
w Krypnie,

wśród zielonych łąk i pół, 
Mieszka ukochana Matka 

W miejscu, które wybrał Bóg.

Do tego to miejsca Matuś 
nas przywiodłaś

Pewnego słonecznego, 
gorącego dnia,

By wspólnota Ruchu Rodzin 
Nazaretańskich 

Wyśpiewała Ci hymn 
,,Ave Maryja”.

Kwiaty, zioła, trawy, zboża
Szumnie podchwyciły 

ten radosny ton
Ukochana Matko, 

bądź pozdrowiona!
Dziękujemy za cały 

formacyjny rok!

Ile ważnych chwil, 
niezwykłych wydarzeń

Przetoczyło się w rocznicę 25 lat!
Pielgrzymki, rekolekcje, 
niezwykłe spotkania… 
To z pewnością dla nas 

najcenniejszy skarb.

Matko droga, Matko ukochana
Niech ten przebogaty dar
Owocuje w życiu naszym
Totus Tuus! Ave Maryja!
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Rozpocznę banalnie. Cytatem – który 

słyszeliście pewnie wszyscy; oczy-

wistym dla wszystkich. 

Nikt nie jest samotną wyspą. 

Każdy człowiek wiąże się z kimś 

i czymś.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą 

ponieważ związał się z MARYJĄ 

i RUCHEM RODZIN NAZARE-

TAŃSKICH.

Dziś za to dziękujemy. I można by na 

tym kazanie skończyć. I nie byłoby to 

złe kazanie.

Ale proszono mnie, abym ten rok 

Jubileuszowy XXV podsumować.

Podsumowanie takie jak to, nie jest 

jakąś formą bilansu, ale rejestracją 

obecności łaski.

Dwadzieścia pięć lat to czas łaski. 

Łaski Bożej obecności, Bożego dzia-

łania, Bożego daru. Darem szcze-

gólnie nam drogim jest dar Maryi, 

która – jak wierzymy – Ruch Rodzin 

Nazaretańskich założyła, go pro-

wadzi i z każdym z nas chce wchodzić 

w osobistą, intymną, duchową relację 

na wzór św. Jana Ewangelisty, zwaną 

komunią życia.

W gazetce jubileuszowej zostały 

w przybliżeniu policzone spotkania, 

pielgrzymki, rekolekcje, konferencje, 

adoracje itd.

Dzisiaj chcemy podziękować szcze-

gólnie za czas Jubileuszu, za ten 

ostatni rok formacyjny, który mija, 

a który był rokiem Jubileuszowym.

Dziękujemy Ci Maryjo za Jubile-

uszową Mszę Świętą pod przewod-

nictwem obecnego Księdza Arcy-

biskupa Metropolity, dziękujemy za 

obecność na naszych uroczystościach 

Jubileuszowych Księdza Arcybis-

kupa Seniora Stanisława Szymeckie-

go.

Dziękujemy Ci Maryjo za kolejnego 

kapłana, który w dniu dzisiejszym 

złożył Akt oddania Maryi na służbę 

Kościołowi, w rozumieniu naszej 

duchowości i naszego charyzmatu.

Dziękujemy Ci Maryjo za piel-

grzymkę do Ziemi Świętej.

Dziękujemy Ci Maryjo za 25 ̶ godzin-

ną adorację Najświętszego Sakra-

mentu.

Dziękujemy Ci Maryjo, za różaniec 

upamiętniający nasz Jubileusz.

Dziękujemy Ci Maryjo za Jubile-

uszowe pielgrzymki i rekolekcje.

Dziękujemy Ci Maryjo za gazetkę 

Jubileuszową i wszystkie gazetki 

„Dziękować chcę” wydane w tym 

roku i wydane w ciągu naszej historii.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

kapłanów – księdza moderatora, 

stałych spowiedników i kierowników 

duchowych.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

animatorów diecezjalnych.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

koordynacji diecezjalnej.

Dziękujemy Ci Maryjo za anima-

torów poszczególnych poziomów 

i animatorów grup parafialnych.

Dziękujemy Ci Maryjo za ostatnio 

powstałą grupę modlitewną.

Dziękujemy Ci Maryjo za parafię 

Miłosierdzia Bożego na czelne z ks. 

Proboszczem Andrzejem, za to, że 

możemy tam spotykać się każdego 

tygodnia.

Dziękujemy Ci Maryjo za udział, we 

Mszy Świętej w kolejną rocznicę 

śmierci naszego założyciela ks. Ta-

deusza Dajczera.

Dziękujemy Ci Maryjo, za konfe-

rencje naukowe poświęcone na-

szemu założycielowi, szczególnie za 

łaskę organizacji jednej z nich w na-

szej archidiecezji – 27 października 

obecnego roku.

Dziękujemy Ci Maryjo za publikację 

„List do Ewy”, w której opisaliśmy 

doświadczenie naszej wspólnoty 

wobec Najświętszej Ofiary – Mszy 

Świętej.

Dziękujemy Ci Maryjo za ciągłe 

pogłębianie naszej duchowości, za 

coraz pełniejsze rozumienie na-szego 

charyzmatu.

Dziękujemy Ci Maryjo za znaki naszej 

obecności w archidiecezji – krzyż 

w Świętej Wodzie, sztandar w parafii św. 

Jadwigi, witraż w parafii Brata Alberta 

w Mońkach. Dzisiaj kolejnym znakiem 

naszej obecności, a przede wszystkim 

darem Tobie Maryjo jest ofiara na 

remont kapliczki  Matki Bożej w 

wysokości 15 tys. złotych zebranych 

przez członków naszej wspólnoty.

Ksiądz Proboszcz pozwolił nam 

umieścić przy niej kamień z tabliczką 

upamiętniającą nasz Jubileusz  25 - 

lecia istnienia. 

Każda złotówka to ludzka praca, trud, 

ofiara, wyrzeczenie. Przyjmij je Ma-

ryjo jako kroplę w „morzu wdzięcz-

ności”, które dzisiaj wypełnia nasze 

serca.

Maryjo, 

dziękujemy, dziękujemy, 

dziękujemy...

Zakończenie Roku Jubileuszowego w Krypnie
16 czerwca 2018, kazanie ks. Dariusza Greleckiego

Zakończenie jubileuszu XXV-lecia

i roku formacyjnego RRN w Krypnie Bożena Kulesza

W sobotę 16. czerwca 2018r. RRN 

Archidiecezji Białostockiej zgroma-

dził się w sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Krypnie, by dziękować  

za 25 lat naszej wspólnoty, za dar 

Maryi i wszystkie otrzymane łaski. 

Matce Najświętszej oddawaliśmy 

także z wdzięcznością czas jubileuszu 

i mijający rok formacyjny.

O godz. 10 zaczęliśmy się groma-

dzić w kościele na indywidualnym 

dziękczynieniu, na modlitwie za 

kapłanów, naszą wspólnotę, grupy 

parafialne, nasze rodziny, za zbliżają-

ce się rekolekcje wakacyjne. 

Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu rozpoczęła się o godz. 10.30. 

Towarzyszyły nam przemyślenia św. 

Maksymi l iana  Mar i i  Kolbego 

z książeczki: Aby Ona żyła i działała 

w nas i przez nas. Czytał je Mirek 

Heleniak. Z pięknymi pieśniami w ten 

czas uwielbienia Pana Jezusa włączy-

ła się nasza schola. 

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza 

Święta koncelebrowana z udziałem 

ks. moderatora Mirosława Stankiewi-

cza i  kapłanów posługujących 

w naszej wspólnocie oraz opiekunów 

grup parafialnych. Słowo do zgroma-

dzonych skierował proboszcz parafii, 

ks. Grzegorz Bołtruczuk. Powiedział, 

że tam, gdzie obecna jest Matka Boża 

jest Nazaret. W Nazarecie Maryja 

rozmawiała z Aniołem, poczęła 

Zbawiciela i my w tym wszystkim 

bierzemy udział przez całoroczną 

formacje. Nazaret też może być 

w naszych sercach wdzięcznych za 

łaski 25-lecia RRN, a towarzysząca 

temu miłość i radość to najpiękniejsze 

nastawienie do Boga. Ks. proboszcz 

podziękował wspólnocie za dar 

pieniężny przeznaczony na renowację 

kapliczki obrazującej proroctwo 

Symeona, pierwszej z Siedmiu 

Kapliczek Boleści NMP. 

Obsługę Mszy Świętej przygoto-

wali animatorzy grupy z Krypna, Ania 

i Andrzej Dziębowscy. Oni też byli 

gospodarzami tego dnia. Homilię 

wygłosił ks. Dariusz Grelecki. Tekst 

homilii zamieszczony jest w gazetce. 

Małżeństwa z małymi dziećmi niosły 

dary, wśród których był wspólnotowy 

datek na renowację kapliczki, 

jubileuszowa gazetka i różaniec. Róże 

niesione przez gromadkę dzieci były 

wyrazem naszej wielkiej wdzięcz-

ności Panu Bogu za wszystko, co 

otrzymaliśmy.

Ubogaceni Najświętszą Ofiarą, 

razem z naszymi kapłanami zgroma-

dziliśmy się na placu kościelnym przy 

odnowionej j kapliczce Siedmiu 

Boleści NMP. Obok został umiesz-

czony kamień z tabliczką o następu-

jącej treści: „W duchu wdzięczności 

Matce Bożej renowację kapliczki 

ufundował  RRN w XXV-lecie 

istnienia w Archidiecezji Białostoc-

kiej 15.XII.2017”. Nastąpiło odsło-

nięcie tabliczki, którego dokonały 

Daniela Gryko i Stasia Perkowska, 

osoby, które najwcześniej Maryja 

zaprosiła do RRN. Następnie nasz 

animator diecezjalny, Wiesio Szcze-

paniak poprosił dzieci i młodzież 

z różnych poziomów: Jasia Króla, 

Karola Harasimowicza i Macieja 

Kuleszę o przykręcenie tabliczki. 

W umocowaniu pamiątkowej płytki 

na kamieniu uczestniczyli  też 

p r z e d s t a - w i c i e l e  R R N  z 

poszczególnych miejscowości: z 

S o k ó ł k i ,  K u ź n i c y,  M o n i e k , 

Suchowoli, Choroszczy, Grabówki, 

Zabłudowa, Juchnowca. Ksiądz 

proboszcz uroczyście poświę-cił 

kapliczkę.

Potem wróciliśmy do kościoła, by 

wspólnie odmówić Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego i litanię do 

Najświętszego Serca Jezusa.

Ala Kozłowska bardzo serdecznie 

i gorąco zaprosiła wspólnotę na 

rodzinną działkę na biesiadę. Miejsce 

bardzo piękne, z pomieszczeniem, w 

którym mogliśmy się posilić i zjeść 

gorące kiełbaski, ze stawem, kajakami 

i samotnią na wysepce, z drzewami 

dającymi ochłodę w upalny dzień i 

szemrzącą rzeczką z boku. Bardzo 

dziękujemy Ali i jej rodzinie za 

wielkie serce. Było wspaniale 

i  rodzinnie.  Krypniańska Pani 

niezwykle hojnie nas tego dnia 

obdarowała

Dziękujemy Maryi za Jej wielką 

miłość, za to, że naszą wspólnotę 

założyła, prowadzi i pragnie z każdym 

z nas wchodzić w komunię życia. 

Dziękujemy Bogu za dar Maryi. 

Matko Boża wielkiego zawierzenia, 

oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń.

Dziękujemy Tadeuszowi Walukowi za wykonanie tabliczki

 i umieszczenie jej na  kamieniu przy  kapliczce Siedmiu Boleści Matki Bożej w Krypnie

 odnowionej z datków złożonych przez naszą wspólnotę. 



6 7

Rozpocznę banalnie. Cytatem – który 

słyszeliście pewnie wszyscy; oczy-

wistym dla wszystkich. 

Nikt nie jest samotną wyspą. 

Każdy człowiek wiąże się z kimś 

i czymś.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą.

Nikt z nas nie jest samotną wyspą 

ponieważ związał się z MARYJĄ 

i RUCHEM RODZIN NAZARE-

TAŃSKICH.

Dziś za to dziękujemy. I można by na 

tym kazanie skończyć. I nie byłoby to 

złe kazanie.

Ale proszono mnie, abym ten rok 

Jubileuszowy XXV podsumować.

Podsumowanie takie jak to, nie jest 

jakąś formą bilansu, ale rejestracją 

obecności łaski.

Dwadzieścia pięć lat to czas łaski. 

Łaski Bożej obecności, Bożego dzia-

łania, Bożego daru. Darem szcze-

gólnie nam drogim jest dar Maryi, 

która – jak wierzymy – Ruch Rodzin 

Nazaretańskich założyła, go pro-

wadzi i z każdym z nas chce wchodzić 

w osobistą, intymną, duchową relację 

na wzór św. Jana Ewangelisty, zwaną 

komunią życia.

W gazetce jubileuszowej zostały 

w przybliżeniu policzone spotkania, 

pielgrzymki, rekolekcje, konferencje, 

adoracje itd.

Dzisiaj chcemy podziękować szcze-

gólnie za czas Jubileuszu, za ten 

ostatni rok formacyjny, który mija, 

a który był rokiem Jubileuszowym.

Dziękujemy Ci Maryjo za Jubile-

uszową Mszę Świętą pod przewod-

nictwem obecnego Księdza Arcy-

biskupa Metropolity, dziękujemy za 

obecność na naszych uroczystościach 

Jubileuszowych Księdza Arcybis-

kupa Seniora Stanisława Szymeckie-

go.

Dziękujemy Ci Maryjo za kolejnego 

kapłana, który w dniu dzisiejszym 

złożył Akt oddania Maryi na służbę 

Kościołowi, w rozumieniu naszej 

duchowości i naszego charyzmatu.

Dziękujemy Ci Maryjo za piel-

grzymkę do Ziemi Świętej.

Dziękujemy Ci Maryjo za 25 ̶ godzin-

ną adorację Najświętszego Sakra-

mentu.

Dziękujemy Ci Maryjo, za różaniec 

upamiętniający nasz Jubileusz.

Dziękujemy Ci Maryjo za Jubile-

uszowe pielgrzymki i rekolekcje.

Dziękujemy Ci Maryjo za gazetkę 

Jubileuszową i wszystkie gazetki 

„Dziękować chcę” wydane w tym 

roku i wydane w ciągu naszej historii.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

kapłanów – księdza moderatora, 

stałych spowiedników i kierowników 

duchowych.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

animatorów diecezjalnych.

Dziękujemy Ci Maryjo za posługę 

koordynacji diecezjalnej.

Dziękujemy Ci Maryjo za anima-

torów poszczególnych poziomów 

i animatorów grup parafialnych.

Dziękujemy Ci Maryjo za ostatnio 

powstałą grupę modlitewną.

Dziękujemy Ci Maryjo za parafię 

Miłosierdzia Bożego na czelne z ks. 

Proboszczem Andrzejem, za to, że 

możemy tam spotykać się każdego 

tygodnia.

Dziękujemy Ci Maryjo za udział, we 

Mszy Świętej w kolejną rocznicę 

śmierci naszego założyciela ks. Ta-

deusza Dajczera.

Dziękujemy Ci Maryjo, za konfe-

rencje naukowe poświęcone na-

szemu założycielowi, szczególnie za 

łaskę organizacji jednej z nich w na-

szej archidiecezji – 27 października 

obecnego roku.

Dziękujemy Ci Maryjo za publikację 

„List do Ewy”, w której opisaliśmy 

doświadczenie naszej wspólnoty 

wobec Najświętszej Ofiary – Mszy 

Świętej.

Dziękujemy Ci Maryjo za ciągłe 

pogłębianie naszej duchowości, za 

coraz pełniejsze rozumienie na-szego 

charyzmatu.

Dziękujemy Ci Maryjo za znaki naszej 

obecności w archidiecezji – krzyż 

w Świętej Wodzie, sztandar w parafii św. 

Jadwigi, witraż w parafii Brata Alberta 

w Mońkach. Dzisiaj kolejnym znakiem 

naszej obecności, a przede wszystkim 

darem Tobie Maryjo jest ofiara na 

remont kapliczki  Matki Bożej w 

wysokości 15 tys. złotych zebranych 

przez członków naszej wspólnoty.

Ksiądz Proboszcz pozwolił nam 

umieścić przy niej kamień z tabliczką 

upamiętniającą nasz Jubileusz  25 - 

lecia istnienia. 

Każda złotówka to ludzka praca, trud, 

ofiara, wyrzeczenie. Przyjmij je Ma-

ryjo jako kroplę w „morzu wdzięcz-

ności”, które dzisiaj wypełnia nasze 

serca.

Maryjo, 

dziękujemy, dziękujemy, 

dziękujemy...

Zakończenie Roku Jubileuszowego w Krypnie
16 czerwca 2018, kazanie ks. Dariusza Greleckiego

Zakończenie jubileuszu XXV-lecia

i roku formacyjnego RRN w Krypnie Bożena Kulesza

W sobotę 16. czerwca 2018r. RRN 

Archidiecezji Białostockiej zgroma-

dził się w sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Krypnie, by dziękować  

za 25 lat naszej wspólnoty, za dar 

Maryi i wszystkie otrzymane łaski. 

Matce Najświętszej oddawaliśmy 

także z wdzięcznością czas jubileuszu 

i mijający rok formacyjny.

O godz. 10 zaczęliśmy się groma-

dzić w kościele na indywidualnym 

dziękczynieniu, na modlitwie za 

kapłanów, naszą wspólnotę, grupy 

parafialne, nasze rodziny, za zbliżają-

ce się rekolekcje wakacyjne. 

Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu rozpoczęła się o godz. 10.30. 

Towarzyszyły nam przemyślenia św. 

Maksymi l iana  Mar i i  Kolbego 

z książeczki: Aby Ona żyła i działała 

w nas i przez nas. Czytał je Mirek 

Heleniak. Z pięknymi pieśniami w ten 

czas uwielbienia Pana Jezusa włączy-

ła się nasza schola. 

O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza 

Święta koncelebrowana z udziałem 

ks. moderatora Mirosława Stankiewi-

cza i  kapłanów posługujących 

w naszej wspólnocie oraz opiekunów 

grup parafialnych. Słowo do zgroma-

dzonych skierował proboszcz parafii, 

ks. Grzegorz Bołtruczuk. Powiedział, 

że tam, gdzie obecna jest Matka Boża 

jest Nazaret. W Nazarecie Maryja 

rozmawiała z Aniołem, poczęła 

Zbawiciela i my w tym wszystkim 

bierzemy udział przez całoroczną 

formacje. Nazaret też może być 

w naszych sercach wdzięcznych za 

łaski 25-lecia RRN, a towarzysząca 

temu miłość i radość to najpiękniejsze 

nastawienie do Boga. Ks. proboszcz 

podziękował wspólnocie za dar 

pieniężny przeznaczony na renowację 

kapliczki obrazującej proroctwo 

Symeona, pierwszej z Siedmiu 

Kapliczek Boleści NMP. 

Obsługę Mszy Świętej przygoto-

wali animatorzy grupy z Krypna, Ania 

i Andrzej Dziębowscy. Oni też byli 

gospodarzami tego dnia. Homilię 

wygłosił ks. Dariusz Grelecki. Tekst 

homilii zamieszczony jest w gazetce. 

Małżeństwa z małymi dziećmi niosły 

dary, wśród których był wspólnotowy 

datek na renowację kapliczki, 

jubileuszowa gazetka i różaniec. Róże 

niesione przez gromadkę dzieci były 

wyrazem naszej wielkiej wdzięcz-

ności Panu Bogu za wszystko, co 

otrzymaliśmy.

Ubogaceni Najświętszą Ofiarą, 

razem z naszymi kapłanami zgroma-

dziliśmy się na placu kościelnym przy 

odnowionej j kapliczce Siedmiu 

Boleści NMP. Obok został umiesz-

czony kamień z tabliczką o następu-

jącej treści: „W duchu wdzięczności 

Matce Bożej renowację kapliczki 

ufundował  RRN w XXV-lecie 

istnienia w Archidiecezji Białostoc-

kiej 15.XII.2017”. Nastąpiło odsło-

nięcie tabliczki, którego dokonały 

Daniela Gryko i Stasia Perkowska, 

osoby, które najwcześniej Maryja 

zaprosiła do RRN. Następnie nasz 

animator diecezjalny, Wiesio Szcze-

paniak poprosił dzieci i młodzież 

z różnych poziomów: Jasia Króla, 

Karola Harasimowicza i Macieja 

Kuleszę o przykręcenie tabliczki. 

W umocowaniu pamiątkowej płytki 

na kamieniu uczestniczyli  też 

p r z e d s t a - w i c i e l e  R R N  z 

poszczególnych miejscowości: z 

S o k ó ł k i ,  K u ź n i c y,  M o n i e k , 

Suchowoli, Choroszczy, Grabówki, 

Zabłudowa, Juchnowca. Ksiądz 

proboszcz uroczyście poświę-cił 

kapliczkę.

Potem wróciliśmy do kościoła, by 

wspólnie odmówić Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego i litanię do 

Najświętszego Serca Jezusa.

Ala Kozłowska bardzo serdecznie 

i gorąco zaprosiła wspólnotę na 

rodzinną działkę na biesiadę. Miejsce 

bardzo piękne, z pomieszczeniem, w 

którym mogliśmy się posilić i zjeść 

gorące kiełbaski, ze stawem, kajakami 

i samotnią na wysepce, z drzewami 

dającymi ochłodę w upalny dzień i 

szemrzącą rzeczką z boku. Bardzo 

dziękujemy Ali i jej rodzinie za 

wielkie serce. Było wspaniale 

i  rodzinnie.  Krypniańska Pani 

niezwykle hojnie nas tego dnia 

obdarowała

Dziękujemy Maryi za Jej wielką 

miłość, za to, że naszą wspólnotę 

założyła, prowadzi i pragnie z każdym 

z nas wchodzić w komunię życia. 

Dziękujemy Bogu za dar Maryi. 

Matko Boża wielkiego zawierzenia, 

oddajemy się Tobie bez zastrzeżeń.

Dziękujemy Tadeuszowi Walukowi za wykonanie tabliczki

 i umieszczenie jej na  kamieniu przy  kapliczce Siedmiu Boleści Matki Bożej w Krypnie

 odnowionej z datków złożonych przez naszą wspólnotę. 
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Śladami bł . ks. Michała Sopoćki
Barbara Pietrzykowska

W dniu 15. maja 2018 r. odbył się 

drugi etap pielgrzymowania Szlakiem 

bł. ks. Michała Sopoćki. Do udziału w 

tym pielgrzymowaniu w szczegól-

ności została zaproszona wspólnota 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich 

Archidiecezji Białostockiej.

Cały szlak ma 9 km długości. Powstał 

on we współpracy z Urzędem 

Miejskim w Białymstoku.

Beatyfikowany w 2008 roku ks. 

Michał Sopoćko mieszkał w Białyms-

toku w latach 1947-75. Na szlaku 

przeznaczonym dla pielgrzymów 

i turystów znalazły się m.in. kaplica 

Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy 

Poleskiej 42, gdzie ks. Sopoćko 

mieszka ł  i  p racował ,  a  t akże 

sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

przy ulicy Radzymińskiej 1, gdzie 

spoczywają jego relikwie. Są też 

najbardziej znane kościoły w Bia-

łymstoku: Archikatedra Białostocka, 

kościół Św. Rocha, kościół Św. Woj-

ciecha, ale i obecne Seminarium 

Duchowne przy ulicy Warszawskiej 

i inne miejsca: kaplica Sióstr Pasterza-

nek przy ulicy Orzeszkowej, kościół 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

Pomnik-Krzyż dziękczynny przy 

torach na ulicy Poleskiej. 

Drugi etap pielgrzymowania 

prowadził z Archikatedry Białostoc-

kiej do kaplicy Sióstr Pasterzanek 

przy ulicy Orzeszkowej. Kiedy ks. 

Mirosław przekazał na poniedział-

kowym spotkaniu zaproszenie do 

udziału w pielgrzymowaniu, od razu 

zrodziło się we mnie pragnienie 

uczestniczenia razem ze wspólnotą w 

wędrowaniu śladami Błogosła-

wionego. Od dawna słyszałam o tym, 

że organizowane są takie pielgrzymki, 

ale nigdy w nich nie uczestniczyłam. 

Pociągnęło mnie to tym bardziej, że w 

katedrze tego dnia była odprawiana 

Eucharystia w intencji rodzin i ona 

rozpoczynała pielgrzymkę. Po 

odmówieniu modlitwy przed obrazem 

Jezusa Miłosiernego w archikatedrze i 

zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na 

schodach bazyliki ruszyliśmy w 

drogę.  Pielgrzymkę prowadził 

kustosz sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego, ks. Andrzej Kozakiewicz. 

Trasa wiodła przez dziedziniec pałacu 

Branickich, białostockie Planty i dalej 

ulicą Adama Mickiewicza. W drodze 

odmówiliśmy Koronkę z przygotowa-

nymi przez Izę Suchocką krótkimi 

rozważaniami i śpiewaliśmy pieśni do 

Miłosierdzia Bożego. Mijaliśmy 

przechodniów, instytucje i sklepy 

Była to w pewien sposób manifestacja 

naszej wiary. 

Trasa z archikatedry do 

kaplicy była mi szczególnie bliska, 

można powiedzieć sentymentalna. 

Dziesiątki lat temu, kiedy byłam 

dzieckiem, mieszkałam u swojej 

starszej siostry przy ul.  Marii 

Konopnick ie j ,  wtedy  właśn ie 

chodziliśmy na niedzielną Mszę 

Świętą do katedry spacerkiem przez 

park. W drodze powrotnej, latem 

obowiązkowo zachodziliśmy na lody 

do parku i zatrzymywaliśmy się przy 

rzeźbie „praczek”. Wielokrotnie 

uczestniczyliśmy również na Mszy 

Świętej w kaplicy Sióstr przy ul. Elizy 

Orzeszkowej. Wtedy budynek kaplicy 

i przylegającego ówczesnego semina-

rium były bardzo ubogie. Przyjemnie 

było zobaczyć odnowione budynki i 

wnętrze kaplicy. Radość ogarnęła 

moje serce, gdy po kilkudziesięciu 

Pomogli w wierze
Alicja Heleniak

W mojej wierze chyba najbar-

dziej pomogły mi wszystkie trudne 

sytuacje, które przeżywałam w moim 

życiu. To one uwrażliwiały moją 

duszę i pozwalały spoglądać na 

wszystko z szerszej perspektywy. 

Rozpaczliwe sytuacje, w których 

znajdowałam się sprawiały, że 

stawałam na brzegu przepaści. I były 

tylko dwa wyjścia. Albo poddać się tej 

otchłani. albo rozpaczliwie wyciągać 

dłonie do Boga. To właśnie od Niego 

czerpałam siłę, radość w przygnę-

bieniu, godność dziecka, mimo 

spadających na mnie bolesnych 

doświadczeń. To Bóg był moją siłą. To 

Jemu oddaję wszystkie wypłakane 

łzy, moje bóle i strapienia.

Oczywiście, że pierwsze kroki 

w wierze zawdzięczam rodzicom. To 

dzięki nim i Bożej łasce zostałam 

ochrzczona, przystąpiłam do pierws-

zej Komunii Świętej,  wpadłam 

w czułe ramiona Jezusa, który mnie 

dalej prowadził przez kapłanów. 

Dziękuję Panu Bogu za dar przyjścia 

na świat w katolickiej rodzinie.

Już, jako dziecko lubiłam zacho-

dzić do Kościoła w drodze do szkoły. 

Lubiłam sobie posiedzieć w pustym 

i chłodnym kościele i patrzeć na 

Ołtarz. To wspomnienie do dzisiaj jest 

dla mnie bardzo żywe.

Jako ełczanka, moje najpiękniej-

sze chwile wiary przeżywałam w 

Kościele pod wezwaniem Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa, który był 

i nadal jest prowadzony przez księży 

zakonników Kanoników Regularnych 

Laterańskich. To w tym kościele 

uczyłam się oddechu wiary, to w nim 

kapłani- zakonnicy rozpalali moje 

serce miłością do Pana Jezusa.

Trochę poobijało mnie to życie. 

Z ranami duszy weszłam w świat 

dorosłych i tu też otrzymałam rany. 

Taka poobijana i obolała zwracałam 

się całym sercem do Pana Jezusa. 

W Jego ranach ukrywałam moje. 

Kochałam go, bo był mi bliski w 

cierpieniu. Od życia i ludzi niewiele 

się spodziewałam po przykrych 

i bolesnych doświadczeniach. Właści-

wie cierpienie stale mi towarzyszy. 

Zmienia się tylko jego oblicze. Ale nie 

narzekam. Przeszłość nie wyciska już 

moich łez. W Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich, do którego trafiłam z moim 

mężem w 1994 roku, uczę się, że w 

tym wszystkim ukrywał się Bóg, że to 

Jego łaska, że cierpienie uszlachetnia 

człowieka. Bóg jest i był obecny w 

wydarzeniach mego życia, choć one 

wiele razy zatrzęsły posadami mego 

istnienia. Zawsze jednak szukałam 

kochającego Oblicza Pana Jezusa i 

wierzyłam w Jego miłość, choć ludzie 

chcieli mi powiedzieć, że nikt mnie 

nie kocha. Wierzyłam, że On zna 

mnie, widzi i rozumie. On jeden. Tu w 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczę 

się pełnić wolę Bożą i dostrzegać ją w 

różnych okolicznościach mego życia. 

Już nie wspinam się z trudem pod 

górę. Biegnę szybkimi krokami w dół 

– w dół mego życia, ku jego końcowi, 

w dół, w którym widzę ułomności 

mojej duszy, w którym dostrzegam jak 

mało dobra czynię wokół siebie, jak 

łatwo wpadam w pułapki grzechu, 

choć go nie chcę i wyrzekam się go 

całym sercem. Dlatego mam Matkę, 

Maryję, której zawierzyłam moje 

serce i to Ją proszę, by moje zło 

zamieniała w dobro dla innych ludzi.

D w a  l a t a  t e m u ,  w  l u t y m 

obchodziłam 20-lecie złożenia Aktu 

Zawierzenia Maryi, w sierpniu 10-

lecie Aktu Oddania się na służbę 

Chrys tusowi  w Jego  świę tym 

kościele. Ten skarb otrzymałam 

w Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz 

wiele serca od kapłanów w nim 

posługujących. Moje serce stało się 

spokojne i coraz mniej zalęknione, 

Czuję, że jestem w objęciach Pana 

Boga i Matki Najświętszej.

Chociaż  trudy życia mnie nie omijają, 

zostałam przeniesiona przez te, które 

groziły załamaniem. Wierzę, że były 

to kochające ramiona Matki Bożej 

i Pana Jezusa.

Wiele uczę się w RRN, ale też im 

więcej wiem, tym bardziej rozumiem 

jak wiem niewiele. W RRN rozpozna-

wałam godność mojej osoby, jako 

dziecka Bożego i wyzbywam się 

powoli pychy względów ludzkich. Już 

nie boję się, że ktoś źle na mnie 

spojrzy, czy źle o mnie powie, 

oskarży. Wszystko jest łaską.

Wiem, że jestem w objęciach kocha-

jącego Boga, w objęciach kochającej 

Matki. Idę zanurzona w tych spojrze-

niach i bardzo wdzięczna Panu Bogu 

za drogę mego życia, choć wiem, 

że mogłam wybrać inaczej, wskoczyć 

do innego wagonu, gdy byłam na 

rozstaju dróg.

Bogu niech będą dzięki za 

wszystko i Maryi, ukochanej mojej 

Mamusi. Dziękuję za ludzi trudnych 

i dobrych, których spotkałam na 

drodze mego życia, za mego kierow-

nika duchowego ks. Leszka Struka, 

który ma dla mnie serce Ojca, za 

kierowników duchowych, którzy 

prowadzili moją duszę w przeszłości.

latach mogłam znowu uklęknąć i 

pomodlić się w kaplicy, do której 

uczęszczałam jako dziecko, a gdzie 

przechowywane są relikwie  bł. ks. 

Michała Sopoćki. 

Bogu niech będą dzięki za dar 

bł. ks. Michała i możliwość stąpania 

po Jego śladach.
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Śladami bł . ks. Michała Sopoćki
Barbara Pietrzykowska

W dniu 15. maja 2018 r. odbył się 

drugi etap pielgrzymowania Szlakiem 

bł. ks. Michała Sopoćki. Do udziału w 

tym pielgrzymowaniu w szczegól-

ności została zaproszona wspólnota 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich 

Archidiecezji Białostockiej.

Cały szlak ma 9 km długości. Powstał 

on we współpracy z Urzędem 

Miejskim w Białymstoku.

Beatyfikowany w 2008 roku ks. 

Michał Sopoćko mieszkał w Białyms-

toku w latach 1947-75. Na szlaku 

przeznaczonym dla pielgrzymów 

i turystów znalazły się m.in. kaplica 

Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy 

Poleskiej 42, gdzie ks. Sopoćko 

mieszka ł  i  p racował ,  a  t akże 

sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

przy ulicy Radzymińskiej 1, gdzie 

spoczywają jego relikwie. Są też 

najbardziej znane kościoły w Bia-

łymstoku: Archikatedra Białostocka, 

kościół Św. Rocha, kościół Św. Woj-

ciecha, ale i obecne Seminarium 

Duchowne przy ulicy Warszawskiej 

i inne miejsca: kaplica Sióstr Pasterza-

nek przy ulicy Orzeszkowej, kościół 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

Pomnik-Krzyż dziękczynny przy 

torach na ulicy Poleskiej. 

Drugi etap pielgrzymowania 

prowadził z Archikatedry Białostoc-

kiej do kaplicy Sióstr Pasterzanek 

przy ulicy Orzeszkowej. Kiedy ks. 

Mirosław przekazał na poniedział-

kowym spotkaniu zaproszenie do 

udziału w pielgrzymowaniu, od razu 

zrodziło się we mnie pragnienie 

uczestniczenia razem ze wspólnotą w 

wędrowaniu śladami Błogosła-

wionego. Od dawna słyszałam o tym, 

że organizowane są takie pielgrzymki, 

ale nigdy w nich nie uczestniczyłam. 

Pociągnęło mnie to tym bardziej, że w 

katedrze tego dnia była odprawiana 

Eucharystia w intencji rodzin i ona 

rozpoczynała pielgrzymkę. Po 

odmówieniu modlitwy przed obrazem 

Jezusa Miłosiernego w archikatedrze i 

zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na 

schodach bazyliki ruszyliśmy w 

drogę.  Pielgrzymkę prowadził 

kustosz sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego, ks. Andrzej Kozakiewicz. 

Trasa wiodła przez dziedziniec pałacu 

Branickich, białostockie Planty i dalej 

ulicą Adama Mickiewicza. W drodze 

odmówiliśmy Koronkę z przygotowa-

nymi przez Izę Suchocką krótkimi 

rozważaniami i śpiewaliśmy pieśni do 

Miłosierdzia Bożego. Mijaliśmy 

przechodniów, instytucje i sklepy 

Była to w pewien sposób manifestacja 

naszej wiary. 

Trasa z archikatedry do 

kaplicy była mi szczególnie bliska, 

można powiedzieć sentymentalna. 

Dziesiątki lat temu, kiedy byłam 

dzieckiem, mieszkałam u swojej 

starszej siostry przy ul.  Marii 

Konopnick ie j ,  wtedy  właśn ie 

chodziliśmy na niedzielną Mszę 

Świętą do katedry spacerkiem przez 

park. W drodze powrotnej, latem 

obowiązkowo zachodziliśmy na lody 

do parku i zatrzymywaliśmy się przy 

rzeźbie „praczek”. Wielokrotnie 

uczestniczyliśmy również na Mszy 

Świętej w kaplicy Sióstr przy ul. Elizy 

Orzeszkowej. Wtedy budynek kaplicy 

i przylegającego ówczesnego semina-

rium były bardzo ubogie. Przyjemnie 

było zobaczyć odnowione budynki i 

wnętrze kaplicy. Radość ogarnęła 

moje serce, gdy po kilkudziesięciu 

Pomogli w wierze
Alicja Heleniak

W mojej wierze chyba najbar-

dziej pomogły mi wszystkie trudne 

sytuacje, które przeżywałam w moim 

życiu. To one uwrażliwiały moją 

duszę i pozwalały spoglądać na 

wszystko z szerszej perspektywy. 

Rozpaczliwe sytuacje, w których 

znajdowałam się sprawiały, że 

stawałam na brzegu przepaści. I były 

tylko dwa wyjścia. Albo poddać się tej 

otchłani. albo rozpaczliwie wyciągać 

dłonie do Boga. To właśnie od Niego 

czerpałam siłę, radość w przygnę-

bieniu, godność dziecka, mimo 

spadających na mnie bolesnych 

doświadczeń. To Bóg był moją siłą. To 

Jemu oddaję wszystkie wypłakane 

łzy, moje bóle i strapienia.

Oczywiście, że pierwsze kroki 

w wierze zawdzięczam rodzicom. To 

dzięki nim i Bożej łasce zostałam 

ochrzczona, przystąpiłam do pierws-

zej Komunii Świętej,  wpadłam 

w czułe ramiona Jezusa, który mnie 

dalej prowadził przez kapłanów. 

Dziękuję Panu Bogu za dar przyjścia 

na świat w katolickiej rodzinie.

Już, jako dziecko lubiłam zacho-

dzić do Kościoła w drodze do szkoły. 

Lubiłam sobie posiedzieć w pustym 

i chłodnym kościele i patrzeć na 

Ołtarz. To wspomnienie do dzisiaj jest 

dla mnie bardzo żywe.

Jako ełczanka, moje najpiękniej-

sze chwile wiary przeżywałam w 

Kościele pod wezwaniem Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa, który był 

i nadal jest prowadzony przez księży 

zakonników Kanoników Regularnych 

Laterańskich. To w tym kościele 

uczyłam się oddechu wiary, to w nim 

kapłani- zakonnicy rozpalali moje 

serce miłością do Pana Jezusa.

Trochę poobijało mnie to życie. 

Z ranami duszy weszłam w świat 

dorosłych i tu też otrzymałam rany. 

Taka poobijana i obolała zwracałam 

się całym sercem do Pana Jezusa. 

W Jego ranach ukrywałam moje. 

Kochałam go, bo był mi bliski w 

cierpieniu. Od życia i ludzi niewiele 

się spodziewałam po przykrych 

i bolesnych doświadczeniach. Właści-

wie cierpienie stale mi towarzyszy. 

Zmienia się tylko jego oblicze. Ale nie 

narzekam. Przeszłość nie wyciska już 

moich łez. W Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich, do którego trafiłam z moim 

mężem w 1994 roku, uczę się, że w 

tym wszystkim ukrywał się Bóg, że to 

Jego łaska, że cierpienie uszlachetnia 

człowieka. Bóg jest i był obecny w 

wydarzeniach mego życia, choć one 

wiele razy zatrzęsły posadami mego 

istnienia. Zawsze jednak szukałam 

kochającego Oblicza Pana Jezusa i 

wierzyłam w Jego miłość, choć ludzie 

chcieli mi powiedzieć, że nikt mnie 

nie kocha. Wierzyłam, że On zna 

mnie, widzi i rozumie. On jeden. Tu w 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich uczę 

się pełnić wolę Bożą i dostrzegać ją w 

różnych okolicznościach mego życia. 

Już nie wspinam się z trudem pod 

górę. Biegnę szybkimi krokami w dół 

– w dół mego życia, ku jego końcowi, 

w dół, w którym widzę ułomności 

mojej duszy, w którym dostrzegam jak 

mało dobra czynię wokół siebie, jak 

łatwo wpadam w pułapki grzechu, 

choć go nie chcę i wyrzekam się go 

całym sercem. Dlatego mam Matkę, 

Maryję, której zawierzyłam moje 

serce i to Ją proszę, by moje zło 

zamieniała w dobro dla innych ludzi.

D w a  l a t a  t e m u ,  w  l u t y m 

obchodziłam 20-lecie złożenia Aktu 

Zawierzenia Maryi, w sierpniu 10-

lecie Aktu Oddania się na służbę 

Chrys tusowi  w Jego  świę tym 

kościele. Ten skarb otrzymałam 

w Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz 

wiele serca od kapłanów w nim 

posługujących. Moje serce stało się 

spokojne i coraz mniej zalęknione, 

Czuję, że jestem w objęciach Pana 

Boga i Matki Najświętszej.

Chociaż  trudy życia mnie nie omijają, 

zostałam przeniesiona przez te, które 

groziły załamaniem. Wierzę, że były 

to kochające ramiona Matki Bożej 

i Pana Jezusa.

Wiele uczę się w RRN, ale też im 

więcej wiem, tym bardziej rozumiem 

jak wiem niewiele. W RRN rozpozna-

wałam godność mojej osoby, jako 

dziecka Bożego i wyzbywam się 

powoli pychy względów ludzkich. Już 

nie boję się, że ktoś źle na mnie 

spojrzy, czy źle o mnie powie, 

oskarży. Wszystko jest łaską.

Wiem, że jestem w objęciach kocha-

jącego Boga, w objęciach kochającej 

Matki. Idę zanurzona w tych spojrze-

niach i bardzo wdzięczna Panu Bogu 

za drogę mego życia, choć wiem, 

że mogłam wybrać inaczej, wskoczyć 

do innego wagonu, gdy byłam na 

rozstaju dróg.

Bogu niech będą dzięki za 

wszystko i Maryi, ukochanej mojej 

Mamusi. Dziękuję za ludzi trudnych 

i dobrych, których spotkałam na 

drodze mego życia, za mego kierow-

nika duchowego ks. Leszka Struka, 

który ma dla mnie serce Ojca, za 

kierowników duchowych, którzy 

prowadzili moją duszę w przeszłości.

latach mogłam znowu uklęknąć i 

pomodlić się w kaplicy, do której 

uczęszczałam jako dziecko, a gdzie 

przechowywane są relikwie  bł. ks. 

Michała Sopoćki. 

Bogu niech będą dzięki za dar 

bł. ks. Michała i możliwość stąpania 

po Jego śladach.
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Nie jesteśmy członkami Kościoła, jesteśmy Kościołem!

Ewa i Wiesław Szczepaniakowie

W czwartek, 24 maja 2018r., Ks. 
Abp Tadeusz Wojda zaprosił na 
spotkanie księży moderatorów ze 
św ieck imi  p r zeds t awic i e l ami 
wszystkich ruchów, wspólnot i 
s towarzyszeń w Archidiecezj i 
B i a ł o s t o c k i e j .  R u c h  R o d z i n 
Nazaretańskich reprezentował ks. 
moderator Mirosław Stankiewicz z 
animatorami diecezjalnymi Ewą 
i Wiesławem Szczepaniakami.

Już samo przygotowanie sali w 
Centrum Wystawienniczo-Konferen-
cyjnym na ul. Kościelnej i ceremonia 
otwierająca spotkanie zwiastowały 
nowe otwarcie w relacjach z naszym 
arcypasterzem. Osoby świeckie 
siedziały obok siebie w jednym, 
wewnętrznym kręgu krzeseł, za nimi, 
w kręgu zewnętrznym, usadowili się 
księża. Oba kręgi zbiegały się przy 
ścianie z dużym krucyfiksem, pod 
którym zasiedli Ks. Abp. Tadeusz 
Wojda, Ks. Bp Henryk Ciereszko i ks. 
Jarosław Grzegorczyk - Dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej, który spotkanie 
prowadził. Pośrodku ustawiono 
ołtarzyk ze świecą, która została 
zapalona ze słowami "Światło 
Chrystusa". Odczytano fragment 
Ewangelii wg św. Jana z rozdz. XV o 
winnym krzewie. Ks. Bp Henryk 
Ciereszko poprowadził Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Następnie 
osoby świeckie przedstawiły się, 

podając imię i  nazwisko oraz 
wspólnotę, którą reprezentują.

W swoim wystąpieniu Ks. Abp. 
Tadeusz Wojda skoncentrował się na 
jednym problemie: była to troska o 
zachowanie żywej wiary w naszej 
Archidiecezji, teraz i w przyszłości. 

Na początku przywołał myśl z 
Soboru Watykańskiego II: "Aby 
świeccy nie czuli się członkami 
Kościo ła ,  a le  by  czul i ,  że  są 
Kościołem". Świeccy mają być 
zaczynem, który przemieni świat. Co 
to znaczy być zaczynem? To znaczy, 
że w swoim środowisku mamy 
aktywnie uczestniczyć w ewangeli-
zacji. Na Podlasiu wiara jest żywa, jest 
ważna, nie jest czymś opcjonalnym. 
Istnieje jednak obszar, który wywo-
łuje szczególną troskę naszego Arcy-
pasterza. To dzieci, młodzież i studen-
ci. Samych studentów jest w Białyms-
toku 30 tys. Zbyt mały procent tej 
grupy uczestniczy w życiu Kościoła. 
Ksiądz Arcybiskup odczytuje obecny 
czas, jako święty czas Kairos, 
sposobność do ewangelizacji. Jeżeli 
go przegapimy, skutki będą jak na 
Zachodzie Europy! 

Pan Jezus zleca nam misję - 
głoszenie ewangelii ad extra - do tych, 
którzy są daleko od nas, są wierzący, 
ale nie mają okazji działać w grupach. 
W tym momencie nasuwa się myśl, że 
nasz  ruch ,  j akby  uprzedza jąc 
pragnienia Ks. Arcybiskupa, w 

ostatnim czasie dotarł do "tych daleko 
od nas" i  zorganizował Grupę 
Modlitewną osób chorych i  w 
podeszłym wieku. 

Następnie wywiązała się długa 
dyskusja, w której padały różne 
ciekawe pomysły, jak ewangelizować 
młodzież. 

W  p o d s u m o w a n i u  K s . 
Arcybiskup podkreślił jak ważne jest 
współdziałanie i odpowiedzialność 
świeckich, a zwłaszcza wspólnot i 
ruchów skupionych w Kościele. W 
naszej Archidiecezji jest około 7000 
osób należących do różnych wspólnot 
religijnych. Wspólnie organizowane 
akc je  modl i tewne,  rekolekcje 
w i e l k o p o s t n e ,  a d o r a c j e 
Najświętszego Sakramentu czy inne 
działania z tak ogromną rzeszą 
wiernych mogą pokazać siłę Kościoła 
i być niezwykłym świadectwem wiary 
dla innych. 

Co nasza wspólnota może 
wnieść do Kościoła? Jak możemy 
naszą duchowością i  naszym 
charyzmatem ubogacić życie 
Kościoła w naszej Archidiecezji i 
być  skutecznym narzędz iem 
ewangelizacji?
Ks. Arcybiskup zapowiedział 
reaktywowanie Rady Ruchów, 
która powinna konkretyzować cele 
działania wspólnot. Następne 
spotkanie ma odbyć się jesienią br. 

(Relacja ze spotkania z Ekscelencją Ks. Abp Tadeuszem Wojdą)

Od 4. maja można obejrzeć w 

kinach Helios film „ Paweł – Apostoł 

Chrystusa”.  Jest  to  produkcja 

amerykańska z 2018r. Film powstał w 

wytwórni znanej z takich ekranizacji 

jak „Zmartwychwstały” i „Siła 

modlitwy”. Akcja filmu rozgrywa się 

w Rzymie  w czas ie  s łynnego 

prześladowania chrześcijan przez 

cesarza Nerona. Rzym jest po pożarze, 

za który cesarz obwinia chrześcijan, a 

ich przywódca Paweł został skazany 

na karę śmierci i oczekuje na ścięcie w 

słynącym z okrucieństwa więzieniu.

Do Rzymu przybywa potajemnie 

Łukasz, lekarz i dawny towarzysz 

podróży apostolskich Pawła. Dociera 

do ukrywających się chrześcijan i na 

ich prośbę przedostaje  s ię  do 

więzienia, by poradzić się Pawła, co 

mają robić wobec prześladowań: 

uciekać z Rzymu, ukrywać się czy 

walczyć z tyranią.

Część zwłaszcza młodych chrześcijan 

jest zdania, że trzeba zbrojnie obalić 

Nerona i przejąć władzę.

Paweł w ciemnej celi i w samotności 

wciąż zmaga się z niechlubną 

p r z e s z ł o ś c i ą  p r z e ś l a d o w c y 

chrześcijan. Przeżywa na nowo 

z d a r z e n i e  p r z e d  i  p o  s w o i m 

nawróceniu. Zwolennikom walki i 

p r z e j ę c i a  w ł a d z y  w  R z y m i e 

przekazuje, że Chrystus nie mówił, że 

mają rządzić, ale kochać!

Łukasz postanawia dobrowolnie 

pozostać w więzieniu z Pawłem, by 

spisać jego wspomnienia z czasów 

podróży apostolskich. Tak powstają 

„Dzieje Apostolskie”. W filmie jest 

też ciekawy wątek chorej córki 

dowódcy więzienia Mauritiusa, której 

nikt nie może pomóc. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych sposobów 

Mauritius zwraca się o pomoc do 

Łukasza. Czy Łukasz ją uzdrowi? Czy 

Mauritius się nawróci? Czy rzymscy 

c h r z e ś c i j a n i e  p r z e t r w a j ą 

prześladowanie? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu. Paweł jednak musi 

być ścięty, bo prawo rzymskie jest 

bezlitosne. Film kończy się piękną 

sceną - po śmierci na spotkanie Pawła 

wychodzą Męczennicy i Maryja!

Film jest w wersji z dubbingiem, 

można więc zabrać ze sobą do kina 

starsze dzieci, tym bardziej, że mimo 

treści dotyczących prześladowania 

chrześcijan, nie epatuje on przemocą i 

scenami drastycznymi.  Jest  to 

uniwersalna opowieść o istocie 

chrześcijaństwa, o pokonywaniu zła 

miłością, a śmierci głęboką wiarą. 

Nasuwają się pytania – jak ja bym się 

z a c h o w a ł  w  o b l i c z u  t a k i c h 

prześladowań, jakich doświadczali 

pierwsi chrześcijanie? Jaka jest moja 

wiara?

P o l e c a m  t e n  f i l m .  Wa r t o 

obejrzeć!

Jan Oleński

Warto obejrzeć - „Dwie Korony”
Jan Oleński

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Nie jesteśmy członkami Kościoła, jesteśmy Kościołem!

Ewa i Wiesław Szczepaniakowie

W czwartek, 24 maja 2018r., Ks. 
Abp Tadeusz Wojda zaprosił na 
spotkanie księży moderatorów ze 
św ieck imi  p r zeds t awic i e l ami 
wszystkich ruchów, wspólnot i 
s towarzyszeń w Archidiecezj i 
B i a ł o s t o c k i e j .  R u c h  R o d z i n 
Nazaretańskich reprezentował ks. 
moderator Mirosław Stankiewicz z 
animatorami diecezjalnymi Ewą 
i Wiesławem Szczepaniakami.

Już samo przygotowanie sali w 
Centrum Wystawienniczo-Konferen-
cyjnym na ul. Kościelnej i ceremonia 
otwierająca spotkanie zwiastowały 
nowe otwarcie w relacjach z naszym 
arcypasterzem. Osoby świeckie 
siedziały obok siebie w jednym, 
wewnętrznym kręgu krzeseł, za nimi, 
w kręgu zewnętrznym, usadowili się 
księża. Oba kręgi zbiegały się przy 
ścianie z dużym krucyfiksem, pod 
którym zasiedli Ks. Abp. Tadeusz 
Wojda, Ks. Bp Henryk Ciereszko i ks. 
Jarosław Grzegorczyk - Dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej, który spotkanie 
prowadził. Pośrodku ustawiono 
ołtarzyk ze świecą, która została 
zapalona ze słowami "Światło 
Chrystusa". Odczytano fragment 
Ewangelii wg św. Jana z rozdz. XV o 
winnym krzewie. Ks. Bp Henryk 
Ciereszko poprowadził Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Następnie 
osoby świeckie przedstawiły się, 

podając imię i  nazwisko oraz 
wspólnotę, którą reprezentują.

W swoim wystąpieniu Ks. Abp. 
Tadeusz Wojda skoncentrował się na 
jednym problemie: była to troska o 
zachowanie żywej wiary w naszej 
Archidiecezji, teraz i w przyszłości. 

Na początku przywołał myśl z 
Soboru Watykańskiego II: "Aby 
świeccy nie czuli się członkami 
Kościo ła ,  a le  by  czul i ,  że  są 
Kościołem". Świeccy mają być 
zaczynem, który przemieni świat. Co 
to znaczy być zaczynem? To znaczy, 
że w swoim środowisku mamy 
aktywnie uczestniczyć w ewangeli-
zacji. Na Podlasiu wiara jest żywa, jest 
ważna, nie jest czymś opcjonalnym. 
Istnieje jednak obszar, który wywo-
łuje szczególną troskę naszego Arcy-
pasterza. To dzieci, młodzież i studen-
ci. Samych studentów jest w Białyms-
toku 30 tys. Zbyt mały procent tej 
grupy uczestniczy w życiu Kościoła. 
Ksiądz Arcybiskup odczytuje obecny 
czas, jako święty czas Kairos, 
sposobność do ewangelizacji. Jeżeli 
go przegapimy, skutki będą jak na 
Zachodzie Europy! 

Pan Jezus zleca nam misję - 
głoszenie ewangelii ad extra - do tych, 
którzy są daleko od nas, są wierzący, 
ale nie mają okazji działać w grupach. 
W tym momencie nasuwa się myśl, że 
nasz  ruch ,  j akby  uprzedza jąc 
pragnienia Ks. Arcybiskupa, w 

ostatnim czasie dotarł do "tych daleko 
od nas" i  zorganizował Grupę 
Modlitewną osób chorych i  w 
podeszłym wieku. 

Następnie wywiązała się długa 
dyskusja, w której padały różne 
ciekawe pomysły, jak ewangelizować 
młodzież. 

W  p o d s u m o w a n i u  K s . 
Arcybiskup podkreślił jak ważne jest 
współdziałanie i odpowiedzialność 
świeckich, a zwłaszcza wspólnot i 
ruchów skupionych w Kościele. W 
naszej Archidiecezji jest około 7000 
osób należących do różnych wspólnot 
religijnych. Wspólnie organizowane 
akc je  modl i tewne,  rekolekcje 
w i e l k o p o s t n e ,  a d o r a c j e 
Najświętszego Sakramentu czy inne 
działania z tak ogromną rzeszą 
wiernych mogą pokazać siłę Kościoła 
i być niezwykłym świadectwem wiary 
dla innych. 

Co nasza wspólnota może 
wnieść do Kościoła? Jak możemy 
naszą duchowością i  naszym 
charyzmatem ubogacić życie 
Kościoła w naszej Archidiecezji i 
być  skutecznym narzędz iem 
ewangelizacji?
Ks. Arcybiskup zapowiedział 
reaktywowanie Rady Ruchów, 
która powinna konkretyzować cele 
działania wspólnot. Następne 
spotkanie ma odbyć się jesienią br. 

(Relacja ze spotkania z Ekscelencją Ks. Abp Tadeuszem Wojdą)
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na karę śmierci i oczekuje na ścięcie w 
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przekazuje, że Chrystus nie mówił, że 

mają rządzić, ale kochać!

Łukasz postanawia dobrowolnie 

pozostać w więzieniu z Pawłem, by 

spisać jego wspomnienia z czasów 

podróży apostolskich. Tak powstają 

„Dzieje Apostolskie”. W filmie jest 

też ciekawy wątek chorej córki 

dowódcy więzienia Mauritiusa, której 

nikt nie może pomóc. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych sposobów 

Mauritius zwraca się o pomoc do 

Łukasza. Czy Łukasz ją uzdrowi? Czy 
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prześladowanie? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu. Paweł jednak musi 

być ścięty, bo prawo rzymskie jest 

bezlitosne. Film kończy się piękną 

sceną - po śmierci na spotkanie Pawła 

wychodzą Męczennicy i Maryja!

Film jest w wersji z dubbingiem, 

można więc zabrać ze sobą do kina 

starsze dzieci, tym bardziej, że mimo 

treści dotyczących prześladowania 

chrześcijan, nie epatuje on przemocą i 

scenami drastycznymi.  Jest  to 

uniwersalna opowieść o istocie 

chrześcijaństwa, o pokonywaniu zła 

miłością, a śmierci głęboką wiarą. 

Nasuwają się pytania – jak ja bym się 
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Warto obejrzeć - „Dwie Korony”
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Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać?
 
12 – 13 maja 2018   Ogólnopolskie Dni Skupienia animatorów 
diecezjalnych w Zakroczymiu.

24 maja 2018   Spotkanie abp. Tadeusza Wojdy z 
przedstawicielami wszystkich ruchów świeckich z Archidiecezji 
Białostockiej. Relacja ze spotkania wewnątrz numeru.

16 czerwca 2018   Krypno, sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia - zakończenie obchodów XXV-lecia RRN w 
Archidiecezji Białostockiej oraz zakończenie roku 
formacyjnego 2017/2018. 
Relacja wewnątrz numeru.

Terminy rekolekcji letnich

Kruklanki   23-30.06.2018    Odpowiedzialni: Grażyna i Andrzej 

Loretto I    07-14.07.2018     Odpowiedzialni: Beata i Piotr 

Loretto II   21-28.07.2018     Odpowiedzialni: Kasia i Andrzej 

Zakopane - Młodzież dorosła (skończone 18 lat)   01 - 
07.08.2018  Opiekun odpowiedzialny: ks. Sławomir Laskowski

Spotykamy się po wakacjach w poniedziałek 3 września 2018. 
Życzymy wszystkim owocnych spotkań z Panem Bogiem na 
wakacyjnych ścieżkach przemierzanych na rękach Maryi. 
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winnym krzewie. Ks. Bp Henryk 
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Miłosierdzia Bożego. Następnie 
osoby świeckie przedstawiły się, 

podając imię i  nazwisko oraz 
wspólnotę, którą reprezentują.

W swoim wystąpieniu Ks. Abp. 
Tadeusz Wojda skoncentrował się na 
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Ksiądz Arcybiskup odczytuje obecny 
czas, jako święty czas Kairos, 
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i być niezwykłym świadectwem wiary 
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charyzmatem ubogacić życie 
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do ukrywających się chrześcijan i na 

ich prośbę przedostaje  s ię  do 

więzienia, by poradzić się Pawła, co 

mają robić wobec prześladowań: 

uciekać z Rzymu, ukrywać się czy 

walczyć z tyranią.

Część zwłaszcza młodych chrześcijan 

jest zdania, że trzeba zbrojnie obalić 

Nerona i przejąć władzę.

Paweł w ciemnej celi i w samotności 

wciąż zmaga się z niechlubną 

p r z e s z ł o ś c i ą  p r z e ś l a d o w c y 

chrześcijan. Przeżywa na nowo 

z d a r z e n i e  p r z e d  i  p o  s w o i m 

nawróceniu. Zwolennikom walki i 

p r z e j ę c i a  w ł a d z y  w  R z y m i e 

przekazuje, że Chrystus nie mówił, że 

mają rządzić, ale kochać!

Łukasz postanawia dobrowolnie 

pozostać w więzieniu z Pawłem, by 

spisać jego wspomnienia z czasów 

podróży apostolskich. Tak powstają 

„Dzieje Apostolskie”. W filmie jest 

też ciekawy wątek chorej córki 

dowódcy więzienia Mauritiusa, której 

nikt nie może pomóc. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych sposobów 

Mauritius zwraca się o pomoc do 

Łukasza. Czy Łukasz ją uzdrowi? Czy 

Mauritius się nawróci? Czy rzymscy 

c h r z e ś c i j a n i e  p r z e t r w a j ą 

prześladowanie? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu. Paweł jednak musi 

być ścięty, bo prawo rzymskie jest 

bezlitosne. Film kończy się piękną 

sceną - po śmierci na spotkanie Pawła 

wychodzą Męczennicy i Maryja!

Film jest w wersji z dubbingiem, 

można więc zabrać ze sobą do kina 

starsze dzieci, tym bardziej, że mimo 

treści dotyczących prześladowania 

chrześcijan, nie epatuje on przemocą i 

scenami drastycznymi.  Jest  to 

uniwersalna opowieść o istocie 

chrześcijaństwa, o pokonywaniu zła 

miłością, a śmierci głęboką wiarą. 

Nasuwają się pytania – jak ja bym się 

z a c h o w a ł  w  o b l i c z u  t a k i c h 

prześladowań, jakich doświadczali 

pierwsi chrześcijanie? Jaka jest moja 

wiara?

P o l e c a m  t e n  f i l m .  Wa r t o 

obejrzeć!

Jan Oleński

Warto obejrzeć - „Dwie Korony”
Jan Oleński

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Nie jesteśmy członkami Kościoła, jesteśmy Kościołem!

Ewa i Wiesław Szczepaniakowie

W czwartek, 24 maja 2018r., Ks. 
Abp Tadeusz Wojda zaprosił na 
spotkanie księży moderatorów ze 
św ieck imi  p r zeds t awic i e l ami 
wszystkich ruchów, wspólnot i 
s towarzyszeń w Archidiecezj i 
B i a ł o s t o c k i e j .  R u c h  R o d z i n 
Nazaretańskich reprezentował ks. 
moderator Mirosław Stankiewicz z 
animatorami diecezjalnymi Ewą 
i Wiesławem Szczepaniakami.

Już samo przygotowanie sali w 
Centrum Wystawienniczo-Konferen-
cyjnym na ul. Kościelnej i ceremonia 
otwierająca spotkanie zwiastowały 
nowe otwarcie w relacjach z naszym 
arcypasterzem. Osoby świeckie 
siedziały obok siebie w jednym, 
wewnętrznym kręgu krzeseł, za nimi, 
w kręgu zewnętrznym, usadowili się 
księża. Oba kręgi zbiegały się przy 
ścianie z dużym krucyfiksem, pod 
którym zasiedli Ks. Abp. Tadeusz 
Wojda, Ks. Bp Henryk Ciereszko i ks. 
Jarosław Grzegorczyk - Dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Kurii 
Metropolitalnej, który spotkanie 
prowadził. Pośrodku ustawiono 
ołtarzyk ze świecą, która została 
zapalona ze słowami "Światło 
Chrystusa". Odczytano fragment 
Ewangelii wg św. Jana z rozdz. XV o 
winnym krzewie. Ks. Bp Henryk 
Ciereszko poprowadził Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego. Następnie 
osoby świeckie przedstawiły się, 

podając imię i  nazwisko oraz 
wspólnotę, którą reprezentują.

W swoim wystąpieniu Ks. Abp. 
Tadeusz Wojda skoncentrował się na 
jednym problemie: była to troska o 
zachowanie żywej wiary w naszej 
Archidiecezji, teraz i w przyszłości. 

Na początku przywołał myśl z 
Soboru Watykańskiego II: "Aby 
świeccy nie czuli się członkami 
Kościo ła ,  a le  by  czul i ,  że  są 
Kościołem". Świeccy mają być 
zaczynem, który przemieni świat. Co 
to znaczy być zaczynem? To znaczy, 
że w swoim środowisku mamy 
aktywnie uczestniczyć w ewangeli-
zacji. Na Podlasiu wiara jest żywa, jest 
ważna, nie jest czymś opcjonalnym. 
Istnieje jednak obszar, który wywo-
łuje szczególną troskę naszego Arcy-
pasterza. To dzieci, młodzież i studen-
ci. Samych studentów jest w Białyms-
toku 30 tys. Zbyt mały procent tej 
grupy uczestniczy w życiu Kościoła. 
Ksiądz Arcybiskup odczytuje obecny 
czas, jako święty czas Kairos, 
sposobność do ewangelizacji. Jeżeli 
go przegapimy, skutki będą jak na 
Zachodzie Europy! 

Pan Jezus zleca nam misję - 
głoszenie ewangelii ad extra - do tych, 
którzy są daleko od nas, są wierzący, 
ale nie mają okazji działać w grupach. 
W tym momencie nasuwa się myśl, że 
nasz  ruch ,  j akby  uprzedza jąc 
pragnienia Ks. Arcybiskupa, w 

ostatnim czasie dotarł do "tych daleko 
od nas" i  zorganizował Grupę 
Modlitewną osób chorych i  w 
podeszłym wieku. 

Następnie wywiązała się długa 
dyskusja, w której padały różne 
ciekawe pomysły, jak ewangelizować 
młodzież. 

W  p o d s u m o w a n i u  K s . 
Arcybiskup podkreślił jak ważne jest 
współdziałanie i odpowiedzialność 
świeckich, a zwłaszcza wspólnot i 
ruchów skupionych w Kościele. W 
naszej Archidiecezji jest około 7000 
osób należących do różnych wspólnot 
religijnych. Wspólnie organizowane 
akc je  modl i tewne,  rekolekcje 
w i e l k o p o s t n e ,  a d o r a c j e 
Najświętszego Sakramentu czy inne 
działania z tak ogromną rzeszą 
wiernych mogą pokazać siłę Kościoła 
i być niezwykłym świadectwem wiary 
dla innych. 

Co nasza wspólnota może 
wnieść do Kościoła? Jak możemy 
naszą duchowością i  naszym 
charyzmatem ubogacić życie 
Kościoła w naszej Archidiecezji i 
być  skutecznym narzędz iem 
ewangelizacji?
Ks. Arcybiskup zapowiedział 
reaktywowanie Rady Ruchów, 
która powinna konkretyzować cele 
działania wspólnot. Następne 
spotkanie ma odbyć się jesienią br. 

(Relacja ze spotkania z Ekscelencją Ks. Abp Tadeuszem Wojdą)

Od 4. maja można obejrzeć w 

kinach Helios film „ Paweł – Apostoł 

Chrystusa”.  Jest  to  produkcja 

amerykańska z 2018r. Film powstał w 

wytwórni znanej z takich ekranizacji 

jak „Zmartwychwstały” i „Siła 

modlitwy”. Akcja filmu rozgrywa się 

w Rzymie  w czas ie  s łynnego 

prześladowania chrześcijan przez 

cesarza Nerona. Rzym jest po pożarze, 

za który cesarz obwinia chrześcijan, a 

ich przywódca Paweł został skazany 

na karę śmierci i oczekuje na ścięcie w 

słynącym z okrucieństwa więzieniu.

Do Rzymu przybywa potajemnie 

Łukasz, lekarz i dawny towarzysz 

podróży apostolskich Pawła. Dociera 

do ukrywających się chrześcijan i na 

ich prośbę przedostaje  s ię  do 

więzienia, by poradzić się Pawła, co 

mają robić wobec prześladowań: 

uciekać z Rzymu, ukrywać się czy 

walczyć z tyranią.

Część zwłaszcza młodych chrześcijan 

jest zdania, że trzeba zbrojnie obalić 

Nerona i przejąć władzę.

Paweł w ciemnej celi i w samotności 

wciąż zmaga się z niechlubną 

p r z e s z ł o ś c i ą  p r z e ś l a d o w c y 

chrześcijan. Przeżywa na nowo 

z d a r z e n i e  p r z e d  i  p o  s w o i m 

nawróceniu. Zwolennikom walki i 

p r z e j ę c i a  w ł a d z y  w  R z y m i e 

przekazuje, że Chrystus nie mówił, że 

mają rządzić, ale kochać!

Łukasz postanawia dobrowolnie 

pozostać w więzieniu z Pawłem, by 

spisać jego wspomnienia z czasów 

podróży apostolskich. Tak powstają 

„Dzieje Apostolskie”. W filmie jest 

też ciekawy wątek chorej córki 

dowódcy więzienia Mauritiusa, której 

nikt nie może pomóc. Po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych sposobów 

Mauritius zwraca się o pomoc do 

Łukasza. Czy Łukasz ją uzdrowi? Czy 

Mauritius się nawróci? Czy rzymscy 

c h r z e ś c i j a n i e  p r z e t r w a j ą 

prześladowanie? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu. Paweł jednak musi 

być ścięty, bo prawo rzymskie jest 

bezlitosne. Film kończy się piękną 

sceną - po śmierci na spotkanie Pawła 

wychodzą Męczennicy i Maryja!

Film jest w wersji z dubbingiem, 

można więc zabrać ze sobą do kina 

starsze dzieci, tym bardziej, że mimo 

treści dotyczących prześladowania 

chrześcijan, nie epatuje on przemocą i 

scenami drastycznymi.  Jest  to 

uniwersalna opowieść o istocie 

chrześcijaństwa, o pokonywaniu zła 

miłością, a śmierci głęboką wiarą. 

Nasuwają się pytania – jak ja bym się 

z a c h o w a ł  w  o b l i c z u  t a k i c h 

prześladowań, jakich doświadczali 

pierwsi chrześcijanie? Jaka jest moja 

wiara?

P o l e c a m  t e n  f i l m .  Wa r t o 

obejrzeć!

Jan Oleński

Warto obejrzeć - „Dwie Korony”
Jan Oleński

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać?
 
12 – 13 maja 2018   Ogólnopolskie Dni Skupienia animatorów 
diecezjalnych w Zakroczymiu.

24 maja 2018   Spotkanie abp. Tadeusza Wojdy z 
przedstawicielami wszystkich ruchów świeckich z Archidiecezji 
Białostockiej. Relacja ze spotkania wewnątrz numeru.

16 czerwca 2018   Krypno, sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia - zakończenie obchodów XXV-lecia RRN w 
Archidiecezji Białostockiej oraz zakończenie roku 
formacyjnego 2017/2018. 
Relacja wewnątrz numeru.

Terminy rekolekcji letnich

Kruklanki   23-30.06.2018    Odpowiedzialni: Grażyna i Andrzej 

Loretto I    07-14.07.2018     Odpowiedzialni: Beata i Piotr 

Loretto II   21-28.07.2018     Odpowiedzialni: Kasia i Andrzej 

Zakopane - Młodzież dorosła (skończone 18 lat)   01 - 
07.08.2018  Opiekun odpowiedzialny: ks. Sławomir Laskowski

Spotykamy się po wakacjach w poniedziałek 3 września 2018. 
Życzymy wszystkim owocnych spotkań z Panem Bogiem na 
wakacyjnych ścieżkach przemierzanych na rękach Maryi. 
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