
1

D
C

Gazetka Ruchu Rodzin Nazaretańskich
Archidiecezji Białostockiej

listopad 2018

Najłatwiejsza droga do świetości
SŁOWO KS. MODERATORA

 Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej 
„O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” 
przypomniał nam o powszechnym powołaniu do 
świętości. We wspomnianej ahortacji napisał: „Pan 
chce od nas wszystkiego, a to, co oferuje to życie 
prawdziwe, szczęście, dla którego zostaliśmy 
stworzeni. Chce abyśmy byli świętymi i nie oczekuje, że 
zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, 
pustym”.

 Jedną z dróg wiodących do zjednoczenia 
z Chrystusem, czyli do świętości jest życie w komunii 
z Maryją. Według św. Ludwika Marii Grigniona de 
Montforta jest to droga łatwa, krótka, doskonała 
i pewna. Dlaczego, zdaniem autora „Traktatu 
o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi 
Panny”, jest to droga łatwa?

 Jest ono drogą łatwą, którą Jezus Chrystus 
utorował sam, do nas przychodząc, i na której brak 
przeszkód, by do Niego dojść. Można wprawdzie 
osiągnąć zjednoczenie z Bogiem inną też drogą, ale 
wtedy nie obędzie się bez liczniejszych krzyży, ciężkich 
umartwień i o wiele większych przeszkód, trudnych do 
przezwyciężenia. Dusza przechodzi wówczas przez 
ciemne noce, przez walki i nadzwyczajne cierpienia, 
przez urwiska, przez ciernie i straszne pustkowia. 

Droga Maryi zaś jest łagodniejsza i spokojniejsza.

 Prawda, że i tu trzeba staczać ciężkie walki 
i przezwyciężać wielkie opory. Ale ta Dobra Matka 
i Pani zawsze jest przy swoich wiernych sługach, by im 
oświecać ciemności, pouczać w wątpliwościach, 
umacniać w chwilach trwogi, podtrzymywać 
w walkach i trudnościach – tak, że ta dziewicza droga 
do Jezusa Chrystusa w porównaniu z drogami innymi 
jest naprawdę drogą róż i miodu. Nieliczni święci, jak 
np. św. Efrem, św. Jan Damasceński, św. Bernard, św. 
Bernardyn, św. Bonawentura, św. Franciszek Salezy, 
poszli tą łagodną drogą do Jezusa Chrystusa, bo Duch 
Święty, wierny Oblubieniec Maryi, wskazał im ową 
drogę ze szczególną łaską. Inni święci natomiast, 
a nawet większość, mając nabożeństwo do Najświętszej 
Maryi Panny, tej wzniosłej drogi nie wybrali wcale, lub 
szli nią krótko. Stąd ich doświadczenia trudniejsze 
i niebezpieczniejsze.

 Odpowiedzmy na apel papieża Franciszka, 
przypominającego nam o powszechnym powołaniu do 
świętości, pogłębiając ustawicznie komunię życia 
z Maryją, jako najłatwiejszą drogę do świętości. 

ks. Mirosław Stankiewicz



2 3

Z poniedziałkowych konferencji

3.09.2018

 ks. Mirosław

 Początek nowego roku for-

macyjnego skłania do refleksji nad 

naszym uczestnictwem w RRN. 

Rozważanie ujmijmy w trzech 

punktach: widzieć, ocenić, działać – to 

znaczy przyjrzeć się, jak wygląda 

moja relacja z Panem Bogiem, ocenić 

ją w świetle duchowości Ruchu 

i podjąć próby zmiany. Za nami 

kolejny rok formacji,  przeżyte 

rekolekcje – i co z tego wynikło? Czy 

nie myślimy, że „lepiej już było”, 

a teraz dopada nas postawa znie-

chęcenia, znużenia i bezradności? 

Uważaliśmy, że praca nad sobą uczyni 

nas szybko świętymi, – ale ciągle nie 

widzimy rezultatów, jedynie zwięk-

szają się nasze słabości i ograniczenia, 

np. związane z wiekiem.

 Nasz cel, czyli dążenie do 

świętości zakłada ubóstwo duchowe, 

czyl i  uznanie swojej  małości 

i bezradności, bo wtedy dopiero 

możemy oczekiwać wszystkiego od 

Pana Boga. Śpiewamy przecież: „ Tak 

mnie skrusz, tak mnie złam, byś został 

tylko Ty, jedynie Ty...” I tak często 

dzieje się w naszym życiu, widzimy to 

też u członków wspólnoty. Pan Bóg 

kruszy nas na różne sposoby, przez 

samotność i cierpienia, a krańcową 

sytuacją jest śmierć, która odbiera nam 

wszystko – poza Panem Bogiem i głę-

boką wiarą w jego moc. To jest właśnie 

postawa dziecięctwa duchowego, 

które oczekuje wszystkiego od Boga. 

To kompletne ogołocenie z wiary we 

własne siły i przylgnięcie do Chry-

stusa. Zostaje tylko On.

 Jak więc oceniamy swoją 

postawę – jest z nami lepiej czy 

gorzej? Po ludzku może być gorzej, ale 

w świetle wiary jest lepiej, bo mniej 

już wierzymy w swoje możliwości. 

Zabranie „podpórek” rodzi sytuację 

opuszczenia, bezradności – i o to 

chodzi, by został tylko On. Nie wolno 

nam żyć w iluzji – mamy zgodzić się 

na  naszą  bezradność  i  brak 

postępów. Mieć świadomość, że 

mamy stać się ufni jak dzieci:, „Jeśli 

się nie odmienicie i nie staniecie jak 

dzieci, nie wejdziecie do Królestwa 

Niebios” /Mat 18,3/.

 Co możemy zmienić i kto nam 

może pomóc?  Drogą i wzorem jest 

Matka Najświętsza, a przykładem Jej 

czujnej opieki jest wesele w Kanie 

Galilejskiej. To Matka Jezusa 

zauważyła, że zabrakło wina. Pan 

Jezus oczekuje od nas współpracy, 

napełniajmy stągwie wodą, aby On 

mógł ją przemienić. Przynośmy mu 

nasze problemy, aby On je roz-

wiązywał, nie rezygnujmy z prób 

dążenia do świętości. Podejmijmy ten 

trud w nowym roku, aby trwała 

współpraca z Panem Bogiem oparta na 

zaufaniu Matce, która widzi nasze 

problemy i będzie w naszym imieniu 

prosić Pana Jezusa o pomoc. Małe 

dziecko nie potrafi powiedzieć, co mu 

dolega, to matka w jego imieniu 

podejmuje decyzję, kieruje nim, idzie 

do lekarza. Pozwólmy więc Jej 

prowadzić się do Pana Jezusa! 

Zrezygnujmy z  nasze j 

wolności, prośmy Ją, aby wpływała 

na nasze życie, bo Ona zna najlepiej 

nasze potrzeby i niedoskonałości. 

Słabość jest szansą – to, co trudne, 

może stać się największym dar em – 

by został tylko On!

oprac. Ela Korsak

10. 09. 2018

ks. Dariusz

 Czy nasz RRN jest  wy-

jątkowy, czy jest najlepszy. W ubiegły 

tygodniu ks. Mirosław przestrzegał 

nas przed myśleniem w kategoriach 

lepszy – gorszy. Przestrzegał przed 

porównywaniem się z innymi ruchami 

i przed mogącą się rodzić z tych 

porównań zwykłą pychą. Oczywiście, 

każdy ruch ma swój charyzmat, swoją 

misję do spełnienia we wspólnocie 

Kościoła i rzeczywiście porównania 

nie mają większego sensu. Jednakże, 

mając na względzie własne doś-

wiadczenie możemy stwierdzić, że 

nasz ruch jest najlepszy dla mnie, jest 

wyjątkowy z mego punktu widzenia, 

ponieważ jest środowiskiem mojego 

duchowego wzrostu. Dla mnie jest 

najlepszy ponieważ w nim odnajduję 

swoje miejsce swoją duchową drogę. 

Jest najlepszy dla mnie. Warto 

pielęgnować ten sposób myślenia ze 

względu na to, że za Boże dary trzeba 

być wdzięcznym. A bez wątpienia 

wspólnota RRN jest Bożym darem, 

darem Maryi dla każdego z nas.

 Druga myśl, którą chcę po-

dzielić się z wami dotyczy cudownego 

połowu ryb (por. Łk 5, 4-11). Chcę 

zatrzymać się przy słowach Piotra: 

„Odejdź ode mnie Panie bo jestem 

człowiek grzeszny”. Piotr widzi 

bardzo wyraźnie swoją grzeszność. 

Do tego stopnia, że wypowiada te 

wstrząsające słowa. To bardzo cie-

kawe i ważne doświadczenie. Piotr 

przecież nie zgrzeszył ciężko, nikogo 

nie zabił, nie okradł, nie obraził, nijak 

nie skrzywdził, wydaje się że nie 

popełnił nawet grzechu lekkiego 

a widział bardzo wyraziście swoją 

grzeszność. Widział ją ponieważ 

DWIE MIŁOŚCI

Tak bardzo pragnę, o Panie

Powiedzieć siostrze i bratu,

Jak wielka jest Twoja Miłość

Ofiarowana światu.

A przy niej moja miłość 

Jest taka mała, maleńka,

Tyciuchna, jak ziarnko piasku,

Chociaż też światu potrzebna.

Z pewnością słów mi zabraknie.

I myśl ma nie odda tego,

Jak dobrym Jesteś, mój Boże,

Dla dziecka swego ziemskiego.

Twoja miłość to zieleń,

Piękne, wysokie drzewa,

Ptaków radosne trele,

Błękitna przestrzeń nieba.

Twoja Miłość, o Panie

Dotyka mnie ciepłym wiatrem.

Tak delikatnie i cicho 

Pieści mnie słońca światłem.

Moja miłość uboga

Nie zawsze dostrzega biednego.

Mądrzy się, liczy i pyta:

„Dlaczego ja muszę? Dlaczego?”.

Ty zaś, mój Ojcze, nie pytasz.

Nade mną się stale pochylasz. 

Dajesz, co jest mi niezbędne,

Codziennie ze mną przebywasz.

Dlatego Twą Miłość chcę wielbić!

Wykrzyczeć całemu światu!

Cóż człowiek jest wart bez niej?

Co dałby swojemu bratu?

Całym mym życiem chcę śpiewać

Ten słodki hymn dziękczynienia!

Uwielbiam Ojcze Twą Miłość,

Którą na Ziemię wylewasz!

Ewa T.

O duchowe owoce sympozjum
„Świadek Miłosierdzia. 
Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931-2009)”

Dom jest w stanie zastąpić ci cały świat,
ale cały świat nie jest w stanie zastąpić ci domu.

„Dziękować chcę” - gazetka Ruchu Rodzin Nazaretańskich 
Archidiecezji Białostockiej. 

Egzemplarz bezpłatny. 
Do użytku wewnętrznego. 

Kontakt z redakcją: dziekowacchce@wp.pl
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otrzymał taką łaskę w oparciu o doś-

wiadczenie obecności Jezusa któremu 

ufał i wierzył ale nie do końca. Była 

jakaś nutka wątpienia. Jakby trochę 

się targował: „Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”. 

To „nie do końca” wydaje się 

niezwykle ważne. Ty też możesz ufać 

i wierzyć nie do końca. Warto, abyś 

wykorzystywał to „nie do końca” do 

budowania w sobie poczucia grzesz-

ności.

 Niezwykle cenna duchowa 

wskazówka zawarta jest też w Ewan-

gelicznym opisie o Wdowim groszu  

lub inaczej mówiąc o Ubogiej 

wdowie. (Mk 12, 41- 44; Łk 21, 1-4). 

U obu Ewangelistów znajdujemy 

słowo „niedostatek”. Ofiary z nie-

dostatku mają szczególną wartość 

i przyciągają Boże łaski „jak żadne 

inne”. Ale więcej powiemy o tym 

w następnych konferencjach.

17.09.2018

ks. Leszek

Czy pamiętamy rekolekcje 

wakacyjne? Jaka była ich tematyka? 

Oczywiście: „Przez serce Maryi do 

zdroju Miłosierdzia”. Czy żyjemy 

tymi treściami? Czy życie duchowe, 

życie wewnętrzne jest naszym 

priorytetem?

 Serce opisuje człowieka, jego 

wnętrze, kim jest. Mówi o uczuciach, 

ale również o władzach wewnęt-

rznych. W daną sytuację możemy 

angażować się delikatnie, powierz-

chownie. Możemy też zaangażować 

się z sercem, całego siebie w kon-

kretną sprawę włożyć.

 Maryja angażuje się całym 

sercem w życie tych, którzy są Jej 

zawierzeni, powierzają się w Jej 

macierzyńską niewolę.  Kiedy 

zawierzamy się Maryi? Wtedy, gdy 

wprowadzamy Ją w konkretne sprawy 

naszego życia. W Kanie Galilejskiej 

Matka Boża na wesele jest zapro-

szona. Zaproszona, zaangażowała się 

gdy zabrakło wina. Pan młody został 

pochwalony przez starostę weselnego. 

Maryja potrafi skuteczne zaradzić, 

wstawiać się za nami. Jej wsta-

wiennictwo zawsze jest owocne.

 Czy każdy może zaprosić 

Maryję? Może i powinien. Świadczą 

o tym przykłady wielu świętych. 

Maryja zaangażowała się w życie św. 

Jana, bo zaprosił Ją, wprowadził we 

wszystkie sprawy swojego życia. Do 

swego życia zaprosił Ją również św. 

Ludwik Maria Grignion de Montfort, 

św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan 

Paweł II. 

 Z d r ó j ,  c z y l i  ź r ó d ł o 

Miłosierdzia. Kojarzy się nam z sa-

kramentem pokuty i pojednania. 

Wszystko, co Pan Bóg uczynił dla 

człowieka jest wyrazem Bożego 

Miłosierdzia. Rzeczywistość Eucha-

rystii  to szczyt i  źródło życia 

chrześcijańskiego. Eucharystia jest 

najważniejszym środkiem otwarcia. 

Rozumiemy więc dlaczego w czasie 

rekolekcji tak dużo mówiliśmy 

o Eucharystii. Pragniemy całą Eucha-

rystię przeżywać pod płaszczem 

Maryi, w Jej ramionach.

 Czy żyjemy tymi treściami? 

Treści rekolekcji powinny być w cią-

gu roku przeżyte. Darem trzeba 

dzielić się. 

1.10.2018

ks. Marek

 

W tej konferencji chcę roz-

winąć myśli ks. Dariusza i ks. Leszka 

z ostatnich dwóch konferencji.

Trzy tygodnie temu ks. Dariusz mówił 

o tym, w jaki sposób możemy bu-

dować poczucie grzeszności. Roz-

ważaliśmy te treści i chciałbym 

owocami tych treści z wami się 

podzielić. Które słówko jest kluczowe 

w związku z rozważaniami o ubogiej 

wdowie? NIEDOSTATEK. Dwaj 

Ewangeliści używają tego samego 

s łówka .  (Łk  21 ,4 ;  Mk12 ,44) . 

Niedostatek czasu, chęci, sił, cier-

pliwości, zrozumienia. Nie rozumiem, 

nie dam rady wytrzymać z tym drugim 

człowiekiem. Najbardziej pow-

szechny jest niedostatek czasu. Jakże 

często mówimy o tym, że nie mamy 

czasu. 

Wrzuciła z niedostatku. Np. 

ktoś ma 1 godzinę i z tej godzinny 

odda Bogu 30 min, wiec sobie 

zostawia 30 min. Inna osoba ma 2 min 

i te 2 minuty odda Bogu. Kto oddał 

więcej? Wedle matematyki ten 

pierwszy, ale więcej oddał ten, który 2 

minuty, ponieważ oddał wszystko. 

Oddał z niedostatku, zaufał. Mamy 

dwa sposoby myślenia. Myślenie na 

sposób ludzki i myślenie na sposób 

Boży. Co jest trudniej oddać, czy 30 

minut i zostawić sobie 30, czy 2 

minuty mając tylko 2 minuty i nie 

zostawić sobie nic? 

Ewangelia ta uczy nas ofia-

ry z niedostatku. Pan Bóg patrzy na 

skalę trudności. Trudno jest oddać 

dwie ostatnie minuty. Św. Ambroży 

mówi: „Pan Bóg nie tyle patrzy na 

to, co mu dajesz, ale na to, co 

zatrzymujesz dla siebie”. 

Nasz Ruch rodził się też 

z ofiary niedostatku: O. Tadeusz 

spowiadał dniami i nocami, podobnie 

O. Andrzej. Wielu z nas jeździło do 

Warszawy, spowiadało się w godzi-

nach nocnych. Spowiadali się z nie-

dostatku czasu, sił .  Jakże były 

niesamowite owoce posługi ka-

płanów: inni kapłani, animatorzy. Cała 

n a s z a  f u n k c j a  j e s t  z w i ą z a n a 

z ofiarą z niedostatku (coś jest kosztem 

czegoś; wypoczynku, snu) Idę na 

spotkanie z niedostatku czasu, oddaje 

ten czas Bogu, a mógłbym go wziąć 

sobie.  Dlatego warto prosić Maryje, 

aby uczyła nas składać ofiary z 

naszych niedostatków.

Przejdźmy teraz do drugiej 

części. Rozwińmy myśli związane 

z konferencją ks. Leszka. Nawiązał on 

do rekolekcji letnich i do głównej 

myśli, tytułu rekolekcji: Przez serce 

Matki do zdrojów miłosierdzia. Robić 

coś z sercem to znaczy robić to 

z zaangażowaniem. Najbardziej 

wyrazistym przykładem jest za-

angażowanie się Maryi w Kanie 

Galilejskiej. Dlaczego Maryja mogła 

wyprosić cud w Kanie Galilejskiej? 

Ponieważ była zaproszona. 

Czy to już wszystko? Otóż nie, 

bo kiedy nie mogłaby wyprosić tego 

cudu?  Kiedy Maryja nie mo-głaby 

zaznaczyć swojej obecności tak 

wyraźnie jak zaznaczyła? Gdyby wina 

była dostateczna i lość.  Maryja 

wyprasza cud, dlatego, że jest brak, 

dostrzega brak wina. Maryja może 

czynić cuda, kiedy widzi nasze braki.  

Nasze braki prowokują działanie 

Matki Bożej. Kiedy w naszym życiu 

dostrzega nasze braki jest również 

sprowokowana do działania. Nasze 

braki zapraszają Ją.

Nasze braki są dla Maryi 

czymś atrakcyjnym. Działa w na-

szym życiu ze względu na nasze braki. 

Obyśmy nie bali się ich. One są atutem 

w relacji z Maryją. Ona szuka ludzi 

z brakami, aby móc czynić cuda w ich 

życiu. Nasza pozorna doskonałość 

zamyka drogę Maryi do działania 

w naszym życiu. To ona sprawia, że to 

wino jest.

Gdzie są braki tam jest 

Maryja po to, aby te braki uzupełniać, 

a nie likwidować. Ona chce przy-

chodzić do swoich dzieci ,  aby 

uzupełniać ich braki. Im potężniejsze 

jest Jej działanie, tym większe braki 

dostrzega. 

Nasze  braki  są  atutem 

w oczach Maryi. Działa w naszym 

życiu ze względu na nasze braki. 

„Maryja sama staje się 

duchowym winem naszego życia”. 

Gdzie jest wino, tam jest wesele. Gdzie 

jest wesele, tam jest Maryja. Gdzie jest 

Maryja, tam jest wesele. 

Ewangelia ta pomaga nam 

odkryć potrzebę poczucia grzesz-

ności. Wiemy z innych konferencji jak 

jest ono ważne. Poczucie grzeszności 

powinno ciągle narastać.

Warto widzieć swoje braki 

w wierze, w modlitwie, w służbie 

innym, w miłości, w ufności. 

Prosimy Cię, Maryjo, abyś 

wypełniała nasze braki. 

8.10.2018

ks. Dariusz

 

 Obecność Maryi na weselu 

i brak wina to nie jedyne warunki cudu. 

Są jeszcze słudzy. Zróbcie wszystko 

cokolwiek wam powie – mówi Maryja 

do sług. Napełnijcie stągwie wodą – 

mówi do nich Pan Jezus. Są posłuszni 

nie pytając o ostateczny sens i cel. Ich 

wiara zostaje poddana próbie kiedy 

z wodą mają pojawić się u starosty 

weselnego. Zaangażowanie sług mo-

żemy porównać do wody, a za-

angażowanie Maryi i Jezusa do wina. 

 Jak zarysowana rzeczywistość 

ma się do naszego charyzmatu i życia 

naszej wspólnoty. Idąc na spotkanie 

przynosimy ze sobą wino czy wodę. 

Oczywiście – wodę. Jak owi słudzy. 

Oni przynieśli wodę i my przynosimy 

wodę. Nasza obecność nabiera nad-

przyrodzonego znaczenia gdy za-

praszamy do niej Maryję i Jezusa i jego 

uczniów. „Zaproszono na to wesele 

także Jezusa i Jego uczniów”. 

 Jezus chodząc po Palestyń-

skiej ziemi, nie tylko nauczał, nie tylko 

czynił cuda, ale też gromadził uczniów. 

Maryja też chce gromadzić swoje 

dzieci. Ukazywać im swoje zaan-

gażowanie nie tylko w ich indy-

widualnym życiu, ale też w życiu 

innych swoich dzieci. W ten sposób 

możemy ją lepiej poznawać i przez to 

bardziej kochać.

 Przychodząc na spotkanie 

parafialne przynosimy „wodę” swojej 

obecności. Zapraszając Maryję do 

naszego życia i na określone spotkanie, 

nasza obecność nabiera nadprzy-

rodzonego  wymiaru ,  s t a j e  s i ę 

„winem”. Obecność Maryi, z „wody” 

naszej obecności czyni „wino” naszej 

w komunii z Nią. Na spotkaniu dzie-

limy się swoim przeżyciem. Maryja 

żyjąc w nas i pomiędzy nami z naszych 

przeżyć czyni doświadczenie. Wy-

prasza łaskę umiejętności dostrzegania 

Bożego działania w naszym życiu 

i dzielenia się nim. Świadectwo jest 

zatem wspólnym dziełem naszym 

i Maryi. Z naszych słów opisujących 

przeżycie, a więc naszej „wody” Ma-

ryja czyni „wino” naszego doświad-

czenia wyrażane w świadectwie. To 

przeświadczenie zrodzone z wiary 

powinno towarzyszyć każdemu 

i każdej z nas gdy uczestniczymy 

w spo tkan iach  Ruchu .  W tym 

przeświadczeniu wyraża się wierność 
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otrzymał taką łaskę w oparciu o doś-

wiadczenie obecności Jezusa któremu 

ufał i wierzył ale nie do końca. Była 

jakaś nutka wątpienia. Jakby trochę 

się targował: „Mistrzu, całą noc 

pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili”. 

To „nie do końca” wydaje się 

niezwykle ważne. Ty też możesz ufać 

i wierzyć nie do końca. Warto, abyś 

wykorzystywał to „nie do końca” do 

budowania w sobie poczucia grzesz-

ności.

 Niezwykle cenna duchowa 

wskazówka zawarta jest też w Ewan-

gelicznym opisie o Wdowim groszu  

lub inaczej mówiąc o Ubogiej 

wdowie. (Mk 12, 41- 44; Łk 21, 1-4). 

U obu Ewangelistów znajdujemy 

słowo „niedostatek”. Ofiary z nie-

dostatku mają szczególną wartość 

i przyciągają Boże łaski „jak żadne 

inne”. Ale więcej powiemy o tym 

w następnych konferencjach.

17.09.2018

ks. Leszek

Czy pamiętamy rekolekcje 

wakacyjne? Jaka była ich tematyka? 

Oczywiście: „Przez serce Maryi do 

zdroju Miłosierdzia”. Czy żyjemy 

tymi treściami? Czy życie duchowe, 

życie wewnętrzne jest naszym 

priorytetem?

 Serce opisuje człowieka, jego 

wnętrze, kim jest. Mówi o uczuciach, 

ale również o władzach wewnęt-

rznych. W daną sytuację możemy 

angażować się delikatnie, powierz-

chownie. Możemy też zaangażować 

się z sercem, całego siebie w kon-

kretną sprawę włożyć.

 Maryja angażuje się całym 

sercem w życie tych, którzy są Jej 

zawierzeni, powierzają się w Jej 

macierzyńską niewolę.  Kiedy 

zawierzamy się Maryi? Wtedy, gdy 

wprowadzamy Ją w konkretne sprawy 

naszego życia. W Kanie Galilejskiej 

Matka Boża na wesele jest zapro-

szona. Zaproszona, zaangażowała się 

gdy zabrakło wina. Pan młody został 

pochwalony przez starostę weselnego. 

Maryja potrafi skuteczne zaradzić, 

wstawiać się za nami. Jej wsta-

wiennictwo zawsze jest owocne.

 Czy każdy może zaprosić 

Maryję? Może i powinien. Świadczą 

o tym przykłady wielu świętych. 

Maryja zaangażowała się w życie św. 

Jana, bo zaprosił Ją, wprowadził we 

wszystkie sprawy swojego życia. Do 

swego życia zaprosił Ją również św. 

Ludwik Maria Grignion de Montfort, 

św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan 

Paweł II. 

 Z d r ó j ,  c z y l i  ź r ó d ł o 

Miłosierdzia. Kojarzy się nam z sa-

kramentem pokuty i pojednania. 

Wszystko, co Pan Bóg uczynił dla 

człowieka jest wyrazem Bożego 

Miłosierdzia. Rzeczywistość Eucha-

rystii  to szczyt i  źródło życia 

chrześcijańskiego. Eucharystia jest 

najważniejszym środkiem otwarcia. 

Rozumiemy więc dlaczego w czasie 

rekolekcji tak dużo mówiliśmy 

o Eucharystii. Pragniemy całą Eucha-

rystię przeżywać pod płaszczem 

Maryi, w Jej ramionach.

 Czy żyjemy tymi treściami? 

Treści rekolekcji powinny być w cią-

gu roku przeżyte. Darem trzeba 

dzielić się. 

1.10.2018

ks. Marek

 

W tej konferencji chcę roz-

winąć myśli ks. Dariusza i ks. Leszka 

z ostatnich dwóch konferencji.

Trzy tygodnie temu ks. Dariusz mówił 

o tym, w jaki sposób możemy bu-

dować poczucie grzeszności. Roz-

ważaliśmy te treści i chciałbym 

owocami tych treści z wami się 

podzielić. Które słówko jest kluczowe 

w związku z rozważaniami o ubogiej 

wdowie? NIEDOSTATEK. Dwaj 

Ewangeliści używają tego samego 

s łówka .  (Łk  21 ,4 ;  Mk12 ,44) . 

Niedostatek czasu, chęci, sił, cier-

pliwości, zrozumienia. Nie rozumiem, 

nie dam rady wytrzymać z tym drugim 

człowiekiem. Najbardziej pow-

szechny jest niedostatek czasu. Jakże 

często mówimy o tym, że nie mamy 

czasu. 

Wrzuciła z niedostatku. Np. 

ktoś ma 1 godzinę i z tej godzinny 

odda Bogu 30 min, wiec sobie 

zostawia 30 min. Inna osoba ma 2 min 

i te 2 minuty odda Bogu. Kto oddał 

więcej? Wedle matematyki ten 

pierwszy, ale więcej oddał ten, który 2 

minuty, ponieważ oddał wszystko. 

Oddał z niedostatku, zaufał. Mamy 

dwa sposoby myślenia. Myślenie na 

sposób ludzki i myślenie na sposób 

Boży. Co jest trudniej oddać, czy 30 

minut i zostawić sobie 30, czy 2 

minuty mając tylko 2 minuty i nie 

zostawić sobie nic? 

Ewangelia ta uczy nas ofia-

ry z niedostatku. Pan Bóg patrzy na 

skalę trudności. Trudno jest oddać 

dwie ostatnie minuty. Św. Ambroży 

mówi: „Pan Bóg nie tyle patrzy na 

to, co mu dajesz, ale na to, co 

zatrzymujesz dla siebie”. 

Nasz Ruch rodził się też 

z ofiary niedostatku: O. Tadeusz 

spowiadał dniami i nocami, podobnie 

O. Andrzej. Wielu z nas jeździło do 

Warszawy, spowiadało się w godzi-

nach nocnych. Spowiadali się z nie-

dostatku czasu, sił .  Jakże były 

niesamowite owoce posługi ka-

płanów: inni kapłani, animatorzy. Cała 

n a s z a  f u n k c j a  j e s t  z w i ą z a n a 

z ofiarą z niedostatku (coś jest kosztem 

czegoś; wypoczynku, snu) Idę na 

spotkanie z niedostatku czasu, oddaje 

ten czas Bogu, a mógłbym go wziąć 

sobie.  Dlatego warto prosić Maryje, 

aby uczyła nas składać ofiary z 

naszych niedostatków.

Przejdźmy teraz do drugiej 

części. Rozwińmy myśli związane 

z konferencją ks. Leszka. Nawiązał on 

do rekolekcji letnich i do głównej 

myśli, tytułu rekolekcji: Przez serce 

Matki do zdrojów miłosierdzia. Robić 

coś z sercem to znaczy robić to 

z zaangażowaniem. Najbardziej 

wyrazistym przykładem jest za-

angażowanie się Maryi w Kanie 

Galilejskiej. Dlaczego Maryja mogła 

wyprosić cud w Kanie Galilejskiej? 

Ponieważ była zaproszona. 

Czy to już wszystko? Otóż nie, 

bo kiedy nie mogłaby wyprosić tego 

cudu?  Kiedy Maryja nie mo-głaby 

zaznaczyć swojej obecności tak 

wyraźnie jak zaznaczyła? Gdyby wina 

była dostateczna i lość.  Maryja 

wyprasza cud, dlatego, że jest brak, 

dostrzega brak wina. Maryja może 

czynić cuda, kiedy widzi nasze braki.  

Nasze braki prowokują działanie 

Matki Bożej. Kiedy w naszym życiu 

dostrzega nasze braki jest również 

sprowokowana do działania. Nasze 

braki zapraszają Ją.

Nasze braki są dla Maryi 

czymś atrakcyjnym. Działa w na-

szym życiu ze względu na nasze braki. 

Obyśmy nie bali się ich. One są atutem 

w relacji z Maryją. Ona szuka ludzi 

z brakami, aby móc czynić cuda w ich 

życiu. Nasza pozorna doskonałość 

zamyka drogę Maryi do działania 

w naszym życiu. To ona sprawia, że to 

wino jest.

Gdzie są braki tam jest 

Maryja po to, aby te braki uzupełniać, 

a nie likwidować. Ona chce przy-

chodzić do swoich dzieci ,  aby 

uzupełniać ich braki. Im potężniejsze 

jest Jej działanie, tym większe braki 

dostrzega. 

Nasze  braki  są  atutem 

w oczach Maryi. Działa w naszym 

życiu ze względu na nasze braki. 

„Maryja sama staje się 

duchowym winem naszego życia”. 

Gdzie jest wino, tam jest wesele. Gdzie 

jest wesele, tam jest Maryja. Gdzie jest 

Maryja, tam jest wesele. 

Ewangelia ta pomaga nam 

odkryć potrzebę poczucia grzesz-

ności. Wiemy z innych konferencji jak 

jest ono ważne. Poczucie grzeszności 

powinno ciągle narastać.

Warto widzieć swoje braki 

w wierze, w modlitwie, w służbie 

innym, w miłości, w ufności. 

Prosimy Cię, Maryjo, abyś 

wypełniała nasze braki. 

8.10.2018

ks. Dariusz

 

 Obecność Maryi na weselu 

i brak wina to nie jedyne warunki cudu. 

Są jeszcze słudzy. Zróbcie wszystko 

cokolwiek wam powie – mówi Maryja 

do sług. Napełnijcie stągwie wodą – 

mówi do nich Pan Jezus. Są posłuszni 

nie pytając o ostateczny sens i cel. Ich 

wiara zostaje poddana próbie kiedy 

z wodą mają pojawić się u starosty 

weselnego. Zaangażowanie sług mo-

żemy porównać do wody, a za-

angażowanie Maryi i Jezusa do wina. 

 Jak zarysowana rzeczywistość 

ma się do naszego charyzmatu i życia 

naszej wspólnoty. Idąc na spotkanie 

przynosimy ze sobą wino czy wodę. 

Oczywiście – wodę. Jak owi słudzy. 

Oni przynieśli wodę i my przynosimy 

wodę. Nasza obecność nabiera nad-

przyrodzonego znaczenia gdy za-

praszamy do niej Maryję i Jezusa i jego 

uczniów. „Zaproszono na to wesele 

także Jezusa i Jego uczniów”. 

 Jezus chodząc po Palestyń-

skiej ziemi, nie tylko nauczał, nie tylko 

czynił cuda, ale też gromadził uczniów. 

Maryja też chce gromadzić swoje 

dzieci. Ukazywać im swoje zaan-

gażowanie nie tylko w ich indy-

widualnym życiu, ale też w życiu 

innych swoich dzieci. W ten sposób 

możemy ją lepiej poznawać i przez to 

bardziej kochać.

 Przychodząc na spotkanie 

parafialne przynosimy „wodę” swojej 

obecności. Zapraszając Maryję do 

naszego życia i na określone spotkanie, 

nasza obecność nabiera nadprzy-

rodzonego  wymiaru ,  s t a j e  s i ę 

„winem”. Obecność Maryi, z „wody” 

naszej obecności czyni „wino” naszej 

w komunii z Nią. Na spotkaniu dzie-

limy się swoim przeżyciem. Maryja 

żyjąc w nas i pomiędzy nami z naszych 

przeżyć czyni doświadczenie. Wy-

prasza łaskę umiejętności dostrzegania 

Bożego działania w naszym życiu 

i dzielenia się nim. Świadectwo jest 

zatem wspólnym dziełem naszym 

i Maryi. Z naszych słów opisujących 

przeżycie, a więc naszej „wody” Ma-

ryja czyni „wino” naszego doświad-

czenia wyrażane w świadectwie. To 

przeświadczenie zrodzone z wiary 

powinno towarzyszyć każdemu 

i każdej z nas gdy uczestniczymy 

w spo tkan iach  Ruchu .  W tym 

przeświadczeniu wyraża się wierność 
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charyzmatowi. 

 Tworzymy wspólnotę dzieci 

Maryi zgromadzoną wokół Jezusa.

 Aby cud mógł zaistnieć 

konieczna też była obecność Jezusa. 

Jakże pięknie pokazane jest w tej 

Ewangelii pośrednictwo Maryi. Jezus 

mógł przecież uczynić cud sam, bez 

Jej pośrednictwa. Przecież, jako Bóg, 

o wszystkim wiedział i dysponował 

Bożą mocą. Chrystus a z Nim 

pierwsze wspólnoty Kościoła chciały 

pokazać i przekazać światu potęgę 

wstawiennictwa Maryi. Maryja nie 

jest pośrednikiem rozumianym jako 

przekaźnik. Na przykład prąd. Z jed-

nego miejsca wypływa do drugiego 

dopływa. Między nimi jest prze-

kaźnik. Maryja jest pośredniczką 

żywą, aktywną, a nawet jak przy 

cudzie w Kanie Galilejskiej poś-

redniczką, która ma inicjatywę. Na 

nasz prywatny użytek, droga Ewo, 

nazwałbym to pośrednictwo ku-

luarowym. W jednym z programów 

telewizyjnych słyszałem niedawno, 

że gdy chcemy załatwić coś w Unii 

Europejskiej to najpierw trzeba zrobić 

to w kuluarach – w przed rozmowach, 

rozmowach prywatnych, mówimy 

o nich –  kuluarowych, aby najpierw 

w nich zdobyć poparcie dla idei 

później prezentowanych oficjalnie. 

Maryja to taki „nasz człowiek” 

w hierarchii bytów Bożych. Jej 

pośrednictwo względem Jezusa nie 

jest zbędnym dodatkiem, ale ważnym 

punktem nauczania w naszej ka-

tolickiej wierze. Maryja ma w nim 

swoje miejsce nie do pominięcia i nie 

do zastąpienia. 

 Z Maryją jest nie tylko łat-

wiej, ale jest zupełnie inaczej. 

 Maryja przychodzi z pomocą 

nie tylko w konkretnych sytuacjach, 

ale daje coś więcej, daje swoim 

dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 

tworzy klimat domu, atmosferę 

bliskości i opieki, pewność, że żyjemy 

w świecie Bożej Opatrzności, czego 

Jej życie było nieustającym przy-

kładem. Jedna z osób będących 

w szpitalu mówi: „Niech ksiądz 

przyniesie mi obrazek Jezusa i Maryi 

bo tu jest jakoś dziko. Bez Boga, bez 

Maryi, świat cofa się w dzicz. Bez 

perspektywy Bożej miłości pozostaje 

emocjonowanie się walką o prze-

trwanie i ewentualnie jeszcze «wyś-

cigami szczurów»”. Kto zasmakował 

bliskości Boga i Maryi z pewnością – 

przynajmniej w jakimś stopniu – 

podziela te ciekawe intuicje pen-

sjonariuszki białostockiego szpitala. 

Jezus jest jedynym pośrednikiem 

między Bogiem a ludźmi, a Maryja 

między Jezusem a nami. 

15.10.2018

ks. Mirosław

 W tym miesiącu modlimy się 

szczególnie na różańcu – odma-

wiajmy go w taki sposób, aby coraz 

bardziej odkrywać miłość Matki 

Najświętszej, która sama poleciła nam 

tę modlitwę. Ona wie doskonale jak 

jesteśmy słabi, potrzebujemy stale Jej 

opieki i dlatego właśnie pochyla się 

nad nami – a nie dlatego, że jesteśmy 

wyjątkowi i doskonali. Należąc już 

tyle lat do Ruchu możemy ulec 

pokusie takiego myślenia o sobie, ale 

wiemy też, że Matka do swych 

szczególnych zadań wybiera właśnie 

najsłabszych. Tak było ze św. Ber-

nadetą, która mówiła o sobie, że nie 

było wtedy mniej ważnej istoty na 

świecie. Podobnie św. Juan Diego czuł 

się niegodny do wykonania próśb 

Matki Bożej, chciał by Ona posłała 

kogoś innego do biskupa, ale to 

właśnie on został tym przez Nią 

wybranym.

 Z nami jest podobnie – nasza 

słabość daje nam szczególne prawo do 

Jej miłości, którą ciągle na nowo 

mamy odkrywać. To Ona nas wybrała 

do życia w Jej duchowości, w komunii 

z Nią idziemy najpewniejszą i naj-

łatwiejszą drogą do świętości, Ona 

kocha nas nie za sukcesy, ale jako 

swoje dzieci, którymi staliśmy się 

z woli Jezusa na krzyżu: „Oto Matka 

twoja”. Ona, Królowa Nieba i Ziemi 

chce nam się oddawać i budować 

z nami szczególną relację. Kiedy to 

sobie uświadomimy, rodzi się zdzi-

wienie nad ogromem tej miłości, ale 

też pragnienie, aby na tę miłość 

odpowiedzieć. Życie w takiej świa-

domości rozwiązuje nam wiele 

problemów, np. akceptacji i poczucia 

bezpieczeństwa, których nie daje nam 

świat, mamy ufność w Jej pomoc 

w rozwiązywaniu trudnych spraw, 

przez co unikamy lęków i napięć. Ona 

chce nas słuchać tak jak matka 

dziecko i zawsze ma dla nas czas, Jej 

niesamowita miłość nigdy nie 

zawodzi. Nie będziemy już szukać 

innych oparć, bo wiemy, że ”Bóg sam 

wystarczy”. Ta dewiza św. Teresy 

z Avila da nam spokój tu na ziemi 

i w godzinie śmierci.

 Odkrywanie miłości Matki 

Bożej ciągle na nowo to proces ciągły 

i zobowiązujący nas do tego, aby nieść 

Jej miłość do innych ludzi spo-

tykanych w naszej codzienności. Ona 

nas uzdolni do dzielenia się z innymi 

dobrem i nauką o zbawieniu. Dziecko, 

które nie doświadcza miłości mat-

czynej choruje na chorobę sierocą 

i brak więzi emocjonalnej z innymi. 

To my mamy nieść miłość Matki 

Bożej do świata, przekazywać ją tym, 

którzy doświadczają choroby sie-

rocej. Niech te przemyślenia towa-

rzyszą nam zawsze przy rozważaniu 

tajemnic różańcowych.

oprac. Ela Korsak

22.10.2018

ks. Mirosław

 W dzisiejszej konferencji sku-

pimy się na potrzebie otwierania się na 

relację z Panem Bogiem opierając się 

na dwóch przykładach z Biblii. Pierw-

szą sytuację opisuje św. Łukasz (Łk 

7,36-50). Jest to historia spotkania 

Pana Jezusa w domu faryzeusza 

o imieniu Szymon z kobietą, która 

prowadziła w mieście życie grzeszne. 

Postawa Jezusa jest otwarta, siada do 

stołu ze wszystkimi i spożywa po-

siłek. Tymczasem kobieta oblewa 

łzami Jego nogi, namaszcza je drogim 

olejkiem alabastrowym i swoimi wło-

sami je ociera. Jezus nie zarzuca jej, że 

jest grzesznicą, choć zna jej dotych-

czasowe życie. Skupia się na jej 

postawie, mowie ciała, która w ge-

stach wyraża swój żal, skruchę, wielką 

miłość, otwarcie i ufność. Dlatego 

kobieta doznaje pocieszenia, a Jezus 

mówi do faryzeusza: „Odpuszczone 

są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 

umiłowała”. Postawa faryzeusza jest 

przeciwna, nie jest otwarty na to, co 

czyni Pan Jezus, nie jest w stanie tego 

przyjąć i zaakceptować. Mówi sam do 

siebie: „Gdyby On był prorokiem, 

wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta 

kobieta, która się Go dotyka, że jest 

grzesznicą”. Ani on sam, ani współ-

biesiadnicy nie nawiązują relacji z Je-

zusem, ale Go oceniają, mówiąc sami 

do siebie: „Któż On jest, że nawet 

grzechy odpuszcza?”. Brak otwartości 

prowadzi ich do niedowiarstwa.

 Druga przypowieść, o synu 

marnotrawnym także dobrze ilustruje 

jak ważne jest otwarcie na Pana Boga. 

Oczekujący na powrót syna ojciec 

widzi jego pokorę, ufność i otwartość. 

Drugi syn widzi tylko grzech brata, nie 

chce widzieć jego postawy skruchy 

i prośby o przebaczenie. Jest cały czas 

w domu, ale nie ma relacji z ojcem, nie 

czuje z nim więzi i opiera się tylko na 

swoich dobrych spełnionych czynach.

 Dla nas najważniejsze jest, 

aby dostrzec swoją postawę – w której 

relacji odnajduję siebie? Czy patrzę na 

innych, daję im szansę, czy ja sam 

naprawdę ufam Jego Miłości Miło-

siernej? Naczyniem do czerpania ze 

zdroju Miłosierdzia jest ufność, która 

jest szczególnie ważna w chwilach 

prób i zagubienia. Czy wtedy nie 

zamykam się w sobie oceniając tylko 

innych? Czy mam świadomość, że 

dobro, jakie zaistniało we mnie jest 

wynikiem Miłosierdzia Bożego, a nie 

tylko moją zasługą? Niech przy tych 

rozważaniach towarzyszy nam zaw-

sze modlitwa: „Jezu ufam Tobie”.

oprac. Ela Korsak

29.10.2018

ks. Marek

Na grobie pewnego an-

gielskiego biskupa znajdują się takie 

słowa: „Kiedy byłem młody i wolny 

i moja wyobraźnia nie znała granic, 

marzyłem o tym, by zmienić świat. 

Kiedy dorosłem i zmądrzałem, zro-

zumiałem, że świat się nie zmieni. 

|I postanowiłem zawęzić moje hory-

zonty, i chciałem zmienić już tylko 

mój kraj, lecz on także wydawał się 

niezmienny. A gdy osiągnąłem pode-

szły wiek, w ostatniej desperackiej 

próbie usiłowałem zmienić przy-

najmniej rodzinę, tę najbliższą, lecz 

nikt z nich nie chciał się zmienić. 

A teraz leżę na łożu śmierci i stwier-

dzam (chyba pierwszy raz w życiu), że 

gdybym na początku zmienił samego 

siebie, to być może pod moim wpły-

wem zmieniłaby się moja rodzina, 

a z jej wsparciem i zachętą mógłbym 

ulepszyć mój kraj i, kto wie, może 

zmieniłbym też świat”.

Przykładem zmiany świata, 

którą zaczyna się od zmiany samego 

siebie byli święci. Każdy święty, czy 

to św. Franciszek, św. Jan Paweł II, św. 

Matka Teresa z Kalkuty, św. o. Pio 

mieli takie doświadczenie, aby naj-

pierw przemieniać siebie, odkrywać 

swoją słabość, grzeszność, uznawać 

siebie za grzesznika. Takim przy-

kładem jest także św. Paweł. 

[Pan] mi powiedział: Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości 

się doskonali. Najchętniej więc będę 

się chlubił z moich słabości, aby 

zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich 

słabościach, w obelgach, w niedo-

statkach, w prześladowaniach, w ucis-

kach z powodu Chrystusa. Albowiem 

ilekroć niedomagam, tylekroć jestem 

mocny (2 Kor 12, 9n).

Czym się chwalimy? Miesz-

kaniem, samochodem, statusem spo-

łecznym, nową komórką młodzież - 

znajomościami. A czym chlubi się Św. 

Paweł? Słabościami. Mamy dwa spo-

soby myślenia. Myślenie na sposób 

ludzki i myślenie na sposób Boży. 

Człowiek tego świata chlubi się tym, 

co ma. Człowiek duchowy chlubi się 

tym, czego nie ma. Pamięta bowiem, 

że wszystko co ma, pochodzi od Boga. 

W innym miejscu Św. Paweł 

nazywa siebie płodem poronionym. 

Ten płód poroniony oznacza czło-

wieka niezdolnego do życia o włas-

nych siłach, niegodnego, aby żyć, 

znajdującego się w godnym ubole-

wania stanie. Widzimy, że św. Paweł 

faktycznie chlubi się ze swoich sła-

bości. 

Z poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencji
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charyzmatowi. 

 Tworzymy wspólnotę dzieci 

Maryi zgromadzoną wokół Jezusa.

 Aby cud mógł zaistnieć 

konieczna też była obecność Jezusa. 

Jakże pięknie pokazane jest w tej 

Ewangelii pośrednictwo Maryi. Jezus 

mógł przecież uczynić cud sam, bez 

Jej pośrednictwa. Przecież, jako Bóg, 

o wszystkim wiedział i dysponował 

Bożą mocą. Chrystus a z Nim 

pierwsze wspólnoty Kościoła chciały 

pokazać i przekazać światu potęgę 

wstawiennictwa Maryi. Maryja nie 

jest pośrednikiem rozumianym jako 

przekaźnik. Na przykład prąd. Z jed-

nego miejsca wypływa do drugiego 

dopływa. Między nimi jest prze-

kaźnik. Maryja jest pośredniczką 

żywą, aktywną, a nawet jak przy 

cudzie w Kanie Galilejskiej poś-

redniczką, która ma inicjatywę. Na 

nasz prywatny użytek, droga Ewo, 

nazwałbym to pośrednictwo ku-

luarowym. W jednym z programów 

telewizyjnych słyszałem niedawno, 

że gdy chcemy załatwić coś w Unii 

Europejskiej to najpierw trzeba zrobić 

to w kuluarach – w przed rozmowach, 

rozmowach prywatnych, mówimy 

o nich –  kuluarowych, aby najpierw 

w nich zdobyć poparcie dla idei 

później prezentowanych oficjalnie. 

Maryja to taki „nasz człowiek” 

w hierarchii bytów Bożych. Jej 

pośrednictwo względem Jezusa nie 

jest zbędnym dodatkiem, ale ważnym 

punktem nauczania w naszej ka-

tolickiej wierze. Maryja ma w nim 

swoje miejsce nie do pominięcia i nie 

do zastąpienia. 

 Z Maryją jest nie tylko łat-

wiej, ale jest zupełnie inaczej. 

 Maryja przychodzi z pomocą 

nie tylko w konkretnych sytuacjach, 

ale daje coś więcej, daje swoim 

dzieciom poczucie bezpieczeństwa, 

tworzy klimat domu, atmosferę 

bliskości i opieki, pewność, że żyjemy 

w świecie Bożej Opatrzności, czego 

Jej życie było nieustającym przy-

kładem. Jedna z osób będących 

w szpitalu mówi: „Niech ksiądz 

przyniesie mi obrazek Jezusa i Maryi 

bo tu jest jakoś dziko. Bez Boga, bez 

Maryi, świat cofa się w dzicz. Bez 

perspektywy Bożej miłości pozostaje 

emocjonowanie się walką o prze-

trwanie i ewentualnie jeszcze «wyś-

cigami szczurów»”. Kto zasmakował 

bliskości Boga i Maryi z pewnością – 

przynajmniej w jakimś stopniu – 

podziela te ciekawe intuicje pen-

sjonariuszki białostockiego szpitala. 

Jezus jest jedynym pośrednikiem 

między Bogiem a ludźmi, a Maryja 

między Jezusem a nami. 

15.10.2018

ks. Mirosław

 W tym miesiącu modlimy się 

szczególnie na różańcu – odma-

wiajmy go w taki sposób, aby coraz 

bardziej odkrywać miłość Matki 

Najświętszej, która sama poleciła nam 

tę modlitwę. Ona wie doskonale jak 

jesteśmy słabi, potrzebujemy stale Jej 

opieki i dlatego właśnie pochyla się 

nad nami – a nie dlatego, że jesteśmy 

wyjątkowi i doskonali. Należąc już 

tyle lat do Ruchu możemy ulec 

pokusie takiego myślenia o sobie, ale 

wiemy też, że Matka do swych 

szczególnych zadań wybiera właśnie 

najsłabszych. Tak było ze św. Ber-

nadetą, która mówiła o sobie, że nie 

było wtedy mniej ważnej istoty na 

świecie. Podobnie św. Juan Diego czuł 

się niegodny do wykonania próśb 

Matki Bożej, chciał by Ona posłała 

kogoś innego do biskupa, ale to 

właśnie on został tym przez Nią 

wybranym.

 Z nami jest podobnie – nasza 

słabość daje nam szczególne prawo do 

Jej miłości, którą ciągle na nowo 

mamy odkrywać. To Ona nas wybrała 

do życia w Jej duchowości, w komunii 

z Nią idziemy najpewniejszą i naj-

łatwiejszą drogą do świętości, Ona 

kocha nas nie za sukcesy, ale jako 

swoje dzieci, którymi staliśmy się 

z woli Jezusa na krzyżu: „Oto Matka 

twoja”. Ona, Królowa Nieba i Ziemi 

chce nam się oddawać i budować 

z nami szczególną relację. Kiedy to 

sobie uświadomimy, rodzi się zdzi-

wienie nad ogromem tej miłości, ale 

też pragnienie, aby na tę miłość 

odpowiedzieć. Życie w takiej świa-

domości rozwiązuje nam wiele 

problemów, np. akceptacji i poczucia 

bezpieczeństwa, których nie daje nam 

świat, mamy ufność w Jej pomoc 

w rozwiązywaniu trudnych spraw, 

przez co unikamy lęków i napięć. Ona 

chce nas słuchać tak jak matka 

dziecko i zawsze ma dla nas czas, Jej 

niesamowita miłość nigdy nie 

zawodzi. Nie będziemy już szukać 

innych oparć, bo wiemy, że ”Bóg sam 

wystarczy”. Ta dewiza św. Teresy 

z Avila da nam spokój tu na ziemi 

i w godzinie śmierci.

 Odkrywanie miłości Matki 

Bożej ciągle na nowo to proces ciągły 

i zobowiązujący nas do tego, aby nieść 

Jej miłość do innych ludzi spo-

tykanych w naszej codzienności. Ona 

nas uzdolni do dzielenia się z innymi 

dobrem i nauką o zbawieniu. Dziecko, 

które nie doświadcza miłości mat-

czynej choruje na chorobę sierocą 

i brak więzi emocjonalnej z innymi. 

To my mamy nieść miłość Matki 

Bożej do świata, przekazywać ją tym, 

którzy doświadczają choroby sie-

rocej. Niech te przemyślenia towa-

rzyszą nam zawsze przy rozważaniu 

tajemnic różańcowych.

oprac. Ela Korsak

22.10.2018

ks. Mirosław

 W dzisiejszej konferencji sku-

pimy się na potrzebie otwierania się na 

relację z Panem Bogiem opierając się 

na dwóch przykładach z Biblii. Pierw-

szą sytuację opisuje św. Łukasz (Łk 

7,36-50). Jest to historia spotkania 

Pana Jezusa w domu faryzeusza 

o imieniu Szymon z kobietą, która 

prowadziła w mieście życie grzeszne. 

Postawa Jezusa jest otwarta, siada do 

stołu ze wszystkimi i spożywa po-

siłek. Tymczasem kobieta oblewa 

łzami Jego nogi, namaszcza je drogim 

olejkiem alabastrowym i swoimi wło-

sami je ociera. Jezus nie zarzuca jej, że 

jest grzesznicą, choć zna jej dotych-

czasowe życie. Skupia się na jej 

postawie, mowie ciała, która w ge-

stach wyraża swój żal, skruchę, wielką 

miłość, otwarcie i ufność. Dlatego 

kobieta doznaje pocieszenia, a Jezus 

mówi do faryzeusza: „Odpuszczone 

są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo 

umiłowała”. Postawa faryzeusza jest 

przeciwna, nie jest otwarty na to, co 

czyni Pan Jezus, nie jest w stanie tego 

przyjąć i zaakceptować. Mówi sam do 

siebie: „Gdyby On był prorokiem, 

wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta 

kobieta, która się Go dotyka, że jest 

grzesznicą”. Ani on sam, ani współ-

biesiadnicy nie nawiązują relacji z Je-

zusem, ale Go oceniają, mówiąc sami 

do siebie: „Któż On jest, że nawet 

grzechy odpuszcza?”. Brak otwartości 

prowadzi ich do niedowiarstwa.

 Druga przypowieść, o synu 

marnotrawnym także dobrze ilustruje 

jak ważne jest otwarcie na Pana Boga. 

Oczekujący na powrót syna ojciec 

widzi jego pokorę, ufność i otwartość. 

Drugi syn widzi tylko grzech brata, nie 

chce widzieć jego postawy skruchy 

i prośby o przebaczenie. Jest cały czas 

w domu, ale nie ma relacji z ojcem, nie 

czuje z nim więzi i opiera się tylko na 

swoich dobrych spełnionych czynach.

 Dla nas najważniejsze jest, 

aby dostrzec swoją postawę – w której 

relacji odnajduję siebie? Czy patrzę na 

innych, daję im szansę, czy ja sam 

naprawdę ufam Jego Miłości Miło-

siernej? Naczyniem do czerpania ze 

zdroju Miłosierdzia jest ufność, która 

jest szczególnie ważna w chwilach 

prób i zagubienia. Czy wtedy nie 

zamykam się w sobie oceniając tylko 

innych? Czy mam świadomość, że 

dobro, jakie zaistniało we mnie jest 

wynikiem Miłosierdzia Bożego, a nie 

tylko moją zasługą? Niech przy tych 

rozważaniach towarzyszy nam zaw-

sze modlitwa: „Jezu ufam Tobie”.

oprac. Ela Korsak

29.10.2018

ks. Marek

Na grobie pewnego an-

gielskiego biskupa znajdują się takie 

słowa: „Kiedy byłem młody i wolny 

i moja wyobraźnia nie znała granic, 

marzyłem o tym, by zmienić świat. 

Kiedy dorosłem i zmądrzałem, zro-

zumiałem, że świat się nie zmieni. 

|I postanowiłem zawęzić moje hory-

zonty, i chciałem zmienić już tylko 

mój kraj, lecz on także wydawał się 

niezmienny. A gdy osiągnąłem pode-

szły wiek, w ostatniej desperackiej 

próbie usiłowałem zmienić przy-

najmniej rodzinę, tę najbliższą, lecz 

nikt z nich nie chciał się zmienić. 

A teraz leżę na łożu śmierci i stwier-

dzam (chyba pierwszy raz w życiu), że 

gdybym na początku zmienił samego 

siebie, to być może pod moim wpły-

wem zmieniłaby się moja rodzina, 

a z jej wsparciem i zachętą mógłbym 

ulepszyć mój kraj i, kto wie, może 

zmieniłbym też świat”.

Przykładem zmiany świata, 

którą zaczyna się od zmiany samego 

siebie byli święci. Każdy święty, czy 

to św. Franciszek, św. Jan Paweł II, św. 

Matka Teresa z Kalkuty, św. o. Pio 

mieli takie doświadczenie, aby naj-

pierw przemieniać siebie, odkrywać 

swoją słabość, grzeszność, uznawać 

siebie za grzesznika. Takim przy-

kładem jest także św. Paweł. 

[Pan] mi powiedział: Wystarczy ci 

mojej łaski. Moc bowiem w słabości 

się doskonali. Najchętniej więc będę 

się chlubił z moich słabości, aby 

zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 

Dlatego mam upodobanie w moich 

słabościach, w obelgach, w niedo-

statkach, w prześladowaniach, w ucis-

kach z powodu Chrystusa. Albowiem 

ilekroć niedomagam, tylekroć jestem 

mocny (2 Kor 12, 9n).

Czym się chwalimy? Miesz-

kaniem, samochodem, statusem spo-

łecznym, nową komórką młodzież - 

znajomościami. A czym chlubi się Św. 

Paweł? Słabościami. Mamy dwa spo-

soby myślenia. Myślenie na sposób 

ludzki i myślenie na sposób Boży. 

Człowiek tego świata chlubi się tym, 

co ma. Człowiek duchowy chlubi się 

tym, czego nie ma. Pamięta bowiem, 

że wszystko co ma, pochodzi od Boga. 

W innym miejscu Św. Paweł 

nazywa siebie płodem poronionym. 

Ten płód poroniony oznacza czło-

wieka niezdolnego do życia o włas-

nych siłach, niegodnego, aby żyć, 

znajdującego się w godnym ubole-

wania stanie. Widzimy, że św. Paweł 

faktycznie chlubi się ze swoich sła-

bości. 

Z poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencji
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A my co robimy na spot-

kaniach w małych grupkach? 

Dokładnie to samo co św. Paweł. 

Chlubimy się z naszych słabości. 

Staramy się dostrzegać przejawy 

swojej grzeszności i widzieć je w kon-

tekście Bożego działania i Bożego 

Miłosierdzia. Różni się to oczywiście 

od spowiedzi. Jezus przychodzi ze 

względu na to, że jesteśmy słabi. 

Mówi: nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników.

Jak patrzeć na własne zło w świetle 

łaski.

Jezus i kobieta złapana na cudzo-

łóstwie, przyprowadzona przez fary-

zeuszów i nauczycieli Pisma (J8,1-

11). Mówią: Mojżesz kazał w prawie 

takie ukamienować, a ty co o tym 

myślisz? Chcieli wystawić Go na 

próbę, chcieli ośmieszyć, udowodnić, 

że to oni rację. 

Jezus milczał, pisał palcem 

po ziemi, a potem mówił: kto jest bez 

grzechu niech pierwszy rzuci w nią 

kamieniem. W końcu wszyscy ode-

szli, został Jezus i kobieta. Spotkanie 

z Jezusem otworzyło ich na własne 

zło, zauważyli grzech w sobie. Tylko 

trzeba się otworzyć na łaskę. Jeżeli się 

nie otworzę na Jezusa, to będę widział 

tylko zło w bliźnim, a nie w sobie. 

Tylko otwarcie się na Jezusa i Jego 

łaskę pozwala dostrzegać zło w sobie. 

Jezus ukazał wpierw im własne zło 

i dlatego się rozeszli, nie mieli już 

sumienia, aby ją ukamienować, bo 

musieliby i ukamienować samych 

siebie. 

Żydzi chcieli zastawić na Je-

zusa pułapkę. Jezus wybrnął z tej 

sytuacji odwołując się do zasady, że 

to świadkowie przestępstwa mają 

rozpocząć egzekucję. Kto jest bez 

grzechu niech pierwszy rzuci kamień. 

Myśleli, że Jezus ją ułaskawi i wtedy 

stanie się winny wobec prawa Moj-

żeszowego, czy wobec prawa rzym-

skiego. Nikt cię nie potępił, mówi 

Jezus, i ja ciebie nie potępiam.

Relacja z Jezusem zmienia człowieka 

i jego nastawienie. 

Po upadku nie powinniśmy 

upadać na duchu, ponieważ tym 

sprawiamy Bogu jeszcze większą 

przykrość niż samym grzechem. Co 

więcej, święci mówią, że po upadku 

mamy spodziewać się łask więk-

szych niż przed upadkiem.

Przecież „jeden akt miłości, 

nawet nie odczutej - podkreśla św. 

Teresa od Dzieciątka Jezus - napra-

wia wszystko” (L. Cel. 20 X 1888). 

Nie trzeba „zniechęcać się swymi 

błędami - pisze Święta - gdyż dzieci 

upadają często, ale są zbyt małe, 

aby sobie zrobić wiele złego” (Żółty 

zeszyt, 6 VIII 1897). Święta Teresa 

z Lisieux bardzo lubiła powierzać 

Panu Jezusowi swoje błędy i nie-

wierności. Mówiła, że w ten sposób 

chce przyciągnąć Jego miłosierdzie, 

bo przecież przyszedł do grzesz-

ników, a nie do sprawiedliwych. Jakie 

to wszystko ważne jest dla nas, którzy 

smucimy się, że upadamy.

Jeżeli czujesz się grzeszny 

i słaby, masz szczególne prawo do 

Jezusowych ramion, ponieważ On 

jest Dobrym Pasterzem, który szuka 

owiec zaginionych i tych słabych, 

bezradnych, nie nadążających za 

stadem. Pozwól się Jezusowi brać na 

ramiona, pozwól Mu kochać, uwierz 

w Jego miłość.

Abyś miał prawo do bycia 

na Jego ramionach, musisz przyjąć 

postawę pokory; musisz uznać, 

uwierzyć, że jesteś grzeszny i że 

jesteś słaby. Jednocześnie jednak 

musisz uwierzyć w Jego miłość, w to, 

że On bierze cię w swoje ramiona 

właśnie dlatego, że jesteś grzeszny, 

słaby i bezradny. Wiara będzie rodziła 

w tobie wdzięczność za to, że On 

nigdy nie przestaje cię kochać - ciebie 

grzesznego, słabego, bezradnego tak 

w życiu doczesnym, jak i duchowym.

Bóg nie chce zła, ale może 

chcieć jego skutków. Chce naszej 

skruchy, naszego przylgnięcia, odblo-

kowania serca. Bóg z każdej naszej 

winy, może uczynić winę szczęśliwą, 

która będzie nam przypominała jak 

bardzo kocha nas ten, który umarł 

i zmartwychwstał. Potrzeba tu posta-

wy skruchy. Boga kochają skruszeni 

grzesznicy. Skrucha jest wtedy gdy 

całujesz rany Chrystusa i wierzysz 

w Jego miłość i powracasz do Boga 

w postawie skruchy. Im większa 

nędza, tym większe prawo do Miło-

sierdzia. Największe zranienia pow-

stają w rodzinie dlatego forma nowej 

ewangelizacji znalazła oddźwięk 

wśród rodzin. Dlatego mimo słabości 

członkowie ruchu dążą do zjedno-

czenia z Bogiem.   

Warto prosić Maryję aby ot-

wierała nas na łaskę. Ona najbardziej 

była otwarta na działanie łaski, aby 

Nan uświadamiała obecność Pana 

Jezusa przy nas. Jeżeli przyjmiemy tą 

łaskę będzie ona pomagała nam 

najpierw zobaczyć własne zło w so-

bie. A jeżeli nie ma otwarcia się na 

Jezusa, na łaskę to widzisz tylko zło 

w innych. 

 Jak uzdrowić nasze relacje, 

rodzinne, zawodowe. Prosić Matkę 

Bożą o skruchę. Spotkanie z Jezusem 

przemienia i faryzeuszy i kobietę. 

W faryzeuszach najpierw było dużo 

pewności siebie pychy, a jak zaczęli 

odchodzić okazali skruchę. Byli pełni 

pychy. Brak skruchy. Okazali skruchę 

w obliczu spotkania z Jezusem. 

Z poniedziałkowych konferencji Zapiski z rekolekcji w Kruklankach

„Gloria in Excelsis Deo”

sobota, 23 czerwca 

Cały rok tęskniłam za tym 

widokiem jeziora i szumem kru-

klańskiego lasu. 

To już piąte rekolekcje w tym 

miejscu. Poprzednie obfitowały 

w niezapomniane wydarzenia i mnó-

stwo duchowych przeżyć. Teraz też 

mamy wszyscy nadzieję na przeżycie 

pięknych chwil we wspólnocie, 

w zjednoczeniu z Maryją, prowadzeni 

przez Ducha Świętego.  

Jest z nami ksiądz Dariusz 

Grelecki i ksiądz Leszek Giemza, 

spodziewamy się również odwiedzin 

ks. Dariusza Kowalczyka, mode-

ratora krajowego RRN oraz naszych 

pozostałych księży wspólnotowych. 

Kapłanów wspomaga też diakon 

Mariusz. Ogarniamy Ich wszystkich 

naszą wspólnotową modlitwą. Wiem, 

że wielu członków wspólnoty modli 

się w intencji naszych rekolekcji, 

również osoby, które pojechać nie 

mogły, np. te z grupy modlitewnej. 

Także o nich będziemy codziennie 

pamiętać.

Pierwszy dzień rekolekcji 

rozpoczynamy Mszą Świętą, której 

przewodniczy ks. Dariusz Grelecki. 

Najważniejsze słowa dzisiejszej 

Ewangelii to „nie troszczcie się 

zbytnio…” W homilii ksiądz rozważa 

temat rekolekcji „Przez Serce Matki 

do Zdrojów Miłosierdzia”. Maryja 

wszystko czyni dla nas z sercem, 

angażuje się maksymalnie, żebyśmy 

my mogli doznać uzdrawiających 

łask Bożego Miłosierdzia.

Naszą Eucharystię uświetnia 

schola – Julia, Joanna, Martyna 

i Maciej. Przepięknie grają i śpiewają

 hymn „Gloria in Excelsis Deo”,  

który wprowadza nas w niezwykły 

stan uwielbienia podczas Misterium 

Liturgii. Aż ciarki przechodzą po 

plecach, a w oczach pojawiają się łzy 

wzruszenia. Odtąd codziennie bę-

dziemy wspólnie słowami tej pieśni 

głosić chwałę Najwyższego.

niedziela, 24 czerwca 

„Nie przyszedłem powołać spra-

wiedliwych, ale grzeszników”. 

Zdanie, które zapamiętałam 

z dzisiejszej medytacji  to słowa 

Jezusa „Nie potrzebują lekarza 

zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.” 

To bardzo pokrzepiające, a zarazem 

dla wielu trudne do zrozumienia. Tak 

często ocenia się drugiego człowieka 

przez pryzmat  jego osiągnięć 

życiowych czy stopnia doskonałości, 

z w ł a s z c z a  w  p r z e s t r z e g a n i u 

przykazań Bożych. To my, ludzie 

wierzący, jakże często skazujemy 

innych na potępienie, bo pije, bo 

żebrze, bo kradnie czy cudzołoży.  A 

przecież, to nimi w pierwszym 

rzędzie może zająć się Pan Jezus i 

uleczyć ich dusze. Każdy może być 

celnikiem Mateuszem.

Czy moja dusza potrzebuje 

lekarza? O tak, nieustannie, w każdej 

chwili mojego życia potrzebuję Bożej 

łaski, która zachowa mnie od grzechu. 

Sama nic nie mogę … . Też jestem 

Mateuszem. Potwierdzeniem tego, iż 

Pan Jezus pragnie uzdrowić każdego 

są Jego słowa skierowane do Siostry 

Faustyny: „Palą Mnie płomienie 

Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze 

ludzkie” (cytat dnia).

Dzisiaj każdy uczestnik reko-

lekcji ma zadać pytanie co najmniej 3 

innym osobom – Czy pamiętasz, że ty 

też jesteś Mate-uszem? 

Wieczorem przygotowujemy 

strefę kibica na mecz polskiej repre-

zentacji z Kolumbią na Mistrzo-

stwach Świata w piłce nożnej. Mamy 

flagi, a Karolina na policzkach 

każdego wchodzącego maluje biało-

czerwone symbole. Zapowiada się 

gorący wieczór. Niestety nasza repre-

zentacja przegrywa 3:0.

poniedziałek, 25 czerwca

Maryja wyprasza cud w Kanie, czyli 

cud obecności Maryi w życiu czło-

wieka

Dzisiaj odpowiadamy sobie 

na pytanie: Czy widzisz zaanga-

żowanie Maryi w swoim życiu?  

Myślę, że już nasza obecność we 

wspólnocie Maryjnej świadczy 

o interwencji Maryi w naszym życiu, 

w naszych problemach i smutkach, 

w chorobie, w niedostatku i bólu.  To 

Ona stworzyła tę wspólnotę dla nas 

i ją prowadzi, zamieniając  to, co nas 

przygniata w Bożą radość i pokój. Bo 

tam gdzie jest Maryja, tam jest 

wesele. Tak jak w Kanie Galilejskiej 

interweniowała u Swojego Syna, tak 

samo wstawia się za nami w naszych 

problemach. 

W swoim życiu bardzo moc-

no doświadczam obecności Maryi, 

właśnie w chwilach po ludzku 

trudnych. Przypominam sobie wtedy 

Ewa Szczepaniak23-30.06.2018
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A my co robimy na spot-

kaniach w małych grupkach? 

Dokładnie to samo co św. Paweł. 

Chlubimy się z naszych słabości. 

Staramy się dostrzegać przejawy 

swojej grzeszności i widzieć je w kon-

tekście Bożego działania i Bożego 

Miłosierdzia. Różni się to oczywiście 

od spowiedzi. Jezus przychodzi ze 

względu na to, że jesteśmy słabi. 

Mówi: nie przyszedłem powołać 

sprawiedliwych, ale grzeszników.

Jak patrzeć na własne zło w świetle 

łaski.

Jezus i kobieta złapana na cudzo-

łóstwie, przyprowadzona przez fary-

zeuszów i nauczycieli Pisma (J8,1-

11). Mówią: Mojżesz kazał w prawie 

takie ukamienować, a ty co o tym 

myślisz? Chcieli wystawić Go na 

próbę, chcieli ośmieszyć, udowodnić, 

że to oni rację. 

Jezus milczał, pisał palcem 

po ziemi, a potem mówił: kto jest bez 

grzechu niech pierwszy rzuci w nią 

kamieniem. W końcu wszyscy ode-

szli, został Jezus i kobieta. Spotkanie 

z Jezusem otworzyło ich na własne 

zło, zauważyli grzech w sobie. Tylko 

trzeba się otworzyć na łaskę. Jeżeli się 

nie otworzę na Jezusa, to będę widział 

tylko zło w bliźnim, a nie w sobie. 

Tylko otwarcie się na Jezusa i Jego 

łaskę pozwala dostrzegać zło w sobie. 

Jezus ukazał wpierw im własne zło 

i dlatego się rozeszli, nie mieli już 

sumienia, aby ją ukamienować, bo 

musieliby i ukamienować samych 

siebie. 

Żydzi chcieli zastawić na Je-

zusa pułapkę. Jezus wybrnął z tej 

sytuacji odwołując się do zasady, że 

to świadkowie przestępstwa mają 

rozpocząć egzekucję. Kto jest bez 

grzechu niech pierwszy rzuci kamień. 

Myśleli, że Jezus ją ułaskawi i wtedy 

stanie się winny wobec prawa Moj-

żeszowego, czy wobec prawa rzym-

skiego. Nikt cię nie potępił, mówi 

Jezus, i ja ciebie nie potępiam.

Relacja z Jezusem zmienia człowieka 

i jego nastawienie. 

Po upadku nie powinniśmy 

upadać na duchu, ponieważ tym 

sprawiamy Bogu jeszcze większą 

przykrość niż samym grzechem. Co 

więcej, święci mówią, że po upadku 

mamy spodziewać się łask więk-

szych niż przed upadkiem.

Przecież „jeden akt miłości, 

nawet nie odczutej - podkreśla św. 

Teresa od Dzieciątka Jezus - napra-

wia wszystko” (L. Cel. 20 X 1888). 

Nie trzeba „zniechęcać się swymi 

błędami - pisze Święta - gdyż dzieci 

upadają często, ale są zbyt małe, 

aby sobie zrobić wiele złego” (Żółty 

zeszyt, 6 VIII 1897). Święta Teresa 

z Lisieux bardzo lubiła powierzać 

Panu Jezusowi swoje błędy i nie-

wierności. Mówiła, że w ten sposób 

chce przyciągnąć Jego miłosierdzie, 

bo przecież przyszedł do grzesz-

ników, a nie do sprawiedliwych. Jakie 

to wszystko ważne jest dla nas, którzy 

smucimy się, że upadamy.

Jeżeli czujesz się grzeszny 

i słaby, masz szczególne prawo do 

Jezusowych ramion, ponieważ On 

jest Dobrym Pasterzem, który szuka 

owiec zaginionych i tych słabych, 

bezradnych, nie nadążających za 

stadem. Pozwól się Jezusowi brać na 

ramiona, pozwól Mu kochać, uwierz 

w Jego miłość.

Abyś miał prawo do bycia 

na Jego ramionach, musisz przyjąć 

postawę pokory; musisz uznać, 

uwierzyć, że jesteś grzeszny i że 

jesteś słaby. Jednocześnie jednak 

musisz uwierzyć w Jego miłość, w to, 

że On bierze cię w swoje ramiona 

właśnie dlatego, że jesteś grzeszny, 

słaby i bezradny. Wiara będzie rodziła 

w tobie wdzięczność za to, że On 

nigdy nie przestaje cię kochać - ciebie 

grzesznego, słabego, bezradnego tak 

w życiu doczesnym, jak i duchowym.

Bóg nie chce zła, ale może 

chcieć jego skutków. Chce naszej 

skruchy, naszego przylgnięcia, odblo-

kowania serca. Bóg z każdej naszej 

winy, może uczynić winę szczęśliwą, 

która będzie nam przypominała jak 

bardzo kocha nas ten, który umarł 

i zmartwychwstał. Potrzeba tu posta-

wy skruchy. Boga kochają skruszeni 

grzesznicy. Skrucha jest wtedy gdy 

całujesz rany Chrystusa i wierzysz 

w Jego miłość i powracasz do Boga 

w postawie skruchy. Im większa 

nędza, tym większe prawo do Miło-

sierdzia. Największe zranienia pow-

stają w rodzinie dlatego forma nowej 

ewangelizacji znalazła oddźwięk 

wśród rodzin. Dlatego mimo słabości 

członkowie ruchu dążą do zjedno-

czenia z Bogiem.   

Warto prosić Maryję aby ot-

wierała nas na łaskę. Ona najbardziej 

była otwarta na działanie łaski, aby 

Nan uświadamiała obecność Pana 

Jezusa przy nas. Jeżeli przyjmiemy tą 

łaskę będzie ona pomagała nam 

najpierw zobaczyć własne zło w so-

bie. A jeżeli nie ma otwarcia się na 

Jezusa, na łaskę to widzisz tylko zło 

w innych. 

 Jak uzdrowić nasze relacje, 

rodzinne, zawodowe. Prosić Matkę 

Bożą o skruchę. Spotkanie z Jezusem 

przemienia i faryzeuszy i kobietę. 

W faryzeuszach najpierw było dużo 

pewności siebie pychy, a jak zaczęli 

odchodzić okazali skruchę. Byli pełni 

pychy. Brak skruchy. Okazali skruchę 

w obliczu spotkania z Jezusem. 

Z poniedziałkowych konferencji Zapiski z rekolekcji w Kruklankach

„Gloria in Excelsis Deo”

sobota, 23 czerwca 

Cały rok tęskniłam za tym 

widokiem jeziora i szumem kru-

klańskiego lasu. 

To już piąte rekolekcje w tym 

miejscu. Poprzednie obfitowały 

w niezapomniane wydarzenia i mnó-

stwo duchowych przeżyć. Teraz też 

mamy wszyscy nadzieję na przeżycie 

pięknych chwil we wspólnocie, 

w zjednoczeniu z Maryją, prowadzeni 

przez Ducha Świętego.  

Jest z nami ksiądz Dariusz 

Grelecki i ksiądz Leszek Giemza, 

spodziewamy się również odwiedzin 

ks. Dariusza Kowalczyka, mode-
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słowa Matki Bożej do św. Juana Diego 

„…Mój mały ukochany synu, niech się 

nie trwoży twoje serce… . Czyż to nie 

Ja jestem twoim wybawieniem?” 

(cytat dnia). I za każdym razem, kiedy 

staram się wypełniać wolę Bożą, 

woda zamienia się w wino. 

Dzisiaj też rozpoczynamy codzienną 

Adorację Najświętszego Sakramentu, 

rozpoczynającą się Koronką do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 15. Na-

sze osobiste spotkanie z Bogiem 

żywym i prawdziwym.

Dzisiaj odwiedził nas ks. 

Sławomir Laskowski. Z radością 

gościliśmy księdza wśród nas.

wtorek, 26 czerwca

Z Maryją przyjmować dar Bożego 

Miłosierdzia w Eucharystii 

„Eucharystia jest źródłem i szczytem 

życia chrześcijańskiego, punktem 

odniesienia  dla  wszystkich  innych 

modlitw” (cytat dnia). Jest doskonała 

i pełna, nie wymaga uzupełnień.

Maryja z pokorą przyjmuje wieść 

Anioła Gabriela, nie stawiając woli 

Bożej żadnych granic. Tylko Ona jest 

w stanie nie uronić ani jednej łaski 

wypływającej z daru Chrystusa, który 

w Misterium Eucharystii oddaje nam 

siebie. Ja tego nie potrafię. Marnuję 

wiele łask, często większość. Tylko 

z Maryją jestem w stanie przyjąć 

niezwykły dar Miłosierdzia i zoba-

czyć w Eucharystii uobecnienie ofiary 

Pana Jezusa, Jego męki, śmierci 

i zmartwychwstania. 

Dzisiaj w naszej rekolek-

cyjnej wspólnocie mamy dzień festi-

walowy. Organizujemy Festiwal 

Piosenki i Poezji Patriotyczno-

Religijnej. Przygotowania trwają cały 

dzień, lista uczestników stale się 

powiększa. Wreszcie wiata festi-

walowa wypełnia się po brzegi 

i zaczynają się dziać rzeczy nie-

zwykłe. Na początku dzieci śpiewają 

solo, z rodzeństwem lub rodzicami. 

Wszystkie występy nagradzane są 

gromkimi brawami. Karolina Murasz-

kiewicz z Filipkiem, Stefankiem 

i Bartusiem, wszyscy w biało-

czerwonych strojach z napisem Polska 

śpiewają hymn Polski. 

A potem wchodzi duża grupa 

młodzieży z ogromną biało-czerwoną 

flagą i odśpiewują pieśń Legiony. 

Słowa „My pierwsza brygada …” 

roznoszą się po okolicy, do młodzieży 

dołącza widownia. Wzruszenie ogar-

nia wszystkich, i dużych i małych. 

Jeszcze Polska nie zginęła, póki tak 

wychowujemy nasze dzieci i wnuki. 

Po przerwie czas na występy 

bardziej dojrzałych artystów. Wspo-

mnę tu o niezwykłym występie Hel-

enki Greleckiej, która wykonuje 

z pamięci piękny wiersz. Dekla-

mowała  go jako dziecko na szkolnej 

akademii kilkadziesiąt lat temu. Co za 

erudycja i pamięć. To Boży dar, 

którym się z nami dzieli. Oby jak 

najdłużej.

Oczarowuje nas też występ 

Jerzego Korsaka, który z wielką 

swadą i pięknym głosem wykonuje 

wiązankę pieśni patriotycznych. Pu-

bliczność szaleje. Wzruszenie prze-

plata się z wielką radością. Oczy-

wiście śpiewamy wszyscy.

Niezapomniany dzień. Dzię-

kujemy Ci Maryjo. 

środa, 27 czerwca

Z Maryją być narzędziem Bożego 

Miłosierdzia wobec bliźnich.

Maryja jest jedyną z ludzi, która w 

Eucharystii uczestniczy godnie, w 

pełni, nie marnując ani jednej łaski, 

Warto więc korzystać z Jej wsta-

wiennictwa (cytat dnia).

Kiedy przyjmuję komunię 

świętą i zapraszam Maryję do swojego 

serca, to użyczam swojej osoby na 

spotkanie Maryi i Jezusa, który wtedy 

chętnie przychodzi do mojej duszy. 

Ja nie jestem godna przyjąć do 

swojego serca Pana Jezusa. Moja 

dusza jest jak stajenka betlejemska, 

zimna, niewygodna i zakurzona. Ale 

to przecież do takiej stajenki przy-

chodzi Święta Rodzina, to tu przy-

chodzi na świat Dzieciątko Jezus.

Wprowadzenie Matki Bożej do Eu-

charystii rewolucjonizuje prze-

żywanie Mszy Świętej. To co nie-

osiągalne staje się możliwe. 

Od dzisiaj ks. Dariusz wpro-

wadza przygotowania do Eucharystii. 

15 minut przed Mszą Świętą omawia 

ważne treści dotyczące Eucharystii 

zawarte w książeczce List do Ewy, 

której jest autorem. Jesteśmy bardzo 

wdzięczni za cenne wskazówki, 

pokazujące nam jak należy przeżywać 

poszczególne punkty Eucharystii 

i dlaczego. Dzisiaj rozważamy Klucz 

prenatalny, klucz Maryjny i cuda 

Eucharystyczne.

Dzisiaj rejs statkiem i czas 

wolny w Giżycku – jak co roku na 

rejsie mamy piękną słoneczną po-

godę.

Maryjo, prowadź moją dłoń 

w znaku krzyża, pomagaj słuchać 

i przyjmować Słowo Boże, przyj-

mować Jezusa w Komunii Świętej, 
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zanoś moje ofiary do Pana Boga, 

wielbij Go i dziękuj. 

czwartek, 28 czerwca

Z Maryją otwierać się na dar prze-

baczenia w sakramencie pokuty.

Sakrament pokuty ma służyć 

rozwojowi życia duchowego. Spo-

wiednik może być odlewnikiem lub 

rzeźbiarzem. Ponieważ w naszej 

wspólnocie spowiednik ma do 

dyspozycji najdoskonalszą formę – 

Maryję, która dała życie Jezusowi, 

w Sakramencie pokuty możemy być 

odlewani przez Maryję na wzór 

Jezusa.

Pamiętaj, aby zwracać się do Maryi 

przed spowiedzią, w jej trakcie i po 

spowiedzi.(cytat dnia)

Dzisiaj w strefie kibica 

wspie-ramy polską reprezentację z 

Japonią. Polska wygrywa 1:0, ale 

niestety odpada z turnieju. 

piątek, 29 czerwca

Z Maryją zanurzać się w Miłości 

Miłosiernej .  Pan Jezus mówi: 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja 

was pokrzepię”

Chce dać nam siłę niesienia 

ciężarów, ale tylko tych, które są 

z woli Bożej. Nie obiecuje nam, że 

będzie pomagał nam nieść śmieci. 

Tak dużo jest śmieci w mojej 

codzienności, ciężkich śmieci. Ale 

mam wybór – zawsze mogę je wy-

rzucić ze swojego życia i zostawić te, 

które PB pomoże mi nieść. A Maryja 

pomoże mi je wybrać. Wtedy jarzmo 

zamieni się w słodycz, a brzemię 

w lekkość.

Dzisiejszą Mszę Świętą kon-

celebruje kilku kapłanów – ks. 

Dariusz Kowalczyk, krajowy mode-

rator RRN, ojciec Dariusz Hara-

simowicz, franciszkanin z Moskwy, 

ks. Dariusz Grelecki, ks. Leszek 

Giemza i ks. Marek Muraszkiewicz. 

Wieczorem uczestniczymy 

w Drodze Krzyżowej przygotowanej 

przez poszczególne grupy. Głębokie 

teksty przenoszą nas na Jerozolimską 

Golgotę i zmuszają do refleksji.

Dziękuję Ci, Maryjo,, że chcesz znosić 

mnie w głąb Bożego Miłosierdzia 

(cytat dnia).

sobota, 30 czerwca

Z Maryją poddać się w uniżeniu mocy 

Ducha Świętego

Dzisiejszą homilię wygłasza 

do nas o. Dariusz Harasimowicz, 

który na co dzień posługuje w parafii 

moskiewskiej. Opowiada, że parafia 

jest niewielka i czasami nikt nie 

przychodzi na Eucharystię. Wtedy 

pozostaje wiara, że Mszę Świętą 

odprawiają anioły i Serafini, którzy 

czczą Matkę Bożą jako swoja Kró-

lową. Musimy prosić Ducha Świę-

tego o Jego dary dla siebie, naszych 

rodzin, wspólnoty, ojczyzny i całego 

świata. 

Duchu Święty, chcę żyć Two-

imi natchnieniami, wlewaj do mego 

serca radość, mądrość, roztropność 

i pokój, aby stały się one częścią 

mojego życia. Na wzór Maryi.

Maryja jest ucieleśnieniem Ducha 

Świętego (cytat dnia, ks. Stefan 

Czermiński)

Czas na podsumowanie

Czas rekolekcji to czas ogro-
mnej łaski ofiarowanej mi przez 
Boga. To czas spokoju, wyciszenia, 
refleksji, prawdziwej Bożej radości, 
której za każdym razem doświad-
czam. Wszystko na tych rekolekcjach 
wołało o miłości Boga do świata 

i stworzenia – kolorowe kwiaty na 
łące, szumiące sosny, wschodzące 
słońce nad taflą jeziora, uśmiech na 
twarzy siostry i brata, a przede 
wszystkim spotkania z Panem Je-
zusem i Maryją w czasie Eucharystii, 
adoracji, Drogi Krzyżowej. Dziękuję 
tym, którzy z różańcem w ręku 
towarzyszyli mi w adorowaniu 
Stwórcy w pięknie wschodzącego 
słońca – były to niezapomniane 
chwile. Zostaną w moim sercu piękne 
młode rodziny z dziećmi, dające na 
każdym kroku świadectwo Bożej 
miłości i działania Ducha Świętego, 
wspania ła  młodzież ,  młodsza 
i starsza, dla której Bóg, Honor, 
Ojczyzna nie są pustymi słowami. 
Młodzi ludzie ze scholi, którzy 
zamiast plaż nadmorskich czy 
obozów młodzieżowych wybrali 
posługę rekolekcyjną, śpiewając na 
chwałę Pana –  to niezwykłe znaki 
Bożej Miłości, dar Maryi i świa-
dectwo dla całej naszej wspólnoty. 
W bogactwie poruszanych treści 
zyskałam wiele odpowiedzi na swoje 
pytania i wątpliwości, zostałam 
ubogacona świadectwami osób 
z grupy dzielenia.

Ogromnym darem, za który 
Panu Bogu i Maryi bardzo dziękuję, 
była stała obecność kapłanów: księży 
Dariusza, Leszka oraz diakona Mar-
iusza. Dziękuję za tych, którzy przez 
wiele miesięcy te rekolekcje przy-
gotowywali – ks. Dariuszowi, 
Grażynce i Andrzejowi. Okazali się 
doskonałymi narzędziami w Twoich, 
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będzie pomagał nam nieść śmieci. 

Tak dużo jest śmieci w mojej 

codzienności, ciężkich śmieci. Ale 

mam wybór – zawsze mogę je wy-

rzucić ze swojego życia i zostawić te, 

które PB pomoże mi nieść. A Maryja 

pomoże mi je wybrać. Wtedy jarzmo 

zamieni się w słodycz, a brzemię 

w lekkość.

Dzisiejszą Mszę Świętą kon-

celebruje kilku kapłanów – ks. 

Dariusz Kowalczyk, krajowy mode-

rator RRN, ojciec Dariusz Hara-

simowicz, franciszkanin z Moskwy, 

ks. Dariusz Grelecki, ks. Leszek 

Giemza i ks. Marek Muraszkiewicz. 

Wieczorem uczestniczymy 

w Drodze Krzyżowej przygotowanej 

przez poszczególne grupy. Głębokie 

teksty przenoszą nas na Jerozolimską 

Golgotę i zmuszają do refleksji.

Dziękuję Ci, Maryjo,, że chcesz znosić 

mnie w głąb Bożego Miłosierdzia 

(cytat dnia).

sobota, 30 czerwca

Z Maryją poddać się w uniżeniu mocy 

Ducha Świętego

Dzisiejszą homilię wygłasza 

do nas o. Dariusz Harasimowicz, 

który na co dzień posługuje w parafii 

moskiewskiej. Opowiada, że parafia 

jest niewielka i czasami nikt nie 

przychodzi na Eucharystię. Wtedy 

pozostaje wiara, że Mszę Świętą 

odprawiają anioły i Serafini, którzy 

czczą Matkę Bożą jako swoja Kró-

lową. Musimy prosić Ducha Świę-

tego o Jego dary dla siebie, naszych 

rodzin, wspólnoty, ojczyzny i całego 

świata. 

Duchu Święty, chcę żyć Two-

imi natchnieniami, wlewaj do mego 

serca radość, mądrość, roztropność 

i pokój, aby stały się one częścią 

mojego życia. Na wzór Maryi.

Maryja jest ucieleśnieniem Ducha 

Świętego (cytat dnia, ks. Stefan 

Czermiński)

Czas na podsumowanie

Czas rekolekcji to czas ogro-
mnej łaski ofiarowanej mi przez 
Boga. To czas spokoju, wyciszenia, 
refleksji, prawdziwej Bożej radości, 
której za każdym razem doświad-
czam. Wszystko na tych rekolekcjach 
wołało o miłości Boga do świata 

i stworzenia – kolorowe kwiaty na 
łące, szumiące sosny, wschodzące 
słońce nad taflą jeziora, uśmiech na 
twarzy siostry i brata, a przede 
wszystkim spotkania z Panem Je-
zusem i Maryją w czasie Eucharystii, 
adoracji, Drogi Krzyżowej. Dziękuję 
tym, którzy z różańcem w ręku 
towarzyszyli mi w adorowaniu 
Stwórcy w pięknie wschodzącego 
słońca – były to niezapomniane 
chwile. Zostaną w moim sercu piękne 
młode rodziny z dziećmi, dające na 
każdym kroku świadectwo Bożej 
miłości i działania Ducha Świętego, 
wspania ła  młodzież ,  młodsza 
i starsza, dla której Bóg, Honor, 
Ojczyzna nie są pustymi słowami. 
Młodzi ludzie ze scholi, którzy 
zamiast plaż nadmorskich czy 
obozów młodzieżowych wybrali 
posługę rekolekcyjną, śpiewając na 
chwałę Pana –  to niezwykłe znaki 
Bożej Miłości, dar Maryi i świa-
dectwo dla całej naszej wspólnoty. 
W bogactwie poruszanych treści 
zyskałam wiele odpowiedzi na swoje 
pytania i wątpliwości, zostałam 
ubogacona świadectwami osób 
z grupy dzielenia.

Ogromnym darem, za który 
Panu Bogu i Maryi bardzo dziękuję, 
była stała obecność kapłanów: księży 
Dariusza, Leszka oraz diakona Mar-
iusza. Dziękuję za tych, którzy przez 
wiele miesięcy te rekolekcje przy-
gotowywali – ks. Dariuszowi, 
Grażynce i Andrzejowi. Okazali się 
doskonałymi narzędziami w Twoich, 

12 13



jest moim wybawieniem. Od po-

czątku rekolekcji doświadczam za-

nurzenia całej mojej rodziny w Bo-

żym Miłosierdziu, chociaż po ludzku 

to są trudne sytuacje. Zachęcona 

przez Nią, nie trwożę się, ufam z po-

kojem w sercu, w końcu. Proszę o dar 

pełnej ufności i otwartości na Bożą 

wolę. Przynaglona konferencjami 

pragnę z Maryją otwierać się na dar 

Bożego przebaczenia w sakramencie 

pokuty, prosić, by Maryja za mnie 

i we mnie przyjmowała dar Bożego 

Miłosierdzia w Eucharystii. 

Jeden z tematów, „Z Maryją 

być narzędziem Bożego Miłosierdzia 

wobec bliźnich”, szczególnie uświa-

domił mi moją małość i bezsilność. 

Maryjo, obok mnie jest mój ciężko 

chory bliźni, moi bliźni pogubieni. 

Wiem, że bez Ciebie wszystko zmar-

nuję. Pomóż, uratuj, zanurzaj ich i 

mnie w zdrojach Miłosierdzia. To 

pragnienie i te konkrety podkreślają, 

jak ważne są te rekolekcje, jak nie-

zwykle potrzebne były omawiane 

zagadnienia.

Jak zawsze  ważne jest doś-

wiadczenie daru Wspólnoty: wspólna 

poranna kawa, niby przypadkowe 

spotkanie na ścieżce, wspólne spa-

cery. Bycie razem i wstawiennicza 

modlitwa, życzliwość i dobroć. 

Wszystkie nasze wspólne i osobiste 

sprawy oddajemy Panu Jezusowi 

podczas adoracji Najświętszego 

Sakramentu.

Piękno przyrody to nieod-

łączny i ważny element naszych 

rekolekcji. Tu wyraźnie dostrzegamy 

Bożą obecność w delikatnych wscho-

dach słońca, w śpiewie ptaków, 

w drzewach dających schronienie 

w upalne południa, w roziskrzonym 

gwiazdami niebie, pięknie roślin, 

szumie lasu i cicho szemrzącej rzece.

Dziękujemy kapłanom za 

sprawowaną Eucharystię, konfe-

rencje i inne formy posługi. Księdzu 

Markowi za przygotowanie i pro-

wadzenie rekolekcji. Księdzu Dariu-

szowi za bardzo ważne rozważania 

o Eucharystii. Ks. Leszkowi za przy-

gotowanie scholii młodzieżowej 

i obecność z młodzieżą. Ks. Sław-

kowi za odwiedzenie nas. 

Dziękujemy, Maryjo, że je-

steś obecna w naszym życiu, że, tak 

jak w Kanie dostrzegasz i uzupełniasz 

nasze braki. Dziękujemy, że pro-

wadzisz nas do zdrojów Miłosierdzia. 

Bożena Kulesza

14

W tym roku tak się złożyło, że 

razem z Ewą byliśmy dwa razy na 

rekolekcjach: w Kruklankach i w 

Loretto.  Było to bardzo cenne 

doświadczenie, okazało się, bowiem, 

że pomimo tego samego programu, 

przeżyliśmy dwa bardzo różne tygod-

nie. Przede wszystkim w Loretto 

Matka Boża wita nas od pierwszych 

chwil, jest z nami cały czas na 

wyciągnięcie ręki. Jest w domach, w 

kościele, w lesie i nad rzeką. Jej 

obecność czuje się niemal fizycznie. 

Loretto to święte miejsce. Mieliśmy 

szczęście do pogody – było sło-

necznie i ciepło. Podczas spacerów w 

lesie i nad rzekę Liwiec po raz 

pierwszy spostrzegłem, mimo że już 

wiele lat tu bywam, jak piękna jest 

kora na pniach sosen. Oświetlona 

słońcem za rzeką lśniła jakby ktoś 

złotem te pnie pomalował. Ale i przy 

domach ten cud trwał nadal - ciepłe, 

bezwietrzne popołudnie, świat za-

marł, z sosen kapało złoto, a między 

drzewami przechadzała się Matka 

Boża. Gdy opuściłem głowę, spos-

trzegłem leżący tuż obok nogi duży, 

jak otwarta dłoń, cienki jak pergamin, 

kruchy kawałek sosnowej kory. Pod-

niosłem go do oczu i spojrzałem jak 

przez szkiełko w niebo i na słońce. 

Rozjarzył się rozpalonym złotem, 

ukazując ciemniejsze i całkiem czar-

ne, nieregularne plamy. Pomyślałem, 

że podobną korę w dalekich, połud-

niowych krajach mają platany. To na 

ich wzór farbuje się ubrania moro. 

Kto by pomyślał, porównywać nasze 

zwyczajne sosny do platanów? A ten 

skrawek kory schowałem delikatnie 

w zeszycie z notatkami z rekolekcji 

i kiedykolwiek go otworzę w cu-

downy sposób przenoszę się do 

Loretto. 

Podobnie jak w Kruklankach, 

ks. Dariusz Grelecki przed każdą 

Mszą Świętą omawiał wybrane za-

gadnienia z książeczki „List do Ewy”. 

Myślę, że dla wielu z nas szokujące 

były stwierdzenia, że np. Msza 

Święta ma większą wartość niż wiele 

odmówionych różańców. Dla-czego? 

Ponieważ w czasie Eucharystii uo-

becniają się wydarzenia zbawcze, 

a odmawiając różaniec, można po-

wiedzieć „jedynie” rozważamy ta-

jemnice zbawienia. Źródłem wszy-

stkich modlitw jest Msza Święta 

i podczas liturgii mają one w niej 

swoje miejsce. Dlatego Msza Święta 

jest źródłem i szczytem życia chrze-

ścijańskiego, punktem odniesienia 

dla wszystkich innych modlitw. To 

tylko jeden z wielu, bardzo cie-

kawych tematów poruszanych przed 

Mszą Świętą Niewątpliwie znaczą-

cym wydarzeniem tegorocznych 

rekolekcji w Kruklankach i w Loretto 

I był udział we Mszach Świętych 

Scholi przygotowanej przez ks. 

Leszka Giemzę. Julia, Martyna, dwie 

Natalki z Ameryki, osoby z grupy 

młodzieżowej nadali liturgii nowy, 

uroczysty wymiar. Bardzo to współ-

grało z pogłębionym przez ks. Da-

riusza Greleckiego przeżywaniem 

Mszy Świętej Rozmarzyłem się, 

i pomyślałem jak by to było, gdyby 

wszystkie pieśni były wykonywane w 

ten sposób! O ileż łatwiej byłoby 

odnajdywać się w poszczególnych 

wydarzeniach liturgii.

W Loretto I posługiwali je-

szcze ks. Marek Muraszkiewicz i ks. 

Leszek Giemza.  Trzeba przyznać, że 

tegoroczny program rekolekcji let-

nich był bardzo dobrze przygoto-

wany. Temat „Przez serce Matki do 

zdrojów miłosierdzia” omawiany 

przez księży przybliżył nam Matkę 

Bożą, jako pośredniczkę do Pana 

Jezusa i Bożego miłosierdzia. Roz-

ważane też były tematy dotyczące 

kluczowego w naszej duchowości 

pojęcia „czterech przepaści”.

Mówiąc o Loretto należy je-

szcze wspomnieć, że prace budow-

lane na nowej świątyni dobiegają 

końca i jest bardzo prawdopodobne, 

że w przyszłym roku nabożeństwa 

będą się już odbywały w nowym, 

dużym kościele. I przyjedziemy tam 

na pewno. Do Ciebie Matko Boża.    

Wiesław Szczepaniak

 W dniach 7-14 lipca 2018 

roku uczestniczyliśmy w rekolek-

cjach RRN w Loretto. Byliśmy u Ma-

ryi, w Jej domu, jak każdego dnia pod 

Jej płaszczem i w Jej ramionach. 

Usłyszeliśmy ponownie: „Mój mały, 

ukochany synku”, moja mała uko-

chana córeczko.

Pełne ciepła i pokoju siostry 

loretanki otaczają nas swoją modli-

twą.

Pragniemy być, jako Wspól-

nota, na wzór Rodziny Nazare-

tańskiej. Są wśród nas różne grupy 

wiekowe.

Dzieci z rodzicami lub bab-

ciami, szczere, roześmiane. Niektóre 

z trudnymi problemami swoich ro-

dzin.  Otrzymują kapłańskie błogo-

sławieństwo po każdej Mszy Świętej, 

na młode życie, na rozwój wiary. 

Łaski rekolekcji przeniosą do swoich 

domów.

 Radosna i rozśpiewana mło-

dzież. Przynoszą piękną wrażliwość 

młodego wieku, mężne decyzje bycia 

świadkami wiary i apostołowania 

w swoich środowiskach i trudności 

związane z krzykliwymi pokusami 

świata zewnętrznego. Pamiętajmy 

o nich w naszych modlitwach. 

My dorośli, małżeństwa, po-

jedyncze osoby, uczestnicy wielu 

rekolekcji, które każdego roku są na 

nowo bardzo potrzebne. Temat, nad 

którym pochylimy się: „Przez serce 

Matki do zdrojów Miłosierdzia”. 

Oblicze Matki Bożej Loretańskiej 

utożsamia się z wizerunkiem Tej, „co 

w Ostrej świeci bramie”. 

Słowami skierowanymi do 

swego małego, ukochanego synka 

Juana Diego Maryja przypomina, że 

Rekolekcje w Loretto, turnus I, 7-14.07.2018
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riusza Greleckiego przeżywaniem 
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ten sposób! O ileż łatwiej byłoby 

odnajdywać się w poszczególnych 

wydarzeniach liturgii.

W Loretto I posługiwali je-

szcze ks. Marek Muraszkiewicz i ks. 

Leszek Giemza.  Trzeba przyznać, że 

tegoroczny program rekolekcji let-

nich był bardzo dobrze przygoto-

wany. Temat „Przez serce Matki do 

zdrojów miłosierdzia” omawiany 

przez księży przybliżył nam Matkę 

Bożą, jako pośredniczkę do Pana 

Jezusa i Bożego miłosierdzia. Roz-

ważane też były tematy dotyczące 

kluczowego w naszej duchowości 

pojęcia „czterech przepaści”.

Mówiąc o Loretto należy je-

szcze wspomnieć, że prace budow-

lane na nowej świątyni dobiegają 

końca i jest bardzo prawdopodobne, 

że w przyszłym roku nabożeństwa 

będą się już odbywały w nowym, 

dużym kościele. I przyjedziemy tam 

na pewno. Do Ciebie Matko Boża.    

Wiesław Szczepaniak

 W dniach 7-14 lipca 2018 

roku uczestniczyliśmy w rekolek-

cjach RRN w Loretto. Byliśmy u Ma-

ryi, w Jej domu, jak każdego dnia pod 

Jej płaszczem i w Jej ramionach. 

Usłyszeliśmy ponownie: „Mój mały, 

ukochany synku”, moja mała uko-

chana córeczko.

Pełne ciepła i pokoju siostry 

loretanki otaczają nas swoją modli-

twą.

Pragniemy być, jako Wspól-

nota, na wzór Rodziny Nazare-

tańskiej. Są wśród nas różne grupy 

wiekowe.

Dzieci z rodzicami lub bab-

ciami, szczere, roześmiane. Niektóre 

z trudnymi problemami swoich ro-

dzin.  Otrzymują kapłańskie błogo-

sławieństwo po każdej Mszy Świętej, 

na młode życie, na rozwój wiary. 

Łaski rekolekcji przeniosą do swoich 

domów.

 Radosna i rozśpiewana mło-

dzież. Przynoszą piękną wrażliwość 

młodego wieku, mężne decyzje bycia 

świadkami wiary i apostołowania 

w swoich środowiskach i trudności 

związane z krzykliwymi pokusami 

świata zewnętrznego. Pamiętajmy 

o nich w naszych modlitwach. 

My dorośli, małżeństwa, po-

jedyncze osoby, uczestnicy wielu 

rekolekcji, które każdego roku są na 

nowo bardzo potrzebne. Temat, nad 

którym pochylimy się: „Przez serce 

Matki do zdrojów Miłosierdzia”. 

Oblicze Matki Bożej Loretańskiej 

utożsamia się z wizerunkiem Tej, „co 

w Ostrej świeci bramie”. 

Słowami skierowanymi do 

swego małego, ukochanego synka 

Juana Diego Maryja przypomina, że 

Rekolekcje w Loretto, turnus I, 7-14.07.2018
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Tegoroczne rekolekcje Ru-

chu Rodzin Nazaretańskich Archi-

diecezji Białostockiej dla małżeństw 

z dziećmi po raz kolejny odbyły się 

w lipcu w Loretto koło Wyszkowa, 

w gościnnych progach Sióstr Lore-

tanek. 

Tematem przewodnim reko-

lekcji było hasło „Przez serce Matki 

do zdrojów Miłosierdzia”. Treści, 

które rozważaliśmy podczas poran-

nych medytacji i spotkań, pomagały 

nam przyjmować dar Bożego Miło-

sierdzia w ramionach Maryi, naszej 

duchowej Matki. Dodatkowo pod-

czas konferencji dla małżonków 

szukaliśmy odpowiedzi na pytania: 

jak budować więzi w rodzinie, w jaki 

sposób ze sobą rozmawiać, jak być 

dobrym ojcem i matką, jak wychować 

dzieci, aby stały się wolnymi ludźmi, 

umiejącymi wybierać dobro, a odrzu-

cać zło. 

Dzieci, w swoich grupach 

wiekowych, skupiały się na postaci 

Chrystusa jako dobrego Pasterza. 

Treści omawiane z dziećmi pozwoliły 

im zobaczyć, że „serce każdego dzie-

cka potrzebuje Pasterza”, któremu 

można bezgranicznie zaufać. Spot-

kaniom towarzyszyło wiele zabaw 

ruchowych oraz aktywności plas-

tycznych i muzycznych. W godzinie 

Miłosierdzia dzieci z rodzicami bar-

dzo chętnie uczestniczyły w Koronce 

do Miłosierdzia Bożego, zaś wie-

czorem samodzielnie prowadziły 

różaniec.

Niezapomnianym przeży-

ciem dla całych rodzin było Święto 

Rodziny. W tym dniu małżonkowie 

odnowili przyrzeczenia małżeńskie. 

Dzień ten był pełen wrażeń dla 

dorosłych i dzieci. Było wspólne 

świętowanie przy stole, tańce i zaba-

wa przy muzyce, a wieczorem festi-

wal piosenki. W kolejnych dniach nie 

zabrakło też innych atrakcji, takich 

jak II Loretański Rajd Śladami Świę-

tych czy ognisko. Ponieważ pogoda 

była piękna, popołudnia spędzaliśmy 

nad rzeką Liwiec.  

Rekolekcje w Loretto to nie-

zapomniany czas dla naszych rodzin. 

Już teraz z niecierpliwością czekamy 

na kolejne wakacje i rekolekcje 

u Matko Bożej Loretańskiej.

Kasia Szostak-Król

To był dla mnie czas na wy-

ciszenie i kontemplowanie Pana 

w obecności Maryi. Jego słowa 

skierowane do sług na weselu w Ka-

nie Galilejskiej: napełnijcie stągwie 

wodą!  głośno wybrzmiały w mojej 

duszy.  Rozważałam i rozważam, 

czym Pan chce, abym ja wypełniła 

swoje serce po brzegi?

Dziękuję Bogu za moją prze-

szłość, teraźniejszość i przyszłość, 

dziękuję za dar życia i podarowane 

życie członków mojej rodziny.

 Dziękuję za łaskę ucze-

stniczenia w każdych rekolekcjach, 

dziękuję za pracę i wysiłek ludzi, 

którzy z miłością je organizują.

Jagoda Kułak

Rekolekcje w Loretto, turnus II, 21-28.07.2018
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Do Jastarni na rekolekcje 
grupa organizowała się bardzo szyb-
ko, zbędne były ogłoszenia W tym 
roku z Białegostoku wyjechało ponad 
40 osób. Część dojechała na miejsce 
swoimi środkami lokomocji, część 
pociągiem. Wśród tych drugich stwo-
rzyła się grupa podróżująca nocą. 
Wcześniej zorganizowaliśmy się 
i spotkaliśmy na dworcu, by kupić 
bilety i zarezerwować miejsca blisko 
siebie. W drodze, we wspólnocie 
odmawialiśmy różaniec, koronkę, 
cie-szyliśmy się swoją obecnością, 
dzieliliśmy się świadectwami i sma-
kołykami. Na miejscu, zaraz po 
śniadaniu z suchego prowiantu po-
biegliśmy nad morze, za którym 
tęskniliśmy przez cały rok. Witaliśmy 
przybyłych na rekolekcje z innych 
miejscowości drogich nam kapłanów, 
znajomych i przyjaciół, z którymi 
łączą nas bliskie relacje. Niektórzy 
Białostoczanie byli w Jastarni już 
kilkanaście razy. 

W roku 2018 temat rekolekcji 
brzmiał: „Przez serce Matki do 
zdrojów Miłosierdzia”. Kapłani gło-
sili konferencje bardzo pięknie 
i płomienie pod natchnieniem Ducha 
Świętego, za sprawą Matki Bożej. 
Ksiądz Darek Kujawa – Złotousty, 
prowadził poranną medytację, a ho-
milie i konferencje przy wsparciu 

księży: Grzegorza, Piotra, Adama, 
Wiesława, a przede wszystkim księ-
dza Dariusza Kowalczyka. Kapłani 
przypominali, że w ranach Pana 
Jezusa jest nasze zdrowie, a Matka 
Boża jest naszym wybawieniem. 
Mówili jak zanurzać się z Maryją 
w Miłości Miłosiernej w sakramencie 
pokuty, w Eucharystii, w codziennej 
modlitwie, jak być Jej narzędziem 
wobec bliźnich. Wieczorem każdego 
dnia, po adoracji Najświętszego 

Sakramentu i modlitwie różańcowej, 
w Apelu Jasnogórskim, ksiądz Darek 
Kujawa rzetelnie i w ciepłych sło-
wach podsumowywał temat dnia. Na 

koniec, trzymając się za ręce śpie-
waliśmy ulubioną pieśń „Zapada 
zmrok”. 

W nocy z czwartku na piątek 
trwaliśmy na modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. W piątek 
odprawiliśmy Drogę Krzyżową prze-
chodząc z krzyżem po ośrodku 
rekolekcyjno- wypoczynkowym 
„Droga”.

 Tego lata pogoda nam do-
pisała. W wolnej chwili chodziliśmy 
na piękną piaszczystą plażę lub na 
łakocie do kawiarenek czy też na 
pyszne, świeże flądry do smażalni 
ryb. Chętni pływali kutrem na Hel. 
Inni plażą podążali do pobliskiej 
Juraty. 

Gdy wszyscy jeszcze spali, 
każdego ranka chodziłam na długi 
„różańcowy” spacer brzegiem morza, 
by usłyszeć szum fal, odgłosy mew 
w otaczającej ciszy, by zobaczyć bez-
kres morskiej toni, a w tym wszy-
stkim miłość i miłosierdzie Boże. 
Moją odpowiedzią była wdzięczność 
i uwielbienie. Cisza i bezmiar to Bóg, 
a ja i moja słabość, to wszystko, co 
zakłóca harmonię. Często słyszę 
pytanie, dlaczego Jastarnia. Oprócz 
komfortu z oddychaniem, między 
innymi, to właśnie mnie przyciąga. 

Rekolekcje w Jastarni , 7-14.07.2018
Ania Topolewicz

Ostatnio w Telewizji „TRWAM” 

można było obejrzeć nowy film 

reżysera Kevina Sorbo produkcji USA 

z 2017r. pod tytułem „I STANIE SIĘ 

ŚWIATŁO.”  Główną rolę Doktora 

Sola Harkensa zagrał sam reżyser.
Dr Sol Harkens, robi furorę jako 

pisarz i aktywny medialnie ateista. 

Promując swoją nową książkę 

„Aborcja Boga” odnosi coraz większe 

sukcesy. Ateistą stał się, gdy jego 8-

l e t n i  s y n  z m a r ł  n a  c h o r o b ę 

nowotworową. Za jego śmierć winił 

Boga i to był jego największy 

argument w starciach z obrońcami 

wiary. Jego żona Katy jest bardzo 

wierząca i w duchu wiary wychowuje 

dwóch synów. Sol nie może tego 

zaakceptować i odchodzi od żony. 

Swój gniew topi w alkoholu i innych 

uzależnieniach. W końcu prowadząc 

samochód pod wpływem alkoholu 

doprowadza do poważnego wypadku. 

Przez kilka minut znajduje się w stanie 

śmierci klinicznej i spotyka swego 

zmarłego syna. Po powrocie do 

zdrowia nie może o tym spotkaniu 

zapomnieć.
 Jak teraz ma pogodzić swoje 

ateistyczne poglądy z tym, co 

zobaczył po tamtej stronie życia? Czy 

to zdarzenie spowoduje jego powrót 

do wiary w Boga? Czy uda mu się 

uratować małżeństwo i odzyskać 

zaufanie synów? Czy potrafi teraz 

przyjąć i zaakceptować tajemnicę 

choroby i  śmierc i  cz łowieka , 

zwłaszcza najbliższego sercu? Tego 

dowiecie się po obejrzeniu filmu.
Film jest bardzo wzruszający i 

skłania do wielu przemyśleń. Jak 

ł a t w o  m o ż n a  s t r a c i ć  w i a r ę 

doświadczając  dramatycznych 

przeżyć. Jak z premedytacją można 

manipulować ludźmi, by przekonać 

ich do swoich racji i na dodatek robić 

to dla pieniędzy. Jak niezbadane są 

Boże drogi,  którymi prowadzi 

człowieka. W Swoim Miłosierdziu z 

największego zła może wyprowadzić 

dobro.
Polecam ten film – warto obejrzeć! 

Na pewno w Telewizji „TRWAM” 

będzie jeszcze wyświetlany
 .                                   

Jan Oleński

Warto obejrzeć
„I stanie się światło”

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

03 września 2018 – Pierwsze diecezjalne spotkanie 

poniedziałkowe w nowym roku formacyjnym.

08 września 2018 – 9. rocznica śmierci ks. Tadeusza 

Dajczera

09 września 2018 – Promocja książki ks. Dariusza 

Greleckiego  „List do Ewy” w Archikatedralnym Centrum 

Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ulicy 

Kościelnej 1A.

10 września 2018 – Błogosławieństwo kapłanów i ani-

matorów na nowy rok formacyjny. 

13 września 2018 – 20. Rocznica powstania Grupy RRN 

w Mońkach. Na uroczystej Mszy Świętej i późniejszym 

spotkaniu obecni byli wszyscy księża z parafii Św. Brata 

Alberta Chmielowskiego oraz goście z Koordynacji 

Diecezjalnej.

14 – 16 września 2018 – Ogólnopolskie Dni Skupienia 

animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu.

21 – 23 września 2018 – w Studzienicznej k/Augustowa, 

w ośrodku rekolekcyjnym Wyższego Seminarium Du-

chownego w Białymstoku, ks. Leszek Giemza zorganizował 

rekolekcje otwarte na podstawie książki ks. Dariusza 

Greleckiego „List do Ewy”, o duchowym przeżywaniu Mszy 

Świętej pt. „Weekend z Eucharystią”. W rekolekcjach 

uczestniczyli również członkowie naszego ruchu.

29 września 2018 - W Rostkowie, w sanktuarium św. 

Stanisława Kostki,  odbyła się Ogólnopolska Inauguracja 

Roku Formacyjnego 2018/2019 RRN.  Relacja wewnątrz 

numeru.

27 października 2018 – w Białymstoku, w  Archi-

katedralnym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym 

przy ulicy Kościelnej 1A, odbyło się Sympozjum Naukowe 

nt. „Świadek Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931 

– 2009)”. Jednym z organizatorów jest Ruch Rodzin 

Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej.

16-18 listopada 2018 – „Weekend z Eucharystią” 

w Studzienicznej k/Augustowa

17 listopada 2018 – 25-lecie powstania grupy RRN 

w Sokółce

23-25 listopada 2018 – Rekolekcje dla animatorów 

w Studzienicznej

1 grudnia 2018 – Pielgrzymka animatorów RRN do 

Częstochowy
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W nocy z czwartku na piątek 
trwaliśmy na modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. W piątek 
odprawiliśmy Drogę Krzyżową prze-
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pisała. W wolnej chwili chodziliśmy 
na piękną piaszczystą plażę lub na 
łakocie do kawiarenek czy też na 
pyszne, świeże flądry do smażalni 
ryb. Chętni pływali kutrem na Hel. 
Inni plażą podążali do pobliskiej 
Juraty. 

Gdy wszyscy jeszcze spali, 
każdego ranka chodziłam na długi 
„różańcowy” spacer brzegiem morza, 
by usłyszeć szum fal, odgłosy mew 
w otaczającej ciszy, by zobaczyć bez-
kres morskiej toni, a w tym wszy-
stkim miłość i miłosierdzie Boże. 
Moją odpowiedzią była wdzięczność 
i uwielbienie. Cisza i bezmiar to Bóg, 
a ja i moja słabość, to wszystko, co 
zakłóca harmonię. Często słyszę 
pytanie, dlaczego Jastarnia. Oprócz 
komfortu z oddychaniem, między 
innymi, to właśnie mnie przyciąga. 

Rekolekcje w Jastarni , 7-14.07.2018
Ania Topolewicz

Ostatnio w Telewizji „TRWAM” 

można było obejrzeć nowy film 

reżysera Kevina Sorbo produkcji USA 

z 2017r. pod tytułem „I STANIE SIĘ 

ŚWIATŁO.”  Główną rolę Doktora 

Sola Harkensa zagrał sam reżyser.
Dr Sol Harkens, robi furorę jako 

pisarz i aktywny medialnie ateista. 

Promując swoją nową książkę 

„Aborcja Boga” odnosi coraz większe 

sukcesy. Ateistą stał się, gdy jego 8-

l e t n i  s y n  z m a r ł  n a  c h o r o b ę 

nowotworową. Za jego śmierć winił 

Boga i to był jego największy 

argument w starciach z obrońcami 

wiary. Jego żona Katy jest bardzo 

wierząca i w duchu wiary wychowuje 

dwóch synów. Sol nie może tego 

zaakceptować i odchodzi od żony. 

Swój gniew topi w alkoholu i innych 

uzależnieniach. W końcu prowadząc 

samochód pod wpływem alkoholu 

doprowadza do poważnego wypadku. 

Przez kilka minut znajduje się w stanie 

śmierci klinicznej i spotyka swego 

zmarłego syna. Po powrocie do 

zdrowia nie może o tym spotkaniu 

zapomnieć.
 Jak teraz ma pogodzić swoje 

ateistyczne poglądy z tym, co 

zobaczył po tamtej stronie życia? Czy 

to zdarzenie spowoduje jego powrót 

do wiary w Boga? Czy uda mu się 

uratować małżeństwo i odzyskać 

zaufanie synów? Czy potrafi teraz 

przyjąć i zaakceptować tajemnicę 

choroby i  śmierc i  cz łowieka , 

zwłaszcza najbliższego sercu? Tego 

dowiecie się po obejrzeniu filmu.
Film jest bardzo wzruszający i 

skłania do wielu przemyśleń. Jak 

ł a t w o  m o ż n a  s t r a c i ć  w i a r ę 

doświadczając  dramatycznych 

przeżyć. Jak z premedytacją można 

manipulować ludźmi, by przekonać 

ich do swoich racji i na dodatek robić 

to dla pieniędzy. Jak niezbadane są 

Boże drogi,  którymi prowadzi 

człowieka. W Swoim Miłosierdziu z 

największego zła może wyprowadzić 

dobro.
Polecam ten film – warto obejrzeć! 

Na pewno w Telewizji „TRWAM” 

będzie jeszcze wyświetlany
 .                                   

Jan Oleński

Warto obejrzeć
„I stanie się światło”

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak

03 września 2018 – Pierwsze diecezjalne spotkanie 

poniedziałkowe w nowym roku formacyjnym.

08 września 2018 – 9. rocznica śmierci ks. Tadeusza 

Dajczera

09 września 2018 – Promocja książki ks. Dariusza 

Greleckiego  „List do Ewy” w Archikatedralnym Centrum 

Wystawienniczo-Konferencyjnym przy ulicy 

Kościelnej 1A.

10 września 2018 – Błogosławieństwo kapłanów i ani-

matorów na nowy rok formacyjny. 

13 września 2018 – 20. Rocznica powstania Grupy RRN 

w Mońkach. Na uroczystej Mszy Świętej i późniejszym 

spotkaniu obecni byli wszyscy księża z parafii Św. Brata 

Alberta Chmielowskiego oraz goście z Koordynacji 

Diecezjalnej.

14 – 16 września 2018 – Ogólnopolskie Dni Skupienia 

animatorów diecezjalnych w Zakroczymiu.

21 – 23 września 2018 – w Studzienicznej k/Augustowa, 

w ośrodku rekolekcyjnym Wyższego Seminarium Du-

chownego w Białymstoku, ks. Leszek Giemza zorganizował 

rekolekcje otwarte na podstawie książki ks. Dariusza 

Greleckiego „List do Ewy”, o duchowym przeżywaniu Mszy 

Świętej pt. „Weekend z Eucharystią”. W rekolekcjach 

uczestniczyli również członkowie naszego ruchu.

29 września 2018 - W Rostkowie, w sanktuarium św. 

Stanisława Kostki,  odbyła się Ogólnopolska Inauguracja 

Roku Formacyjnego 2018/2019 RRN.  Relacja wewnątrz 

numeru.

27 października 2018 – w Białymstoku, w  Archi-

katedralnym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym 

przy ulicy Kościelnej 1A, odbyło się Sympozjum Naukowe 

nt. „Świadek Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz Dajczer (1931 

– 2009)”. Jednym z organizatorów jest Ruch Rodzin 

Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej.

16-18 listopada 2018 – „Weekend z Eucharystią” 

w Studzienicznej k/Augustowa

17 listopada 2018 – 25-lecie powstania grupy RRN 

w Sokółce

23-25 listopada 2018 – Rekolekcje dla animatorów 

w Studzienicznej

1 grudnia 2018 – Pielgrzymka animatorów RRN do 

Częstochowy
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Od kiedy zamieszkaliśmy 

w nowej parafii Świętej Jadwigi 

Królowej w Białymstoku, wreszcie 

miałam bardzo blisko do Kościoła. 

Byłam szczęśliwa, że mogę coraz 

częściej uczestniczyć we Mszy 

Świętej i różnych nabożeństwach. 

Zrodziło się we mnie pragnienie 

uczestniczenia w jakieś wspólnocie, 

coraz bardziej chciałam zbliżać się do 

Pana Boga. Niestety nic w tym 

kierunku nie robiłam. I tu doś-

wiadczyłam jak Pan Bóg spełnia 

wszystkie pragnienia zgodne z Jego 

wolą, a nawet więcej. 

W 1992 r. podczas corocznej 

kolędy poznałam ks. Dariusza Gre-

leckiego, w czasie rozmowy mówił 

mi o jakimś ruchu i ludziach, którzy 

do niego należą, ale nic z tego nie 

docierało do mnie. Właściwie to 

szybko zapomniałam o tej rozmowie. 

Po kilku dniach przyszła do mnie 

sąsiadka i powiedziała, że chce 

należeć do tego ruchu, o którym 

mówił ks. Dariusz i mnie tam również 

zaprasza.

Tak się zaczęły nasze spot-

kania w Świętej Jadwidze. To był 

wspaniały czas. Byłam zachwycona 

treściami, które słyszałam. Bardzo 

poruszały mnie świadectwa Zosi 

i Jurka Ostaszewskich oraz innych 

osób. Nie wyobrażałam sobie, że 

można opuścić spotkanie. Zaczęłam 

codziennie uczęszczać na Msze 

Święte, odmawiać różaniec. Otrzy-

małam dar kierownictwa duchowego. 

Moje życie zmieniło się radykalnie. 

W tym czasie przeżywałam ogromne 

trudności. Teraz widzę jak Pan Bóg 

szanuje każdego człowieka i jego 

wolność, a jednocześnie jest blisko, 

by móc interweniować w odpo-

wiednim momencie. W ciągu tych lat 

doświadczyłam ogromu Bożej Mi-

łości i cudów w najbliższej rodzinie. 

Coraz bardziej widzę, jak jestem 

słaba, jak nic nie mogę zrobić o wła-

snych siłach, jak bardzo potrzebuję 

Pana Boga i Matki Bożej.

Dziękuję Panu. Bogu za 

RRN, za dar zawierzenia Matce Bo-

żej, za wszystko, co otrzymuję 

każdego dnia.

Z tradycji białostockiej wspólnoty
Jadwiga Kochanowska

Z radością informujemy, że 

zostały już dwukrotnie odprawione 

Msze Święte w sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w intencji osób 

z Grupy Modlitewnej RRN: 10 

września i 15 października. Bardzo 

cieszymy się, że  mogliśmy wspólnie 

modlić się za tych, którzy nie mogą 

brać czynnego udziału w naszych 

spotkaniach. Duchowy wymiar 

Grupy Modlitewnej to modlitwa o 

potrzebne łaski – by przedstawiać 

Jezusowi przez wstawiennictwo 

Maryi potrzeby innych. Modlitwa jest 

darem, który możemy ofiarować 

drugim. Taki jest sens Grupy Modli-

tewnej,  włączyć się w duchową 

wymianę dobra, które ma miejsce 

zawsze wtedy, gdy członkowie 

wspólnoty modlą się za siebie 

wzajemnie. Szczególnie modlitwa 

chorych jest piękna i ma charakter 

apostolstwa. Informuję z radością, że 

do Grypy Modlitewnej dołącza 

Regina Żochowska.

W poniedziałek, 5 listopada 

2018 roku będzie odprawiona kolejna 

Msza Święta w intencji osób z Grupy 

Modlitewnej.

Intencja modlitewna Grupy 

w  l i s t o p a d z i e :  z a  z m a r ł y c h 

z naszych rodzin i całej Wspólnoty

Marysia Kalejta

Grupa Modlitewna RRN Marysia Kalejta

 W piękne popołudnie 9 

września 2018 r. Centrum Wysta 

wienniczo – Konferencyjne w Bia-

łymstoku zgromadziło szerokie grono 

osób zainteresowanych niewielką, ale 

niezwykle cenną publikacją pod 

nieco zagadkowym tytułem „List do 

Ewy”. Uczestnicy tego spotkania, 

a wśród nich przedstawiciele Parafii 

Św. Rocha i Ruchu Rodzin Naza-

retańskich z księdzem moderatorem 

Mirosławem Stankiewiczem mogli 

zapoznać się z „Rozważaniami 

o Mszy Świętej” ks. dr Dariusza 

Greleckiego. 

 Przyszliśmy z nadzieją, że 

dowiemy się jak rodziła się myśl 

napisania tej publikacji i czy tytułowa 

Ewa w ogóle istnieje? Czy jest tylko 

wytworem zamysłu literackiego, 

„licentia poetica”; czy też realną 

osobą?

 I odpowiedzi na te pytania 

otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dużo 

więcej, bowiem autor tej publikacji 

opowiedział nam nie tylko o oko-

licznościach napisania rozważań, ale 

przybliżył i rozwinął głębię treści tej 

publikacji. Rozważania są bowiem 

odpowiedzią na potrzeby i pragnienia 

świeckich - jak mogą  przeżywać 

Mszę Św. osoby nie mając wiedzy 

teologicznej. Lektura daje nam tę 

szansę i możliwość. „List do Ewy” 

zawiera mnóstwo wskazówek – prze-

medytowanych kapłańskich myśli 

i rozważań. 

Książeczka zawiera wstęp ks. bp 

Henryka Ciereszki. Czytamy we 

wprowadzeniu: „Autor tej niewielkiej 

książeczki (…) posługując się obra-

zem, przenośnią, wyjaśnia Czytel-

nikowi jej (Mszy Świętej ) istotę, 

wskazuje na warunki jej owocnego 

przeżywania, ukazuje jej owoce. 

Prowadzi Czytelnika przez cały ryt 

liturgiczny, kolejne części Mszy 

Świętej, objaśniając ich symbolikę 

i wewnętrzną treść”.

 „Ciekawe, praktyczne i głę-

bokie intuicje Autora, osadzone na 

nauczaniu tradycji Kościoła, w spo-

sób prosty i sugestywny przekazane, 

są  niewątpliwie cenną podpowiedzią 

i pomocą do głębszego i owoc-

niejszego przeżywania Mszy Świętej. 

Są odpowiedzią, nie tylko pytającej 

Ewie, ale każdemu, kto sięgnie po tę 

książeczkę, a któremu Eucharystia 

jest droga, którą pragnie jak najpięk-

niej przeżywać, czerpiąc z jej darów, 

nią żyć (…)”.

 Ks. Biskup wydobył też 

w swoim słowie to, co krył w sobie 

autorski zamysł – podpowiedź, by 

przeżywać Mszę Świętą ” uciekając 

się do wstawiennictwa Maryi”. Msza 

Św. I Matka Boża, to silne przesłanie 

tej publikacji, raczej nie często spo-

tykane. Św. Ludwik Maria Grignion 

de Montfort widzi szczególną rolę 

Maryi przed, w czasie i po Komunii 

Św. W rozważaniach ks. Dariusza 

Greleckiego  Maryja jest obecna od 

początku do końca Mszy Świętej.

 Mieliśmy tego popołudnia 

również niepowtarzalną okazję, by 

uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas 

pytania i podzielić refleksją. Wśród 

licznych wystąpień był głos pod-

kreślający, że rozważania i dopo-

wiedzenia Autora pozwoliły zgłębić 

istotę Mszy Św. jest Ofiary Jezusa 

Chrystusa. Ktoś zauważył, że spot-

kanie to było prawdziwą ucztą du-

chową. Okrasiła je Ula Nejman pięk-

nym czytaniem fragmentów „Listu do 

Ewy”, a Schola ze Św. Rocha opra-

wiła muzyką, dzięki której słowo było 

nie tylko rozważane i czytane, ale 

także śpiewane

Z podziękowaniem księdzu 

Dariuszowi za ten cenny dar,

w imieniu naszej Wspólnoty

Lucja Orzechowska

„List do Ewy”- prezentacja książki ks. Dariusza Greleckiego

 Dnia 8.09.2018 r. o godz. 

19.00 w Archikatedrze Świętego Jana 

Chrzciciela w Warszawie została 

odprawiona uroczysta Msza Święta 

w IX rocznicę śmierci śp. ks. 

profesora Tadeusza Dajczera. 

W uroczystości uczestniczyła 

4.osobowa grupka z Białegostoku z 

ks. Dariuszem Greleckim. Mszy 

Świętej przewodniczył ks. Leszek 

P l i s zka  w  konce l eb rze  z  k s . 

Bolesławem Szewcem i Dariuszem 

Greleckim. Kazanie wygłosił ks. 

Bolesław Szewc. Podkreślił, że 

kluczową postacią w procesie zba-

wienia i uświęcenia świata była 

Mary ja .  Mówi ł  o  dyspozyc j i 

przyjęcia łaski, o tym, że Maryja 

chwytała wolę Bożą całym sercem. 

Człowiek natomiast woli trzymać się 

schematów, bo z nimi jest bez-

pieczniej. Ewangelia żąda, byśmy 

nigdy nie liczyli na siebie, byśmy 

zawsze potrzebowali Pana Boga. Im 

mniejsze zainteresowanie Maryją, 

tym mniejsze zainteresowanie ży-

ciem wewnętrznym i odwrotnie. 

Maryja zawsze prowadzi nas do 

źródła, a źródłem jest Ewangelia. 

Z Maryją

Barbara Rainczuk

IX rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera
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Od kiedy zamieszkaliśmy 

w nowej parafii Świętej Jadwigi 

Królowej w Białymstoku, wreszcie 

miałam bardzo blisko do Kościoła. 

Byłam szczęśliwa, że mogę coraz 

częściej uczestniczyć we Mszy 

Świętej i różnych nabożeństwach. 

Zrodziło się we mnie pragnienie 

uczestniczenia w jakieś wspólnocie, 

coraz bardziej chciałam zbliżać się do 

Pana Boga. Niestety nic w tym 

kierunku nie robiłam. I tu doś-

wiadczyłam jak Pan Bóg spełnia 

wszystkie pragnienia zgodne z Jego 

wolą, a nawet więcej. 

W 1992 r. podczas corocznej 

kolędy poznałam ks. Dariusza Gre-

leckiego, w czasie rozmowy mówił 

mi o jakimś ruchu i ludziach, którzy 

do niego należą, ale nic z tego nie 

docierało do mnie. Właściwie to 

szybko zapomniałam o tej rozmowie. 

Po kilku dniach przyszła do mnie 

sąsiadka i powiedziała, że chce 

należeć do tego ruchu, o którym 

mówił ks. Dariusz i mnie tam również 

zaprasza.

Tak się zaczęły nasze spot-

kania w Świętej Jadwidze. To był 

wspaniały czas. Byłam zachwycona 

treściami, które słyszałam. Bardzo 

poruszały mnie świadectwa Zosi 

i Jurka Ostaszewskich oraz innych 

osób. Nie wyobrażałam sobie, że 

można opuścić spotkanie. Zaczęłam 

codziennie uczęszczać na Msze 

Święte, odmawiać różaniec. Otrzy-

małam dar kierownictwa duchowego. 

Moje życie zmieniło się radykalnie. 

W tym czasie przeżywałam ogromne 

trudności. Teraz widzę jak Pan Bóg 

szanuje każdego człowieka i jego 

wolność, a jednocześnie jest blisko, 

by móc interweniować w odpo-

wiednim momencie. W ciągu tych lat 

doświadczyłam ogromu Bożej Mi-

łości i cudów w najbliższej rodzinie. 

Coraz bardziej widzę, jak jestem 

słaba, jak nic nie mogę zrobić o wła-

snych siłach, jak bardzo potrzebuję 

Pana Boga i Matki Bożej.

Dziękuję Panu. Bogu za 

RRN, za dar zawierzenia Matce Bo-

żej, za wszystko, co otrzymuję 

każdego dnia.

Z tradycji białostockiej wspólnoty
Jadwiga Kochanowska

Z radością informujemy, że 

zostały już dwukrotnie odprawione 

Msze Święte w sanktuarium Miło-

sierdzia Bożego w intencji osób 

z Grupy Modlitewnej RRN: 10 

września i 15 października. Bardzo 

cieszymy się, że  mogliśmy wspólnie 

modlić się za tych, którzy nie mogą 

brać czynnego udziału w naszych 

spotkaniach. Duchowy wymiar 

Grupy Modlitewnej to modlitwa o 

potrzebne łaski – by przedstawiać 

Jezusowi przez wstawiennictwo 

Maryi potrzeby innych. Modlitwa jest 

darem, który możemy ofiarować 

drugim. Taki jest sens Grupy Modli-

tewnej,  włączyć się w duchową 

wymianę dobra, które ma miejsce 

zawsze wtedy, gdy członkowie 

wspólnoty modlą się za siebie 

wzajemnie. Szczególnie modlitwa 

chorych jest piękna i ma charakter 

apostolstwa. Informuję z radością, że 

do Grypy Modlitewnej dołącza 

Regina Żochowska.

W poniedziałek, 5 listopada 

2018 roku będzie odprawiona kolejna 

Msza Święta w intencji osób z Grupy 

Modlitewnej.

Intencja modlitewna Grupy 

w  l i s t o p a d z i e :  z a  z m a r ł y c h 

z naszych rodzin i całej Wspólnoty

Marysia Kalejta

Grupa Modlitewna RRN Marysia Kalejta

 W piękne popołudnie 9 

września 2018 r. Centrum Wysta 

wienniczo – Konferencyjne w Bia-

łymstoku zgromadziło szerokie grono 

osób zainteresowanych niewielką, ale 

niezwykle cenną publikacją pod 

nieco zagadkowym tytułem „List do 

Ewy”. Uczestnicy tego spotkania, 

a wśród nich przedstawiciele Parafii 

Św. Rocha i Ruchu Rodzin Naza-

retańskich z księdzem moderatorem 

Mirosławem Stankiewiczem mogli 

zapoznać się z „Rozważaniami 

o Mszy Świętej” ks. dr Dariusza 

Greleckiego. 

 Przyszliśmy z nadzieją, że 

dowiemy się jak rodziła się myśl 

napisania tej publikacji i czy tytułowa 

Ewa w ogóle istnieje? Czy jest tylko 

wytworem zamysłu literackiego, 

„licentia poetica”; czy też realną 

osobą?

 I odpowiedzi na te pytania 

otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dużo 

więcej, bowiem autor tej publikacji 

opowiedział nam nie tylko o oko-

licznościach napisania rozważań, ale 

przybliżył i rozwinął głębię treści tej 

publikacji. Rozważania są bowiem 

odpowiedzią na potrzeby i pragnienia 

świeckich - jak mogą  przeżywać 

Mszę Św. osoby nie mając wiedzy 

teologicznej. Lektura daje nam tę 

szansę i możliwość. „List do Ewy” 

zawiera mnóstwo wskazówek – prze-

medytowanych kapłańskich myśli 

i rozważań. 

Książeczka zawiera wstęp ks. bp 

Henryka Ciereszki. Czytamy we 

wprowadzeniu: „Autor tej niewielkiej 

książeczki (…) posługując się obra-

zem, przenośnią, wyjaśnia Czytel-

nikowi jej (Mszy Świętej ) istotę, 

wskazuje na warunki jej owocnego 

przeżywania, ukazuje jej owoce. 

Prowadzi Czytelnika przez cały ryt 

liturgiczny, kolejne części Mszy 

Świętej, objaśniając ich symbolikę 

i wewnętrzną treść”.

 „Ciekawe, praktyczne i głę-

bokie intuicje Autora, osadzone na 

nauczaniu tradycji Kościoła, w spo-

sób prosty i sugestywny przekazane, 

są  niewątpliwie cenną podpowiedzią 

i pomocą do głębszego i owoc-

niejszego przeżywania Mszy Świętej. 

Są odpowiedzią, nie tylko pytającej 

Ewie, ale każdemu, kto sięgnie po tę 

książeczkę, a któremu Eucharystia 

jest droga, którą pragnie jak najpięk-

niej przeżywać, czerpiąc z jej darów, 

nią żyć (…)”.

 Ks. Biskup wydobył też 

w swoim słowie to, co krył w sobie 

autorski zamysł – podpowiedź, by 

przeżywać Mszę Świętą ” uciekając 

się do wstawiennictwa Maryi”. Msza 

Św. I Matka Boża, to silne przesłanie 

tej publikacji, raczej nie często spo-

tykane. Św. Ludwik Maria Grignion 

de Montfort widzi szczególną rolę 

Maryi przed, w czasie i po Komunii 

Św. W rozważaniach ks. Dariusza 

Greleckiego  Maryja jest obecna od 

początku do końca Mszy Świętej.

 Mieliśmy tego popołudnia 

również niepowtarzalną okazję, by 

uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas 

pytania i podzielić refleksją. Wśród 

licznych wystąpień był głos pod-

kreślający, że rozważania i dopo-

wiedzenia Autora pozwoliły zgłębić 

istotę Mszy Św. jest Ofiary Jezusa 

Chrystusa. Ktoś zauważył, że spot-

kanie to było prawdziwą ucztą du-

chową. Okrasiła je Ula Nejman pięk-

nym czytaniem fragmentów „Listu do 

Ewy”, a Schola ze Św. Rocha opra-

wiła muzyką, dzięki której słowo było 

nie tylko rozważane i czytane, ale 

także śpiewane

Z podziękowaniem księdzu 

Dariuszowi za ten cenny dar,

w imieniu naszej Wspólnoty

Lucja Orzechowska

„List do Ewy”- prezentacja książki ks. Dariusza Greleckiego

 Dnia 8.09.2018 r. o godz. 

19.00 w Archikatedrze Świętego Jana 

Chrzciciela w Warszawie została 

odprawiona uroczysta Msza Święta 

w IX rocznicę śmierci śp. ks. 

profesora Tadeusza Dajczera. 

W uroczystości uczestniczyła 

4.osobowa grupka z Białegostoku z 

ks. Dariuszem Greleckim. Mszy 

Świętej przewodniczył ks. Leszek 

P l i s zka  w  konce l eb rze  z  k s . 

Bolesławem Szewcem i Dariuszem 

Greleckim. Kazanie wygłosił ks. 

Bolesław Szewc. Podkreślił, że 

kluczową postacią w procesie zba-

wienia i uświęcenia świata była 

Mary ja .  Mówi ł  o  dyspozyc j i 

przyjęcia łaski, o tym, że Maryja 

chwytała wolę Bożą całym sercem. 

Człowiek natomiast woli trzymać się 

schematów, bo z nimi jest bez-

pieczniej. Ewangelia żąda, byśmy 

nigdy nie liczyli na siebie, byśmy 

zawsze potrzebowali Pana Boga. Im 

mniejsze zainteresowanie Maryją, 

tym mniejsze zainteresowanie ży-

ciem wewnętrznym i odwrotnie. 

Maryja zawsze prowadzi nas do 

źródła, a źródłem jest Ewangelia. 

Z Maryją

Barbara Rainczuk

IX rocznica śmierci ks. Tadeusza Dajczera
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U św. Stanisława Kostki w Rostkowie
Maria Wąsowicz

O inauguracji roku for-
macyjnego RRN wiadomo było od 
dawna. Że wybrany został Rostków, 
słyszałam kilka miesięcy temu. Jed-
nak nie zastanawiałam się nad tym 
faktem. Niedawno odszukałam 
w Internecie wiadomości o Rostko-
wie. Zainteresowało mnie to sanktu-
arium, miejsce urodzenia św. Stani-
sława Kostki, patrona dzieci i mło-
dzieży, patrona Polski. Rok  2018 
ogłoszono w Kościele Rokiem Świę-
tego Stanisława. Logicznym więc 
było rozpoczęcie roku formacyjnego 
właśnie w tej małej miejscowości na 
Mazowszu. Widziałam w tym kon-
kretny plan Boży.  

 Ranek 29. września był 
przepiękny. Może trochę chłodny, ale 
pogodny. Niebo błękitne w kolorze 
najpiękniejszych szat maryjnych, 
a słońce jasne, jak oblicze Boga. 
Przyroda i krajobrazy lekko jesienią 
muśnięte, a tak piękne, jak tylko może 
być piękna Polska, nasza Ojczyzna. 
W autokarze serdeczne oczy i szczere 
uśmiechy. Obok moja ,,druga po-
łowa”, kilkadziesiąt lat temu od Boga 
mi przeznaczona. W sercu zwykła, 
ludzka radość. 

Pielgrzymkową trasę rozpo-
czynamy modlitwą. Po pewnym 
czasie zaproszeni zostajemy do me-
dytacji. Fragment Ewangelii św. 
Łukasza, a w nim słowa, które zawsze 
dodają mi otuchy, szczególnie, gdy 
życie przygniata. „Kto prosi, otrzy-
muje; kto szuka, znajduje; a koła-
czącemu otworzą (…). Jeśli więc wy, 
choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ile 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą”. 
Chwila zastanowienia. Panie, ja 
proszę, ciągle proszę. Ale, o co pro-
szę? Nie proszę Cię o spełnienie woli 
Twojej. Proszę ciągle o spełnienie 
mojej woli. Dopominam się o rea-
lizację swoich planów, swoich ma-
rzeń i swoich egoistycznych po-
mysłów. Ciągle na pierwszy plan 
wysuwam siebie. A Tobie, Panie, 
wyznaczam pozycję, drugoplanową. 

Jak wielkie jest Twoje Miłosiernie, że 
nie działasz w moim życiu kate-
gorycznie, tylko z miłością, cier-
pliwie czekasz, aż się opamiętam 
i przyznam, że pierwsze miejsce 
należy się Tobie, bo Ty jesteś Pan mój 
i Bóg mój. Dalej rozważamy frag-
ment Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, słowa, że pragnienie ludz-
kiego szczęścia ma Boskie pocho-
dzenie, a więc jest życiowym dobrem. 
Zdanie to kończy się stwierdzeniem, 
że tylko On może je zaspokoić. 
W umyśle rodzi się refleksja, że ciągle 
w życiu za czymś gonię, ciągle coś 
zdobywam, o czymś marzę. Stale 
w mojej codzienności obecne jest 
„mieć”. Mieć coś, co jest inne, 
nowsze od tego zdobytego wczoraj. 
Ułuda tego świata jest tak silna, że 
często przysłania mi Twoje Boskie 
Oblicze, źródło wszelkiego dobra 
i miłości. Wiem, że będę się tak 
szarpać, póki nie spocznę w Tobie na 
wieki. 

Po medytacji nadchodzi czas 
rozważań różańcowych w tajem-
nicach radosnych. Do zastanowienia 
zmusza mnie przykład Symeona, 
starego człowieka, nie tylko starego 
wiekiem, ale także starego sposobem 
myślenia. Symeon nie wierzy w za-
powiedź ojcostwa, przekazaną mu 
przez Bożego Posłańca. Nie dowierza 
słowom Archanioła i traci mowę. 
Druga wiadomość o macierzyństwie 
wysłana z nieba, trafia do Maryi 
z Nazaretu. Ta panienka, bardziej 
dziewczynka, nie obciążona życio-
wym bagażem, z ufnością dziecka 
przyjmuje wiadomość. Nie zadaje 
niepotrzebnych pytań, nie wątpi. 
Zgadza się i ufa. Nie traci mowy, 
wręcz przeciwnie, napełniona Du-
chem Świętym wyśpiewuje hymn 
uwielbienia, cudowny Magnificat. 
Która postawa wobec Boga jest moją 
postawą? Jestem starym człowie-
kiem, wątpiącym, nieufnym, dobro-
wolnie odpychającym  szaleństwo 
wiary. Wybacz mi, Panie, moją 
gnuśność duchową.

Mijają dwie godziny i szczę-

śliwie dojeżdżamy do Rostkowa, 
mieściny zagubionej wśród mazo-
wieckich pól. Wieś nieduża, kościół 
skromny. Święty też wydaje się 
niepozorny - nastoletni chłopiec. 
A jednak w tej małości objawia się 
wielka moc Boża. Padają znaczące 
słowa: ,,Rostkowo jest jak Nazaret”. 
Rzeczywiście w tej małości zrodziła 
się i tu, i tam wielkość.

Rozpoczynamy uroczystości 
od adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Rozważania z serca płynące, 
skierowane są do Serca, Boskiego 
Serca. Nad naszymi głowami, w wy-
sokościach nieba przelatuje klucz 
żurawi ze swoim tęsknym wołaniem. 
Jestem jak te ptaki. Lecę, duchowo 
wyrywam się w nieznane, żeby 
wrócić do miejsca, w którym czeka 
Ojciec. Moim jedynym ratunkiem jest 
możliwość powrotu.

Środek dnia to Eucharystia, 
centralny moment naszych uroczy-
stości. Przewodniczy jej biskup 
płocki Piotr Libera. Wsłuchujemy się 
w pasterskie słowa, skupiające naszą 
uwagę na postaci św. Stanisława 
Kostki, chłopca, nastolatka, mło-
dzieńca, który wie dokładnie, co chce 
w życiu osiągnąć. On dąży do 
świętości, bo chce mieć wszystko, 
czyli życie wieczne. Nie boi się 
przeciwności życiowych, nie martwi 
się o jutro, nie straszne są mu prze-
szkody losowe. Nawet nakazy i za-
kazy ojcowskie nie są w stanie Go 
zatrzymać na drodze, którą wybrał. 
Najważniejszy jest cel wskazany mu 
przez Matkę Bożą. Święty Sta-
nisławie, chłopcze, syneczku, ale mi 
imponujesz. Dziecko, jaką Ty masz 
siłę, ufność i odwagę. Pokonujesz 
pieszo setki kilometrów, aby osiągnąć 
cel - zgromadzenie O. Jezuitów 
w Wiecznym Mieście. A gdy do-
cierasz na miejsce, prosisz o śmierć, 
o jak najszybsze połączenie się w 
niebie z Bogiem Ojcem i Matką, 
Maryją. Ale Ty jesteś Ktoś. Wielki 
Ktoś. Zasta-nawiam się, czego Ty 
chłopaczku możesz mnie nauczyć? 
Co możesz mnie, staremu duchem 

człowiekowi przekazać? Twoja 
odpowiedź, Święty Stanisławie 
Kostko, jest niezwykle klarowna. 
Każdego z nas Bóg powołał do 
świętości, którą realizujemy w naszej 
codzienności, w naszej prostocie 
życia. Moja dusza, tak jak Twoja, ma 
pragnąć Boga. Ma tęsknić za Jezusem 
i Jego Matką. Mam wypełniać swoje 
życiowe powołanie. Ty udowadniasz, 
że jest to możliwe, osiągalne. Na 
życiowych wybojach mamy wsparcie 
w Świętych Archaniołach, świętych 
Kościoła Powszechnego i w Twojej 
osobie, patronie tego miejsca, pa-
tronie całego roku liturgicznego 
w Kościele polskim. Hasłem naszego 
Dnia Skupienia są Twoje słowa: 
,,Dusza moja pragnie Boga. Głębia 
przyzywa głębię.” W świetle dzi-
siejszych rozważań są one niezwykle 
czytelne. Chcę je pamiętać nie tylko 
dziś, ale również w dalszym życiu.

  Po Mszy Świętej darowany 
jest nam czas na agapę, na wzmoc-
nienie ciała, na spotkanie ze wspól-
notą, na chłonięcie piękna tego 
skromnego miejsca. Z radością 
i  wdzięcznością przyjmujemy 
program Pieśni Patriotycznych, przy-
gotowany z wielką starannością 
i wyczuciem tematu przez tutejsze 
dzieci i młodzież. Budzi on w moim 
sercu tęsknotę za taką wspaniałą 
Polską, Ojczyzną pozbawioną przy-
war i ludzkiej małości. Mali następcy 
świętego Stasia zasługują na wielkie 
brawa.

Po tym artystycznym prze-
rywniku wracamy do duchowego 
skupienia. Moderator krajowy RRN, 
ks. Dariusz Kowalczyk, kieruje do 
nas słowa konferencji. Na wstępie 
kolejny raz słyszymy: ,,Rostkowo 
j e s t  j a k  N a z a r e t ” .  O b i e  t e 
miejscowości małe, nic nie znaczące 
w oczach ludzi, ale wielkie w planach 
Boga. Z nich początek wzięły wielkie 
rzeczy. Pada też pytanie: ,, Z czym 
przyjechałeś do tego miejsca? Co 
przywiozłeś w swoim sercu?” Za św. 
Stanisławem powtarzane są słowa, że 
przede wszystkim mamy zapragnąć 
Boga i Maryi. I mamy to wyrażać 
w modlitwie, a w niej spotykają się 
dwa pragnienia. Jedno, to pragnienie 
Boga, aby nas kochać i być naszym 

szczęściem. Drugie, to nasza tęsknota 
za Bogiem, zrodzona w naszej duszy. 
Nasze pragnienie jest wołaniem 
żebraka, który sobie całkowicie nie 
radzi, nie ma nic, a bez Boga nie 
potrafi żyć. Właśnie św. Stanisław 
jest nam dany w celu wypraszania 
nam łaski tęsknoty za Bogiem. 
W duchowości RRN często stykamy 
się z tęsknotą za Bogiem, za Maryją. 
Dążymy do komunii życia z Jezusem 
i Maryją. Modlimy się o głód 
Eucharystii. Życie św. Stanisława jest 
dowodem na to, że wszystko w na-
szym życiu jest możliwe, realne, pod 
warunkiem, że będziemy dążyli do 
jedności z Jezusem i Jego Matką. 
Maryja może nam wszystko wy-
prosić, tylko mamy Jej uwierzyć 
i zaufać. Ona nam będzie zsyłała 
cuda, potwierdzające, że nawet naj-
mniejsze rzeczy stają się możliwe, 
a nawet te, po ludzku niemożliwe, też 
są realne. Jednak każdy z nas posiada 
w sercu blokadę uniemożliwiającą 
Boże działanie. Nasza czynność 
włas-na, nasze działanie po swojemu, 
pokusa życia doczesnego, pragnienie 
tego, co nas otacza, hamuje, ogra-
nicza Boże chęci. Zniewoleniem jest 
też nasze uzależnienie od ludzkich 
oczekiwań. Św. Stanisław wyrusza 
w nieznane ubrany w strój żebraka. 
Podejmując trudną drogę zdaje się na 
Boga i Maryję, oddaje się do Ich 
dyspozycji. Nie troszczy się o nic, bo 
całkowicie Im zawierza. A nasze 
ziemskie życie całkowicie zaprzecza 
postawie Świętego. My troszczymy 
się o wiele. Niszczy nas stres, ciągła 
pogoń za czymś, co tylko jest do-
czesnością. Oddalamy się od Maryi, 
wybieramy, jak Juan Diego, inne 
ścieżki, żeby Jej nie spotkać, żeby Ją 
ominąć, bo chcemy iść własną drogą. 
Matka bezgranicznie kocha i będzie 
stale stawała na naszym życiowym 
szlaku. Wystarczy wtedy zawołać: 
, ,Maryjo, Matko, ratuj mnie”. 
Wy s t a r c z y  n a j p r o s t s z a  m o -
dlitwa, zwykłe westchnienie do Niej, 
aby być uratowanym, otrzymać od 
Niej dar, który zawsze jest cudem Jej 
miłości. My tylko pozwólmy Jej na 
działanie, na kierowanie naszym 
życiem. Stańmy przed Matką Bożą 
w postawie żebraka, a zaistnieją w 
nas akty czystej miłości, mające dla 

Boga największą wartość, akty 
mające moc zbawienia świata. Od-
dając siebie, swoje życie i swoich 
bliskich Maryi, prosząc, aby się 
wszystkim zajęła, doznamy ogromu 
łask Bożych. Odczujemy Jej prze-
ogromną pomoc i opiekę. Nasza 
wizyta u św. Stanisława Kostki ma 
swój zasadniczy cel. Jest nim prośba, 
aby On wypraszał nam łaskę stawania 
się duchowym żebrakiem i wspierał 
nas na naszej drodze duchowego roz-
woju. Szczerze Go prosimy, aby 
uczył nas pokory i otwierał nasze 
oczy na cel naszego życia, na dążenie 
do świętości, aby umacniał w nas 
postawę żebraka.

Po konferencji odmówiliś-
my Litanię do św. Stanisława Kostki 
i ta modlitwa była ostatnim punktem 
naszego pielgrzymowania. Przed 
wyjazdem mieliśmy jeszcze czas na 
i n d y w i d u a l n ą  , , r o z m o w ę ” 
i ucałowanie relikwii Świętego. Była 
możliwość zapoznania się z miej-
scami upamiętniającymi fakty z Jego 
życia. Dotykaliśmy kamienia z od-
ciśniętą Jego stopą. Zatrzymaliśmy 
się przy pochylonym pniu lipy, pod 
którą się modlił. Zasłuchaliśmy się 
w ciszę nad stawem, gdzie wedle 
tradycji Święty nawet żaby skłonił do 
milczenia.

Dobiegł końca piękny czas 
dany nam od Boga. Opuszczaliśmy 
sanktuarium w Rostkowie obda-
rowani duchowymi skarbami Bożych 
łask, umocnieni Eucharystią i na-
pełnieni słowem Bożym. W naszych 
sercach nagromadziła się też wielka 
wdzięczność wobec Maryi, najuko-
chańszej Mamy, czuwającej nad 
każdym naszym krokiem, nad każdą 
chwilą naszej ziemskiej wędrówki. 
Mama też doprowadziła nas szczę-
śliwie do naszych rodzinnych do-
mów.

Dziękujemy Ci, Maryjo, za 
Twoją obecność w każdej chwili 
naszego życia i matczyne starania o 
nas.
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U św. Stanisława Kostki w Rostkowie
Maria Wąsowicz

O inauguracji roku for-
macyjnego RRN wiadomo było od 
dawna. Że wybrany został Rostków, 
słyszałam kilka miesięcy temu. Jed-
nak nie zastanawiałam się nad tym 
faktem. Niedawno odszukałam 
w Internecie wiadomości o Rostko-
wie. Zainteresowało mnie to sanktu-
arium, miejsce urodzenia św. Stani-
sława Kostki, patrona dzieci i mło-
dzieży, patrona Polski. Rok  2018 
ogłoszono w Kościele Rokiem Świę-
tego Stanisława. Logicznym więc 
było rozpoczęcie roku formacyjnego 
właśnie w tej małej miejscowości na 
Mazowszu. Widziałam w tym kon-
kretny plan Boży.  

 Ranek 29. września był 
przepiękny. Może trochę chłodny, ale 
pogodny. Niebo błękitne w kolorze 
najpiękniejszych szat maryjnych, 
a słońce jasne, jak oblicze Boga. 
Przyroda i krajobrazy lekko jesienią 
muśnięte, a tak piękne, jak tylko może 
być piękna Polska, nasza Ojczyzna. 
W autokarze serdeczne oczy i szczere 
uśmiechy. Obok moja ,,druga po-
łowa”, kilkadziesiąt lat temu od Boga 
mi przeznaczona. W sercu zwykła, 
ludzka radość. 

Pielgrzymkową trasę rozpo-
czynamy modlitwą. Po pewnym 
czasie zaproszeni zostajemy do me-
dytacji. Fragment Ewangelii św. 
Łukasza, a w nim słowa, które zawsze 
dodają mi otuchy, szczególnie, gdy 
życie przygniata. „Kto prosi, otrzy-
muje; kto szuka, znajduje; a koła-
czącemu otworzą (…). Jeśli więc wy, 
choć źli jesteście, umiecie dawać 
dobre dary swoim dzieciom, o ile 
bardziej Ojciec z nieba da Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą”. 
Chwila zastanowienia. Panie, ja 
proszę, ciągle proszę. Ale, o co pro-
szę? Nie proszę Cię o spełnienie woli 
Twojej. Proszę ciągle o spełnienie 
mojej woli. Dopominam się o rea-
lizację swoich planów, swoich ma-
rzeń i swoich egoistycznych po-
mysłów. Ciągle na pierwszy plan 
wysuwam siebie. A Tobie, Panie, 
wyznaczam pozycję, drugoplanową. 

Jak wielkie jest Twoje Miłosiernie, że 
nie działasz w moim życiu kate-
gorycznie, tylko z miłością, cier-
pliwie czekasz, aż się opamiętam 
i przyznam, że pierwsze miejsce 
należy się Tobie, bo Ty jesteś Pan mój 
i Bóg mój. Dalej rozważamy frag-
ment Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego, słowa, że pragnienie ludz-
kiego szczęścia ma Boskie pocho-
dzenie, a więc jest życiowym dobrem. 
Zdanie to kończy się stwierdzeniem, 
że tylko On może je zaspokoić. 
W umyśle rodzi się refleksja, że ciągle 
w życiu za czymś gonię, ciągle coś 
zdobywam, o czymś marzę. Stale 
w mojej codzienności obecne jest 
„mieć”. Mieć coś, co jest inne, 
nowsze od tego zdobytego wczoraj. 
Ułuda tego świata jest tak silna, że 
często przysłania mi Twoje Boskie 
Oblicze, źródło wszelkiego dobra 
i miłości. Wiem, że będę się tak 
szarpać, póki nie spocznę w Tobie na 
wieki. 

Po medytacji nadchodzi czas 
rozważań różańcowych w tajem-
nicach radosnych. Do zastanowienia 
zmusza mnie przykład Symeona, 
starego człowieka, nie tylko starego 
wiekiem, ale także starego sposobem 
myślenia. Symeon nie wierzy w za-
powiedź ojcostwa, przekazaną mu 
przez Bożego Posłańca. Nie dowierza 
słowom Archanioła i traci mowę. 
Druga wiadomość o macierzyństwie 
wysłana z nieba, trafia do Maryi 
z Nazaretu. Ta panienka, bardziej 
dziewczynka, nie obciążona życio-
wym bagażem, z ufnością dziecka 
przyjmuje wiadomość. Nie zadaje 
niepotrzebnych pytań, nie wątpi. 
Zgadza się i ufa. Nie traci mowy, 
wręcz przeciwnie, napełniona Du-
chem Świętym wyśpiewuje hymn 
uwielbienia, cudowny Magnificat. 
Która postawa wobec Boga jest moją 
postawą? Jestem starym człowie-
kiem, wątpiącym, nieufnym, dobro-
wolnie odpychającym  szaleństwo 
wiary. Wybacz mi, Panie, moją 
gnuśność duchową.

Mijają dwie godziny i szczę-

śliwie dojeżdżamy do Rostkowa, 
mieściny zagubionej wśród mazo-
wieckich pól. Wieś nieduża, kościół 
skromny. Święty też wydaje się 
niepozorny - nastoletni chłopiec. 
A jednak w tej małości objawia się 
wielka moc Boża. Padają znaczące 
słowa: ,,Rostkowo jest jak Nazaret”. 
Rzeczywiście w tej małości zrodziła 
się i tu, i tam wielkość.

Rozpoczynamy uroczystości 
od adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Rozważania z serca płynące, 
skierowane są do Serca, Boskiego 
Serca. Nad naszymi głowami, w wy-
sokościach nieba przelatuje klucz 
żurawi ze swoim tęsknym wołaniem. 
Jestem jak te ptaki. Lecę, duchowo 
wyrywam się w nieznane, żeby 
wrócić do miejsca, w którym czeka 
Ojciec. Moim jedynym ratunkiem jest 
możliwość powrotu.

Środek dnia to Eucharystia, 
centralny moment naszych uroczy-
stości. Przewodniczy jej biskup 
płocki Piotr Libera. Wsłuchujemy się 
w pasterskie słowa, skupiające naszą 
uwagę na postaci św. Stanisława 
Kostki, chłopca, nastolatka, mło-
dzieńca, który wie dokładnie, co chce 
w życiu osiągnąć. On dąży do 
świętości, bo chce mieć wszystko, 
czyli życie wieczne. Nie boi się 
przeciwności życiowych, nie martwi 
się o jutro, nie straszne są mu prze-
szkody losowe. Nawet nakazy i za-
kazy ojcowskie nie są w stanie Go 
zatrzymać na drodze, którą wybrał. 
Najważniejszy jest cel wskazany mu 
przez Matkę Bożą. Święty Sta-
nisławie, chłopcze, syneczku, ale mi 
imponujesz. Dziecko, jaką Ty masz 
siłę, ufność i odwagę. Pokonujesz 
pieszo setki kilometrów, aby osiągnąć 
cel - zgromadzenie O. Jezuitów 
w Wiecznym Mieście. A gdy do-
cierasz na miejsce, prosisz o śmierć, 
o jak najszybsze połączenie się w 
niebie z Bogiem Ojcem i Matką, 
Maryją. Ale Ty jesteś Ktoś. Wielki 
Ktoś. Zasta-nawiam się, czego Ty 
chłopaczku możesz mnie nauczyć? 
Co możesz mnie, staremu duchem 

człowiekowi przekazać? Twoja 
odpowiedź, Święty Stanisławie 
Kostko, jest niezwykle klarowna. 
Każdego z nas Bóg powołał do 
świętości, którą realizujemy w naszej 
codzienności, w naszej prostocie 
życia. Moja dusza, tak jak Twoja, ma 
pragnąć Boga. Ma tęsknić za Jezusem 
i Jego Matką. Mam wypełniać swoje 
życiowe powołanie. Ty udowadniasz, 
że jest to możliwe, osiągalne. Na 
życiowych wybojach mamy wsparcie 
w Świętych Archaniołach, świętych 
Kościoła Powszechnego i w Twojej 
osobie, patronie tego miejsca, pa-
tronie całego roku liturgicznego 
w Kościele polskim. Hasłem naszego 
Dnia Skupienia są Twoje słowa: 
,,Dusza moja pragnie Boga. Głębia 
przyzywa głębię.” W świetle dzi-
siejszych rozważań są one niezwykle 
czytelne. Chcę je pamiętać nie tylko 
dziś, ale również w dalszym życiu.

  Po Mszy Świętej darowany 
jest nam czas na agapę, na wzmoc-
nienie ciała, na spotkanie ze wspól-
notą, na chłonięcie piękna tego 
skromnego miejsca. Z radością 
i  wdzięcznością przyjmujemy 
program Pieśni Patriotycznych, przy-
gotowany z wielką starannością 
i wyczuciem tematu przez tutejsze 
dzieci i młodzież. Budzi on w moim 
sercu tęsknotę za taką wspaniałą 
Polską, Ojczyzną pozbawioną przy-
war i ludzkiej małości. Mali następcy 
świętego Stasia zasługują na wielkie 
brawa.

Po tym artystycznym prze-
rywniku wracamy do duchowego 
skupienia. Moderator krajowy RRN, 
ks. Dariusz Kowalczyk, kieruje do 
nas słowa konferencji. Na wstępie 
kolejny raz słyszymy: ,,Rostkowo 
j e s t  j a k  N a z a r e t ” .  O b i e  t e 
miejscowości małe, nic nie znaczące 
w oczach ludzi, ale wielkie w planach 
Boga. Z nich początek wzięły wielkie 
rzeczy. Pada też pytanie: ,, Z czym 
przyjechałeś do tego miejsca? Co 
przywiozłeś w swoim sercu?” Za św. 
Stanisławem powtarzane są słowa, że 
przede wszystkim mamy zapragnąć 
Boga i Maryi. I mamy to wyrażać 
w modlitwie, a w niej spotykają się 
dwa pragnienia. Jedno, to pragnienie 
Boga, aby nas kochać i być naszym 

szczęściem. Drugie, to nasza tęsknota 
za Bogiem, zrodzona w naszej duszy. 
Nasze pragnienie jest wołaniem 
żebraka, który sobie całkowicie nie 
radzi, nie ma nic, a bez Boga nie 
potrafi żyć. Właśnie św. Stanisław 
jest nam dany w celu wypraszania 
nam łaski tęsknoty za Bogiem. 
W duchowości RRN często stykamy 
się z tęsknotą za Bogiem, za Maryją. 
Dążymy do komunii życia z Jezusem 
i Maryją. Modlimy się o głód 
Eucharystii. Życie św. Stanisława jest 
dowodem na to, że wszystko w na-
szym życiu jest możliwe, realne, pod 
warunkiem, że będziemy dążyli do 
jedności z Jezusem i Jego Matką. 
Maryja może nam wszystko wy-
prosić, tylko mamy Jej uwierzyć 
i zaufać. Ona nam będzie zsyłała 
cuda, potwierdzające, że nawet naj-
mniejsze rzeczy stają się możliwe, 
a nawet te, po ludzku niemożliwe, też 
są realne. Jednak każdy z nas posiada 
w sercu blokadę uniemożliwiającą 
Boże działanie. Nasza czynność 
włas-na, nasze działanie po swojemu, 
pokusa życia doczesnego, pragnienie 
tego, co nas otacza, hamuje, ogra-
nicza Boże chęci. Zniewoleniem jest 
też nasze uzależnienie od ludzkich 
oczekiwań. Św. Stanisław wyrusza 
w nieznane ubrany w strój żebraka. 
Podejmując trudną drogę zdaje się na 
Boga i Maryję, oddaje się do Ich 
dyspozycji. Nie troszczy się o nic, bo 
całkowicie Im zawierza. A nasze 
ziemskie życie całkowicie zaprzecza 
postawie Świętego. My troszczymy 
się o wiele. Niszczy nas stres, ciągła 
pogoń za czymś, co tylko jest do-
czesnością. Oddalamy się od Maryi, 
wybieramy, jak Juan Diego, inne 
ścieżki, żeby Jej nie spotkać, żeby Ją 
ominąć, bo chcemy iść własną drogą. 
Matka bezgranicznie kocha i będzie 
stale stawała na naszym życiowym 
szlaku. Wystarczy wtedy zawołać: 
, ,Maryjo, Matko, ratuj mnie”. 
Wy s t a r c z y  n a j p r o s t s z a  m o -
dlitwa, zwykłe westchnienie do Niej, 
aby być uratowanym, otrzymać od 
Niej dar, który zawsze jest cudem Jej 
miłości. My tylko pozwólmy Jej na 
działanie, na kierowanie naszym 
życiem. Stańmy przed Matką Bożą 
w postawie żebraka, a zaistnieją w 
nas akty czystej miłości, mające dla 

Boga największą wartość, akty 
mające moc zbawienia świata. Od-
dając siebie, swoje życie i swoich 
bliskich Maryi, prosząc, aby się 
wszystkim zajęła, doznamy ogromu 
łask Bożych. Odczujemy Jej prze-
ogromną pomoc i opiekę. Nasza 
wizyta u św. Stanisława Kostki ma 
swój zasadniczy cel. Jest nim prośba, 
aby On wypraszał nam łaskę stawania 
się duchowym żebrakiem i wspierał 
nas na naszej drodze duchowego roz-
woju. Szczerze Go prosimy, aby 
uczył nas pokory i otwierał nasze 
oczy na cel naszego życia, na dążenie 
do świętości, aby umacniał w nas 
postawę żebraka.

Po konferencji odmówiliś-
my Litanię do św. Stanisława Kostki 
i ta modlitwa była ostatnim punktem 
naszego pielgrzymowania. Przed 
wyjazdem mieliśmy jeszcze czas na 
i n d y w i d u a l n ą  , , r o z m o w ę ” 
i ucałowanie relikwii Świętego. Była 
możliwość zapoznania się z miej-
scami upamiętniającymi fakty z Jego 
życia. Dotykaliśmy kamienia z od-
ciśniętą Jego stopą. Zatrzymaliśmy 
się przy pochylonym pniu lipy, pod 
którą się modlił. Zasłuchaliśmy się 
w ciszę nad stawem, gdzie wedle 
tradycji Święty nawet żaby skłonił do 
milczenia.

Dobiegł końca piękny czas 
dany nam od Boga. Opuszczaliśmy 
sanktuarium w Rostkowie obda-
rowani duchowymi skarbami Bożych 
łask, umocnieni Eucharystią i na-
pełnieni słowem Bożym. W naszych 
sercach nagromadziła się też wielka 
wdzięczność wobec Maryi, najuko-
chańszej Mamy, czuwającej nad 
każdym naszym krokiem, nad każdą 
chwilą naszej ziemskiej wędrówki. 
Mama też doprowadziła nas szczę-
śliwie do naszych rodzinnych do-
mów.

Dziękujemy Ci, Maryjo, za 
Twoją obecność w każdej chwili 
naszego życia i matczyne starania o 
nas.
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