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Krótka droga do zjednoczenia z Chrystusem
SŁOWO KS. MODERATORA

Zdaniem św. Ludwika Marii Grignon de Montfort 

prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, 

czyli oddanie się Jej i życie nim, jest krótką drogą do 

zjednoczenia z Chrystusem. Święty uzasadnia to podając 

następujące argumenty. 

Na tej drodze nie można pobłądzić, ponieważ prowadzi 

nas Matka Boża. 

Z Nią idzie się radośniej i łatwiej, a w 

konsekwencji szybciej. 

Życie w zależności od Maryi sprawi, 

że krótkim czasie więcej postąpimy w 

życiu duchowym niż przez długie lata 

samowoli i opierania się na własnych 

silach. 

Chociaż nasi wrogowie będą starać się 

przeszkadzać nam w postępie, 

zmuszać do odwrotu lub doprowadzić 

do upadku to opierając się na Maryi nie 

upadniemy, nie cofniemy się, nie 

opóźnimy się, lecz krokami olbrzyma 

będziemy iść ku Chrystusowi. 

Dlaczego Chrystus, pyta św. 

Ludwik, żyjąc na ziemi krótko, prawie 

całe życie przeżył w posłuszeństwie 

swojej Matce? Odpowiada na to 

pytanie następująco, dlatego, że w 

k r ó t k i m  c z a s i e  s t a w s z y  s i ę 

doskonałym przeżył czasów wiele, ponieważ z woli 

swojego Ojca, był całkowicie poddany i w pełni 

zjednoczony ze swoją świętą Matką. 

A ten, kto czci swoją matkę podobny jest do człowieka, 

który gromadzi skarby, to znaczy, że ten, kto czci Maryję 

przez to, że się Jej poddaje i jest Jej we wszystkim 

posłuszny, stanie się w krótkim czasie 

bardzo bogaty, ponieważ codziennie 

gromadzi skarby. 

Następnie św. Ludwik przytacza 

słowa (Ps.91,10) „Starość moja dozna 

wielkiego miłosierdzia w żywocie 

matki” i interpretuje je w następujący 

sposób. W łonie Maryi, które objęło i 

poczęło człowieka doskonałego i które 

skryło w sobie Tego, którego cały 

wszechświat nie ogarnie, młodzieńcy 

stają się starcami w światłości, w 

świętości, w doświadczeniu i w 

mądrości i w krótkim czasie dochodzą 

do pełni wieku Jezusa Chrystusa, czyli 

do zjednoczenia z Nim.

ks. Mirosław Stankiewicz
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OBUMIERANIE
listopadowe zadumanie

Kto postrącał z drzew 

kolorowe liście?

Kto całe to złoto 

pozamieniał w czerń?

Kto wyprawił ptaki 

w dalekie podróże

I rozciągnął nad polami 

wędrującą mgłę?

Dlaczego taki jest 

porządek świata,

Że to, co żyje 

musi ujrzeć śmierć?

Otrzeć się o pustkę,

 dotknąć samotności,

Poczuć gdzieś głęboko 

zatopiony cierń? 

Jednak w tym obrazie 

smutku, wyciszenia

Możemy dostrzec mądrą, 

Bożą myśl –

Trzeba wpierw obumrzeć, 

utracić złudzenia,

By się znów odrodzić, 
aby lepiej żyć…

za  Ewę i Wiesia

animatorów diecezjalnych

Jezus nie wybierał szczęśliwego dnia 

dla swoich narodzin, 

ale dzień w którym się narodził 

uczynił szczęśliwym.

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

Egzemplarz bezpłatny. 
Do użytku wewnętrznego. 

Kontakt z redakcją: dziekowacchce@wp.pl

„Mizerna, cicha, stajenka licha

Pełna niebieskiej chwały …”

Pragniemy życzyć wszystkim naszym kapłanom oraz 
wspólnotowym braciom i siostrom, aby to Boże Narodzenie 
było czasem radości i pokoju. Niech Wasze serca, tak jak ta 
licha stajenka, staną się pełne niebieskiej chwały. Niech 
Dzieciątko Jezus razem z Maryją rozpalą w Was na nowo 
wiarę, nadzieję i miłość, na służbę Bogu i ludziom. 

Ewa i Wiesław

3

Z poniedziałkowych konferencji

28.10.2018
ks. Marek

Apostołowie, gdy uwierzyli, że 

Jezus czyni cuda mocą Boga, stali się 

Jego uczniami. Wkrótce po drugim 

cudzie rozmnożenia chleba zamart-

wiali się, że mają ze sobą w łodzi tylko 

jeden chleb. „Wtedy im przykazał: 

«Uważajcie, strzeżcie się kwasu fary-

zeuszów i kwasu Heroda!»” (Mk 8,15).

Co to jest kwas, zakwas? (wg 

słownika to stosowana w przemyśle 

spożywczym mieszanka kultur bak-

terii, której celem jest przeprowa-

dzenie fermentacji odpowiedniej dla 

danego procesu technologicznego).

Apostołowie wierzą, że Ten za 

którym poszli, może mocą Boga 

uczynić wszystko, ale nie żyją jeszcze 

w pełni tą wiarą, dlatego usłyszeli 

przestrogę: „Uważajcie , strzeżcie się 

kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”. 

Czy takiego kwasu nie ma i w naszym 

życiu? 

Kwas symbolizuje zło i zepsucie, 

które udziela się innym. Faryzeusze i 

zwolennicy Heroda kilkakrotnie 

ujawniali złe zamiary wobec Jezusa i 

Jego uczniów. Mieli oni wielkie 

wpływy w społeczeństwie. W tej 

scenie widać, że nawet uczniowie 

Jezusa nie rozumieli dokonywanych 

przez Niego znaków.  Pan Jezus mówi 

do niech „Jeszcze nie rozumiecie” 

Gdy rozmnożyłem chleb nie wi-

dzieliście tego? Jezus mówi aby na 

tym się nie zatrzymywać, ale po-

patrzeć głębiej. Jezus od każdego 

człowieka domaga się, aby rozwijał w 

sobie zdolność dostrzegania wszy-

stkiego, co On każdego dnia dokonuje 

dla jego zbawienia, aby zaufać Mu 

jeszcze bardziej. 

Pan Jezus po wskazaniu za-

ślepienia faryzeuszów i uczniów uz-

drawia niewidomego.(J 9) Faryzeusze 

w rozmowie z niewidomym od uro-

dzenia, nie chcą uznać, że Jezus jest 

prorokiem, podają w wątpliwość cud, 

jaki zaistniał. Zaczęli nawet samego 

uzdrowionego przekonywać, że cudu 

nie było, co więcej, że było tu oszu-

stwo. Taką postawę Jezus nazywa 

„kwasem faryzeuszów”, kwasem 

obłudy, fałszu, zakłamania (Łk 12,1). 

Uczniowie Jezusa, jeśli chcą być 

prawdziwymi świadkami nie mogą 

prowadzić podwójnego życia, ale 

muszą być jednoznaczni. Życie ucznia 

musi być zgodne z tym, co on wyznaje. 

Każde kłamstwo, nieuczciwość i prze-

wrotność prędzej czy później wycho-

dzą na jaw i wtedy zgorszenie staje się 

nie do uniknięcia. 

Faryzeusze nie uwierzyli w cud 

uzdrowienia niewidomego. Przywo-

łali więc jego rodziców i wypytywali 

ich. Rodzice uzdrowionego okazali się 

ludźmi kompromisu. Oni przecież 

wiedzieli, kto uzdrowił ich syna, ale ze 

strachu przed faryzeuszami nie pot-

wierdzili, że to co Chrystus uczynił, 

było bezspornym cudem. J 9, 22-23

Kwas faryzeuszów sprawia, że 

stajemy się ludźmi kompromisu, że 

nie dajemy świadectwa o Chrystusie 

mimo oczywistych znaków, jakie on 

czyni na naszych oczach. A od kom-

promisu w sprawach wiary już tylko 

krok do pełnej zdrady, zgodnie ze 

słowami papieża Franciszka wypo-

wiedzianymi w Domu Św. Marty 12 

III 2015: „Pan mówi jasno: «Kto nie 

jest ze Mną, jest przeciwko Mnie». 

Ktoś mógłby oponować: «Jest prze-

cież jakaś droga kompromisowa, tro-

chę tu i trochę tam?». Nie, powiedział 

Papież, «albo jesteś na drodze miłości, 

albo jesteś na drodze obłudy. Albo 

pozwolisz, by kochało cię miłosier-

dzie Boże, albo robisz to, co ty chcesz, 

według twego serca, które staje się 

coraz bardziej twarde na tej drodze». 

Nie ma «trzeciej drogi, kompromisu: 

albo jesteś święty, albo idziesz inną 

drogą». A ten, kto «nie zbiera» z Pa-

nem, nie tylko «zostawia rzeczy», lecz 

«gorzej: trwoni, niszczy. Jest gorszy-

cielem. Jest człowiekiem zepsutym, 

który psuje»”.

W postawie uzdrowionego nie 

było kompromisu. Przeciwnie, była 

w nim, podobnie jak u Samarytanki, 

dziecięca prostota, dlatego gdy został 

wezwany ponownie i stanął w obliczu 

faryzeuszów, mężnie wyznał swoją 

wiarę, przyjmując wszystkie kon-

sekwencje tego wyznania. A jaka jest 

nasza postawa wobec planów Bo-

żych? Spróbujmy odpowiedzieć na 

pytanie, które niegdyś postawił piel-

grzymom papież Franciszek w Dzień 

Maryjny 13.10.2013 r. 

„Bóg, aby stać się człowiekiem 

wybrał właśnie ją, prostą dziewczynę 

z Nazaretu, która nie mieszkała w pa-

łacach ludzi władzy i bogactwa, która 

nie dokonała niezwykłych czynów, ale 

która otwarta jest na Boga, potrafi 

Jemu zaufać, nawet jeśli nie wszystko 

rozumie: „Oto Ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według Twego 

słowa!”(Łk 1,38 ). Jest Jej odpowiedź. 

Bóg nas zawsze zaskakuje, łamie 

nasze schematy, powoduje załamanie 

się naszych planów i mówi: zaufaj mi, 

nie lękaj się, daj się zadziwić, opuść 

siebie i idź za Mną! Zadajmy dziś 

sobie pytanie, czy boimy się tego, co 

Bóg może ode mnie zażądać, czy tego, 

czego ode mnie żąda? Czy pozwalam 

się Bogu zaskoczyć, jak to uczyniła 

Maryja, czy też zamykam się w moich 

zabezpieczeniach, zabezpieczeniach 

materialnych, zabezpieczeniach inte-

lektualnych, zabezpieczeniach ide-

ologicznych, zabezpieczeniach w mo-

ich planach? Czy naprawdę pozwalam 

Bogu wejść moje życie? Jak Jemu 

odpowiadam?”. 
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OBUMIERANIE
listopadowe zadumanie

Kto postrącał z drzew 

kolorowe liście?

Kto całe to złoto 

pozamieniał w czerń?

Kto wyprawił ptaki 

w dalekie podróże

I rozciągnął nad polami 

wędrującą mgłę?

Dlaczego taki jest 

porządek świata,

Że to, co żyje 

musi ujrzeć śmierć?

Otrzeć się o pustkę,

 dotknąć samotności,

Poczuć gdzieś głęboko 

zatopiony cierń? 

Jednak w tym obrazie 

smutku, wyciszenia

Możemy dostrzec mądrą, 

Bożą myśl –

Trzeba wpierw obumrzeć, 

utracić złudzenia,

By się znów odrodzić, 
aby lepiej żyć…

za  Ewę i Wiesia

animatorów diecezjalnych
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dla swoich narodzin, 

ale dzień w którym się narodził 
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Z poniedziałkowych konferencji

28.10.2018
ks. Marek

Apostołowie, gdy uwierzyli, że 

Jezus czyni cuda mocą Boga, stali się 

Jego uczniami. Wkrótce po drugim 

cudzie rozmnożenia chleba zamart-

wiali się, że mają ze sobą w łodzi tylko 

jeden chleb. „Wtedy im przykazał: 

«Uważajcie, strzeżcie się kwasu fary-

zeuszów i kwasu Heroda!»” (Mk 8,15).

Co to jest kwas, zakwas? (wg 

słownika to stosowana w przemyśle 

spożywczym mieszanka kultur bak-

terii, której celem jest przeprowa-

dzenie fermentacji odpowiedniej dla 

danego procesu technologicznego).

Apostołowie wierzą, że Ten za 

którym poszli, może mocą Boga 

uczynić wszystko, ale nie żyją jeszcze 

w pełni tą wiarą, dlatego usłyszeli 

przestrogę: „Uważajcie , strzeżcie się 

kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”. 

Czy takiego kwasu nie ma i w naszym 

życiu? 

Kwas symbolizuje zło i zepsucie, 

które udziela się innym. Faryzeusze i 

zwolennicy Heroda kilkakrotnie 

ujawniali złe zamiary wobec Jezusa i 

Jego uczniów. Mieli oni wielkie 

wpływy w społeczeństwie. W tej 

scenie widać, że nawet uczniowie 

Jezusa nie rozumieli dokonywanych 

przez Niego znaków.  Pan Jezus mówi 

do niech „Jeszcze nie rozumiecie” 

Gdy rozmnożyłem chleb nie wi-

dzieliście tego? Jezus mówi aby na 

tym się nie zatrzymywać, ale po-

patrzeć głębiej. Jezus od każdego 

człowieka domaga się, aby rozwijał w 

sobie zdolność dostrzegania wszy-

stkiego, co On każdego dnia dokonuje 

dla jego zbawienia, aby zaufać Mu 

jeszcze bardziej. 

Pan Jezus po wskazaniu za-

ślepienia faryzeuszów i uczniów uz-

drawia niewidomego.(J 9) Faryzeusze 

w rozmowie z niewidomym od uro-

dzenia, nie chcą uznać, że Jezus jest 

prorokiem, podają w wątpliwość cud, 

jaki zaistniał. Zaczęli nawet samego 

uzdrowionego przekonywać, że cudu 

nie było, co więcej, że było tu oszu-

stwo. Taką postawę Jezus nazywa 

„kwasem faryzeuszów”, kwasem 

obłudy, fałszu, zakłamania (Łk 12,1). 

Uczniowie Jezusa, jeśli chcą być 

prawdziwymi świadkami nie mogą 

prowadzić podwójnego życia, ale 

muszą być jednoznaczni. Życie ucznia 

musi być zgodne z tym, co on wyznaje. 

Każde kłamstwo, nieuczciwość i prze-

wrotność prędzej czy później wycho-

dzą na jaw i wtedy zgorszenie staje się 

nie do uniknięcia. 

Faryzeusze nie uwierzyli w cud 

uzdrowienia niewidomego. Przywo-

łali więc jego rodziców i wypytywali 

ich. Rodzice uzdrowionego okazali się 

ludźmi kompromisu. Oni przecież 

wiedzieli, kto uzdrowił ich syna, ale ze 

strachu przed faryzeuszami nie pot-

wierdzili, że to co Chrystus uczynił, 

było bezspornym cudem. J 9, 22-23

Kwas faryzeuszów sprawia, że 

stajemy się ludźmi kompromisu, że 

nie dajemy świadectwa o Chrystusie 

mimo oczywistych znaków, jakie on 

czyni na naszych oczach. A od kom-

promisu w sprawach wiary już tylko 

krok do pełnej zdrady, zgodnie ze 

słowami papieża Franciszka wypo-

wiedzianymi w Domu Św. Marty 12 

III 2015: „Pan mówi jasno: «Kto nie 

jest ze Mną, jest przeciwko Mnie». 

Ktoś mógłby oponować: «Jest prze-

cież jakaś droga kompromisowa, tro-

chę tu i trochę tam?». Nie, powiedział 

Papież, «albo jesteś na drodze miłości, 

albo jesteś na drodze obłudy. Albo 

pozwolisz, by kochało cię miłosier-

dzie Boże, albo robisz to, co ty chcesz, 

według twego serca, które staje się 

coraz bardziej twarde na tej drodze». 

Nie ma «trzeciej drogi, kompromisu: 

albo jesteś święty, albo idziesz inną 

drogą». A ten, kto «nie zbiera» z Pa-

nem, nie tylko «zostawia rzeczy», lecz 

«gorzej: trwoni, niszczy. Jest gorszy-

cielem. Jest człowiekiem zepsutym, 

który psuje»”.

W postawie uzdrowionego nie 

było kompromisu. Przeciwnie, była 

w nim, podobnie jak u Samarytanki, 

dziecięca prostota, dlatego gdy został 

wezwany ponownie i stanął w obliczu 

faryzeuszów, mężnie wyznał swoją 

wiarę, przyjmując wszystkie kon-

sekwencje tego wyznania. A jaka jest 

nasza postawa wobec planów Bo-

żych? Spróbujmy odpowiedzieć na 

pytanie, które niegdyś postawił piel-

grzymom papież Franciszek w Dzień 

Maryjny 13.10.2013 r. 

„Bóg, aby stać się człowiekiem 

wybrał właśnie ją, prostą dziewczynę 

z Nazaretu, która nie mieszkała w pa-

łacach ludzi władzy i bogactwa, która 

nie dokonała niezwykłych czynów, ale 

która otwarta jest na Boga, potrafi 

Jemu zaufać, nawet jeśli nie wszystko 

rozumie: „Oto Ja służebnica Pańska, 

niech Mi się stanie według Twego 

słowa!”(Łk 1,38 ). Jest Jej odpowiedź. 

Bóg nas zawsze zaskakuje, łamie 

nasze schematy, powoduje załamanie 

się naszych planów i mówi: zaufaj mi, 

nie lękaj się, daj się zadziwić, opuść 

siebie i idź za Mną! Zadajmy dziś 

sobie pytanie, czy boimy się tego, co 

Bóg może ode mnie zażądać, czy tego, 

czego ode mnie żąda? Czy pozwalam 

się Bogu zaskoczyć, jak to uczyniła 

Maryja, czy też zamykam się w moich 

zabezpieczeniach, zabezpieczeniach 

materialnych, zabezpieczeniach inte-

lektualnych, zabezpieczeniach ide-

ologicznych, zabezpieczeniach w mo-

ich planach? Czy naprawdę pozwalam 

Bogu wejść moje życie? Jak Jemu 

odpowiadam?”. 
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Z poniedziałkowych konferencji

5.11.2018
ks. Dariusz

Obok Pisma Świętego warto 
sięgać po literaturę mieszczącą się 
w Tradycji Kościoła. Mam tu na 
myśli Tradycję przez duże „T”, 
czyli nie tradycję związaną ze 
stawianiem choinki na Boże Na-
rodzenie czy święceniem jajek na 
Wielkanoc, ale Tradycję jako ży-
jące słowo Boże we wspólnocie 
Kościoła. Istotę tak rozumianej 
Tradycji uchwytujemy sięgając do 
podstaw wiedzy katechizmowej.
- Skąd wiemy o istnieniu Boga?
- Z obserwacji świata nas ota-
czającego i z Objawienia Bożego.
- Gdzie zawiera się objawienie 
Boże?
- W Piśmie Świętym i Tradycji.

 Objawienie Boże zawiera 
się więc nie tylko w Piśmie Świę-
tym, ale też w Tradycji. Co więcej 
to dzięki Tradycji wiemy, że Pismo 
Święte jest Pismem Świętym, co 
więcej, Pismo Święte wyłoniło się 
z Tradycji. Tradycja była pierwsza. 
A pierwszeństwo spośród Tradycji 
ma Tradycja Apostolska. 

Jak rozpoznać czy dana pu-
blikacja mieści się w ramach Tra-
dycji Kościoła. Bardzo prosto. Po-
winna mieć pozwolenie władzy 
duchownej tzw. imprimatur. Spo-
śród publikacji mających impri-
matur najlepiej sięgać po świętych, 
mistyków, doktorów Kościoła, pa-
pieży, uznanych teologów, auto-
rytety z dziedziny duchowości. 
Najlepiej żeby lektura duchowa 
przeradzała się w modlitwę. Mó-
wimy wówczas o „Lectio divina”. 
Nie idzie więc o to, aby dużo prze-

czytać, ale o to, aby lektura kształ-
towała nasze serca rozumiane jako 
sfera naszego wnętrza. 

Możemy też mówić o medy-
towaniu Bożego Słowa. Kasjan po-
daje nam dwie obrazowe wska-
zówki jak je podejmować. Pier-
wszą nazywa kołysaniem się na 
falach słowa. Nas porównuje do 
okrętu, a rozważane słowo do fal 
oceanu. Okręt stopniowo oswaja 
się z wodą, która w niego łagodnie 
uderza i się od niego odbija. Ko-
łysząc się na falach okręt chłonie 
atmosferę oceanu, szum oceani-
cznych fal, wilgoć unoszącą się 
nad taflą wody. Jest on i ocean, i nic 
więcej. 

Rozważany tekst nie musi za-
wierać obfitej treści informacyj-
nej, raczej utwierdza w wierze, 
ukazuje jej wartość, piękno jej 
przeżywania. Przykładem może 
być początkowy fragment książki 
ks. T Dajczera pt. „Sakrament 
obecności”: „Dżdżysto. Wiatr za-
cina. Krople sączące się za koł-
nierz. Bardzo późna pora. Przede 
mną wyrastają mury kościoła. Na-
pis: Eglise Sainte Genevieve - 
kościół Św. Genowefy. Popycham 
lekko uchylone drzwi. Półmrok. 
Tylko trochę światła przy ołtarzu. 
Pusto. Przemykam się prawie 
bezszelestnie, boczną nawą, ku 
przodowi. Staję blisko ołtarza, 
ukryty za filarem. Jakaś postać 
w koloratce wychodzi z zakrystii. 
Widzę, jak przechodząc przed 
tabernakulum klęka. Ale robi to 
jakoś „dziwnie”, całkiem inaczej. 
Jakiś dziwny ksiądz. Zgina kolano 
bardzo powoli i z taką czcią, że 
zastygam w zdumieniu: Nie, on nie 
klęka przed tabernakulum, on klę-
ka przed Kimś! Stawia na ołtarzu 
krzyż, pulpit, zapala świece. Ale to 
wszystko - inaczej! Ruchy wolne, 
twarz głęboko skupiona. Wraca do 

zakrystii i znowu to inne przy-
klęknięcie. Nie mogę oczu od nie-
go oderwać. Zachowuje się tak, 
jakby widział inną rzeczywistość”. 
W tym tekście jest bardzo niewiele 
informacji, ale wiele znaczącego 
przesłania dla duszy.  

Druga wskazówka Kasjana 
dotyczy „wałkowania” Bożego 
słowa. Gdy natrafimy na zdanie 
będące duchową perełką warto 
przy nim się zatrzymać i wydobyć 
z niego maksimum znaczenia. 
Mówimy wówczas o kalorycz-
ności Bożego słowa. Sięgnijmy 
znowu po jedną z książek eucha-
rystycznych ks. Dajczera: „Pan 
Bóg nie chce, aby doczesność stała 
się dla człowieka ziemią obie-
caną”. Przy takim zdaniu warto 
zatrzymać się nieco dłużej, albo 
i całkiem długo. Aby takie zdanie 
mogło spełnić zadanie nasycenia 
duszy musi być „wywałkowane”. 
Aby można było wypiec smaczne 
ciasto nie wystarczy użyć wałka 
jeden raz. Nawet nie dwa, nie trzy. 
Trzeba go użyć wiele razy. Podo-
bnie jest z medytacyjną lekturą 
dzieł duchowych, trzeba do nich 
wracać wielokrotnie, rozważając 
w różnych aspektach i podczas 
zróżnicowanych doświadczeń ży-
ciowych.

5

Sympozjum naukowe 

Świadek Miłosierdzia. Ksiądz prof.Tadeusz Dajczer (1931-2009)

Sobota, 27 października 2018 r. 

była dniem szczególnym w życiu 

Archidiecezji Białostockiej, ponie-

waż w tym dniu odbyło się zapowia-

dane od dawna Ogólnopolskie 

Sympozjum Naukowe ,,Świadek 

Miłosierdzia. Ksiądz prof. Tadeusz 

Dajczer (1931-2018)”. Organi-

zatorami tego spotkania ludzi nauki 

i wiary były Wydziały Teologiczne 

UKSW w Warszawie i Uniwersytetu 

w Białymstoku. W pracach przygo-

towawczych aktywnie uczestniczyła 

wspólnota Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich należąca do białostockiego 

kościoła, która w ten sposób chciała 

podziękować ks. Tadeuszowi Daj-

czerowi za założenie 33 lata temu 

grupy modlitewnej jednoczącej ludzi 

świeckich wokół jego osoby, jako 

spowiednika i kierownika ducho-

wnego.

Sympozjum rozpoczęła poranna 

Msza Święta w Bazylice Archikate-

dralnej Wniebowzięcia Najświętszej 

Maryi Panny, sprawowana przez 

zaproszonych kapłanów pod prze-

wodnictwem Metropolity Biało-

stockiego J.E. Abp Tadeusza Wojdy.

Po liturgii uczestnicy sympoz-

jum udali się do auli Centrum 

Wystawienniczo-Konferencyjnego 

Archidiecezji Białostockiej. Uwaga 

prelegentów i uczestniczących osób 

skupiła się na osobie ks. Tadeusza 

Dajczera, warszawskiego kapłana, 

wybitnego teologa, religioznawcy 

i autora wielu książek, szczególnie 

tej, znanej na całym świecie, zaty-

tułowanej ,,Rozważania o wierze”, 

wydanej po raz pierwszy w 1992 r.

Prowadząca spotkanie Lucja 

Orzechowska przedstawiła orga-

nizatorów Sympozjum: Wydział 

Teologiczny i Wydział Filozofii 

Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego w War-

szawie, katedrę Teologii Katolickiej 

Uniwersytetu w Białymstoku oraz 

Ruch Rodzin Nazaretańskich Archi-

diecezji Białostockiej, jak również 

patronów honorowych: Komitet 

Nauk Teologicznych Polskiej Aka-

demii Nauk, Komitet do Spraw 

Dialogu z Religiami Niechrześ-

cijańskimi Rady do Spraw Dialogu 

Religijnego KEP, Towarzystwo Uni-

wersyteckie FIDES ET RATIO i Sto-

warzyszenie Psychologii Pastoralnej.

Jako pierwszy przemówił do 

zebranych J.E. Abp Tadeusz Wojda, 

który po przywitaniu pokrótce przed-

stawił sylwetkę ks. Tadeusza Daj-

czera, jego zasługi dla nauki teo-

logicznej i Kościoła w Polsce. 

Następnie ukazał istotę Ruchu Ro-

dzin Nazaretańskich, jego duchowość 

i charyzmat. Ks. Metropolita na ko-

niec udzielił zebranym swego paster-

skiego błogosławieństwa na ten czas 

dany nam od Boga.

Sympozjum rozpoczęła prezen-

tacja filmu ,, Biografia w obrazach”. 

Bóg powołując księdza Tadeusza na 

drogę kapłańską, związał z nim 

wielkie nadzieje i wyznaczył mu do 

realizacji zadania. Obdarzył go wy-

bitnym talentem naukowym i głęboką 

wiarą. W tej skromnej osobie war-

szawskiego kapłana połączyły się 

i rozwinęły dwa talenty: uczonego 

i człowieka zawierzenia, oddanego 

Bogu i Jego Matce. Kapłaństwo ks. 

Tadeusza wyróżniała wielka troska 

o rozwój duchowy ludzi wierzących. 

Wokół konfesjonału skupiały się całe 

rzesze ludzi szukających bliskości 

Boga. Jako spowiednik i kierownik 

duchowy, ks. Tadeusz ukierunko-

wywał te poszukiwania, oświecał 

umysły, otwierał ludzkie dusze. 

Wskazywał na cud i moc Eucharystii 

oraz matczyną opiekę i wstawien-

nictwo Najświętszej Maryi Panny. 

Z głębokiej wiary, przemyśleń i prze-

modleń w 1985 r. zrodził się pomysł 

utworzenia stowarzyszenia ludzi 

świeckich nazwanego Ruchem Ro-

dzin Nazaretańskich, a w duchu 

zawierzenia i ufności ukształtował się 

jego charyzmat Maryjny i duchowość 

Nazaretu. Na tym szczególnym etapie 

drogi kapłańskiej ks. Tadeusza uwy-

datnił się jego  intelekt, a także 

nieprzeciętne zdolności naukowe 

oraz głęboka wiedza teologiczna i re-

ligioznawcza. Na bazie konferencji 

głoszonych w warszawskich koś-

ciołach, w 1992 powstał swoisty 

fundament duchowy Ruchu w postaci 

książki ,,Rozważania o wierze”, która 
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Z poniedziałkowych konferencji

5.11.2018
ks. Dariusz
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pieży, uznanych teologów, auto-
rytety z dziedziny duchowości. 
Najlepiej żeby lektura duchowa 
przeradzała się w modlitwę. Mó-
wimy wówczas o „Lectio divina”. 
Nie idzie więc o to, aby dużo prze-

czytać, ale o to, aby lektura kształ-
towała nasze serca rozumiane jako 
sfera naszego wnętrza. 

Możemy też mówić o medy-
towaniu Bożego Słowa. Kasjan po-
daje nam dwie obrazowe wska-
zówki jak je podejmować. Pier-
wszą nazywa kołysaniem się na 
falach słowa. Nas porównuje do 
okrętu, a rozważane słowo do fal 
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nad taflą wody. Jest on i ocean, i nic 
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Rozważany tekst nie musi za-
wierać obfitej treści informacyj-
nej, raczej utwierdza w wierze, 
ukazuje jej wartość, piękno jej 
przeżywania. Przykładem może 
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ks. T Dajczera pt. „Sakrament 
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tabernakulum klęka. Ale robi to 
jakoś „dziwnie”, całkiem inaczej. 
Jakiś dziwny ksiądz. Zgina kolano 
bardzo powoli i z taką czcią, że 
zastygam w zdumieniu: Nie, on nie 
klęka przed tabernakulum, on klę-
ka przed Kimś! Stawia na ołtarzu 
krzyż, pulpit, zapala świece. Ale to 
wszystko - inaczej! Ruchy wolne, 
twarz głęboko skupiona. Wraca do 

zakrystii i znowu to inne przy-
klęknięcie. Nie mogę oczu od nie-
go oderwać. Zachowuje się tak, 
jakby widział inną rzeczywistość”. 
W tym tekście jest bardzo niewiele 
informacji, ale wiele znaczącego 
przesłania dla duszy.  

Druga wskazówka Kasjana 
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Mówimy wówczas o kalorycz-
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znowu po jedną z książek eucha-
rystycznych ks. Dajczera: „Pan 
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mogło spełnić zadanie nasycenia 
duszy musi być „wywałkowane”. 
Aby można było wypiec smaczne 
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jeden raz. Nawet nie dwa, nie trzy. 
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wracać wielokrotnie, rozważając 
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umysły, otwierał ludzkie dusze. 

Wskazywał na cud i moc Eucharystii 

oraz matczyną opiekę i wstawien-
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fundament duchowy Ruchu w postaci 

książki ,,Rozważania o wierze”, która 
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zmieniła, bądź ukształtowała życie 

wewnętrzne bardzo wielu katolików 

duchownych i świeckich. W następ-

nych latach powstawały kolejne po-

zycje z dziedziny życia duchowego 

dotyczące wiary, Eucharystii, zawie-

rzenia, bliskości Boga.

Po prezentacji miało miejsce 

krótkie wystąpienie prof. Eugeniusza 

Sakowicza z UKSW w Warszawie, 

który zastąpił na sympozjum dr hab. 

Wandę Zagórską, profesora UKSW. 

W bardzo serdecznych i pełnych ek-

spresji słowach nakreślona została 

postać ks. Tadeusza, jego sylwetka, 

jako naukowca, jak również ser-

decznego człowieka i uduchowionego 

kapłana. Podkreślona została też 

wielka wartość książki ,,Rozważania 

o wierze”.

Z kolejnym referatem wystąpił 

ks. dr Bolesław Szewc z Warszawy. 

Była to prezentacja na odległość, 

bowiem choroba uniemożliwiła jego 

przyjazd.  Już sam tytuł ,, Rozważania 

o wierze” jako zapowiedź nowego 

paradygmatu teologicznego” zasu-

gerowała słuchaczom, jakie treści 

będą przedstawione. Prelegent skupił 

się przede wszystkim na strukturze 

logicznej książki ks. Dajczera. Pod-

kreślił jej wielką wartość w sferze 

fenomenologicznej przedstawiającej 

opis życia duchowego. Pozycję tę 

można przyjąć jako dzieło naukowe, 

gdyż charakteryzuje ją nieczęsto 

spotykana w książkach ukazujących 

życie duchowe bardzo logiczna struk-

tura i aparat krytyczny. Niezaprze-

czalną wartością jest także język 

,,Rozważań” korzystający z doświad-

czeń człowieka wierzącego, a opie-

rający się na licznych metaforach, 

wyrażeniach symbolicznych oraz tek-

stach pastoralnych. Prelegent zwrócił 

też uwagę na istotę dzieła ks. Tade-

usza, gdzie synteza życia duchowego 

łączy się z językiem doświadczenia. 

Podsumowaniem referatu ks. Szewca 

mogą być słowa określające nasze 

życie duchowe, jako sztukę, którą 

każdy z nas tworzy.

Ksiądz Mirosław Stankiewicz, 

moderator diecezjalny Ruchu w bar-

dzo zwięzłym wystąpieniu zapre-

zentował Ruch Rodzin Nazaretań-

skich rozwijający się od 25 lat 

w Archidiecezji Białostockiej, poda-

jąc jego istotę, charyzmat i ducho-

wość.

W wykładzie wygłoszonym 

przez ks. prof. Leonarda Fica pt. 

,,Chrystocentryczny wymiar wiary 

w ujęciu ks. Tadeusza Dajczera” po-

jawiła się ważna informacja doty-

cząca ks. Dajczera. Mianowicie w ży-

ciu tego nieprzeciętnego kapłana 

życie duchowe i działalność naukowa 

były ze sobą ściśle połączone i dos-

konale ze sobą współgrały. Założyciel 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich, za 

sprawą Bożej łaski uważał chrze-

ścijaństwo za połączenie wiary i wie-

dzy, twierdząc, że wiarę odkrywa 

człowiek przez doświadczenie.

 Ks. dr Andrzej Proniewski, 

prof. Uniwersytetu w Białymstoku 

w swoim wystąpieniu zatytułowanym 

,,Kościół jako wspólnota wiary” skie-

rował naszą uwagę na Kościół Pow-

szechny pojmowany właśnie jako 

wspólnota wiary. Podkreślone zostało 

też pojęcie Kościoła, jako własności 

Boga, gdzie mistyczne Ciało Chry-

stusa łączy się nierozerwalnie z Eu-

charystią. W pojęciu ks. Dajczera, co 

podkreślił prelegent, Kościół, jako 

wspólnota wiary oparta jest na apo-

stolacie i nie może istnieć w oder-

waniu od Eucharystii. Eucharystia zaś 

jest zawsze mistycznym zespoleniem 

Chrystusa zarówno z pojedynczą oso-

bą, jak i z całą wspólnotą. W dalszej 

części referatu przedstawiona została 

eklezjologia Maryjna w ujęciu ks. 

Dajczera, który macierzyństwo przy-

pisywał i Kościołowi (Kościół-Matka 

nasza) i Maryi, Matce Boga i ludzi. 

Maryja, jako ta, która uprzedza nas na 

drodze wiary, która była obecna w ta-

jemnicy Wcielenia, pod Krzyżem, 

jako Matka Kościoła przyjęła nas 

wszystkich za swoje dzieci. W Wie-

czerniku wraz z wiernymi uczest-

niczyła w powstawaniu Kościoła 

Chrystusowego, uczy nas odpowie-

dzialności za Kościół i za wiarę.

Wykład lek. med. Justyny Piła-

siewicz wyjaśniał słuchaczom, jak 

wiara pomaga człowiekowi w jego 

rozwoju osobowościowym, który 

z kolei przyczynia się do dalszego 

rozwoju wiary. Prelegentka odwołała 

się do nauczania ks. Dajczera, zaz-

naczając, że wiara, która nam dziś 

wystarcza może nie wystarczyć nam 

jutro. Zaznaczyła również, że według 

ks. Tadeusza, nasza samorealizacja 

jest samorealizacją w Chrystusie, 

gdyż wybierając Chrystusa przyzwa-

lamy, aby to On sam nas kształtował. 

Z dalszych wyjaśnień wyłoniła się 

prawda pozwalająca zrozumieć, że 

wszystko, co się wokół nas dzieje, nie 

z naszej mocy powstaje, ale jest 

Bożym działaniem. Pozwala to nam 

odkrywać ślady Boże w stworzeniu, 
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w zjawiskach i zdarzeniach i widzieć 

w tym wyraz woli Bożej. Z treści 

referatu wynikała też prawda mó-

wiąca, że nasza samorealizacja 

w Chrystusie opiera się na pokorze 

i życiu w prawdzie oraz na odnie-

sieniu do wieczności. Tym wystą-

pieniem zakończyła się część I Sym-

pozjum – „Wokół Rozważań o wie-

rze”.

Część II zatytułowaną ,,Wokół 

Miłosierdzia Bożego” rozpoczęło 

wysłuchanie fragmentu konferencji 

ks. Tadeusza, nagranego wiele lat 

temu. Opowieść mówiąca o zrzu-

ceniu bomby atomowej na Hiroszimę 

w czasie II wojny światowej uka-

zywała przede wszystkim dramat 

ludzki w wymiarze społeczeństwa i w 

ujęciu dramatu jednostki. Pilot wyko-

nał nieludzkie zadanie, szczęśliwie 

wrócił do domu, ale jego życie legło 

w gruzach. Uświadamiając sobie 

ogrom zaistniałego zła szukał ratunku 

w ramionach Miłosiernego Boga, 

wstępując do zakonu.

Łaska Miłosierdzia Bożego była 

tematem kolejnego referatu wygło-

szonego przez bp Henryka Ciereszkę 

pt. ,,Rys miłosierdzia w duchowości, 

w nauczaniu ks. Tadeusza Dajczera”. 

Uwaga nasza została skierowana na 

dążenie do poznawania Boga w ta-

jemnicy Jego Miłosierdzia, do odkry-

wania Boga jako Ojca Miłosierdzia, 

na nasze otwieranie się na Boże 

Miłosierdzie i uwielbianie Boga w tej 

tajemnicy. Podkreślona została też 

nasza chrześcijańska postawa uka-

zywania miłosierdzia w czynach.

Na podstawie książki ,,Roz-

ważania o wierze” oraz na kanwie 

kolejnych pozycji ks. Tadeusza doty-

czących Eucharystii przedstawione 

zostało jego rozumienie duchowości 

miłosierdzia. Wypunktowane zostały 

przez ks. biskupa istotne elementy 

tego zagadnienia, czyli przyjęcie po-

stawy zawierzenia miłości Dobrego 

Pasterza, odkrycie własnej bez-

silności, doświadczenie cierpienia 

i dostrzeżenie w sobie bezowocnych 

ludzkich wysiłków. Podkreślone też 

zostało niezwykle ważne spostrze-

żenie, że nie osiągnie się świętości 

własnym ludzkim działaniem, a jedy-

nie uzyska się to jako dar Boży. To 

Bóg daje człowiekowi wszystko, 

ogarnia istotę ludzką swoją nieogra-

niczoną miłością i oczekuje jedynie 

przyzwolenia, aby to On mógł w nas 

działać. Prelegent przybliżył też ro-

zumienie przez ks. Dajczera ducho-

wości miłosierdzia, pojmowanej jako 

postawa uznająca swoją słabość, 

bezradność, małość, grzeszność oraz 

przyjmowanie wszystkiego, jako 

daru Bożego, jako Bożej łaski. Ks. 

biskup Ciereszko podkreślił również, 

że w pozycjach książkowych ks. 

Tadeusza brakuje ukazywania Boga 

zapraszającego, przywołującego 

w przypowieściach, przygarniają-

cego, ośmielającego, by przychodzić 

do Niego. Brakuje takiego właśnie 

ujęcia Boga Miłosiernego. Ważne jest 

też zapamiętanie, że Pan Jezus całym 

sobą pokazuje nam miłosierdzie, a 

Eucharystia i sakramenty święte są 

niewyczerpanym źródłem Miłosier-

dzia Bożego.

Wypowiedź prof. Eugeniusza 

Sakowicza nosząca tytuł „Od La Sa-

lette po Golgotę. Miłosierdzie Boże 

w dziełach ks. Tadeusza Dajczera” 

ukazała obecnym na sympozjum po-

stać Maryi, jako kochającej zatro-

skanej Matki, płaczącej nad nami, 

upominającej i ostrzegającej ludz-

kość przed karą. Ten wizerunek Mat-

ki Bożej ma przemówić do naszych 

sumień, ma poruszyć nasze serca, 

abyśmy uporządkowali swoje życie, 

przede wszystkim życie duchowe, 

aby oczy Maryi przestały płakać. 

Tę część sympozjum zamykał 

wykład ks. Dariusza Kowalczyka, 

moderatora krajowego RRN. Mó-

wiąc o ,,Księdzu Tadeuszu Dajczerze 

- nauczycielu drogi zawierzenia Bo-

żemu Miłosierdziu” referujący uka-

zał postać ks. Tadeusza i jego naj-

ważniejsze przesłania. Ks. Dariusz 

zwrócił naszą uwagę na niezwykły 

duchowy dar Boży, jakim jest cha-

ryzmat wspólnoty założonej przez ks. 

Dajczera. Przypomniał również, że 

podążając drogą duchową mamy 

osiągnąć nasz cel ostateczny, czyli 

świętość, jako całkowite zawład-

nięcie naszej duszy przez Boga. 

Przypomniał nam również, że uświę-

cenie się duszy ma służyć Kościołowi 

Świętemu. Potrzebny jest też w cza-

sach współczesnych nowy zapał 

w dążeniu do świętości, nowa ewan-

gelizacja, a do tego niezbędne jest 

działanie Ducha Świętego. Musi 

w nas nastąpić duchowa przemiana. 

Potrzebne jest zawierzenie Bogu, 

oddanie się Bogu na zasadzie relacji 

dziecko-ojciec. Musi w nas powstać 

poczucie grzeszności, słabości, bez-

radności, bo dopiero w tę sferę ni-

cości może wejść Bóg ze swoim 

Miłosierdziem. A wtedy rozpalą się 

w nas płomienie Miłosierdzia. Będą 
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zmieniła, bądź ukształtowała życie 

wewnętrzne bardzo wielu katolików 

duchownych i świeckich. W następ-

nych latach powstawały kolejne po-

zycje z dziedziny życia duchowego 

dotyczące wiary, Eucharystii, zawie-

rzenia, bliskości Boga.

Po prezentacji miało miejsce 

krótkie wystąpienie prof. Eugeniusza 

Sakowicza z UKSW w Warszawie, 

który zastąpił na sympozjum dr hab. 

Wandę Zagórską, profesora UKSW. 

W bardzo serdecznych i pełnych ek-

spresji słowach nakreślona została 

postać ks. Tadeusza, jego sylwetka, 

jako naukowca, jak również ser-

decznego człowieka i uduchowionego 

kapłana. Podkreślona została też 

wielka wartość książki ,,Rozważania 

o wierze”.

Z kolejnym referatem wystąpił 

ks. dr Bolesław Szewc z Warszawy. 

Była to prezentacja na odległość, 

bowiem choroba uniemożliwiła jego 

przyjazd.  Już sam tytuł ,, Rozważania 

o wierze” jako zapowiedź nowego 

paradygmatu teologicznego” zasu-

gerowała słuchaczom, jakie treści 

będą przedstawione. Prelegent skupił 

się przede wszystkim na strukturze 

logicznej książki ks. Dajczera. Pod-

kreślił jej wielką wartość w sferze 

fenomenologicznej przedstawiającej 

opis życia duchowego. Pozycję tę 

można przyjąć jako dzieło naukowe, 

gdyż charakteryzuje ją nieczęsto 

spotykana w książkach ukazujących 

życie duchowe bardzo logiczna struk-

tura i aparat krytyczny. Niezaprze-

czalną wartością jest także język 

,,Rozważań” korzystający z doświad-

czeń człowieka wierzącego, a opie-

rający się na licznych metaforach, 

wyrażeniach symbolicznych oraz tek-

stach pastoralnych. Prelegent zwrócił 

też uwagę na istotę dzieła ks. Tade-

usza, gdzie synteza życia duchowego 

łączy się z językiem doświadczenia. 

Podsumowaniem referatu ks. Szewca 

mogą być słowa określające nasze 

życie duchowe, jako sztukę, którą 

każdy z nas tworzy.

Ksiądz Mirosław Stankiewicz, 

moderator diecezjalny Ruchu w bar-

dzo zwięzłym wystąpieniu zapre-

zentował Ruch Rodzin Nazaretań-

skich rozwijający się od 25 lat 

w Archidiecezji Białostockiej, poda-

jąc jego istotę, charyzmat i ducho-

wość.

W wykładzie wygłoszonym 

przez ks. prof. Leonarda Fica pt. 

,,Chrystocentryczny wymiar wiary 

w ujęciu ks. Tadeusza Dajczera” po-

jawiła się ważna informacja doty-

cząca ks. Dajczera. Mianowicie w ży-

ciu tego nieprzeciętnego kapłana 

życie duchowe i działalność naukowa 

były ze sobą ściśle połączone i dos-

konale ze sobą współgrały. Założyciel 

Ruchu Rodzin Nazaretańskich, za 

sprawą Bożej łaski uważał chrze-

ścijaństwo za połączenie wiary i wie-

dzy, twierdząc, że wiarę odkrywa 

człowiek przez doświadczenie.

 Ks. dr Andrzej Proniewski, 

prof. Uniwersytetu w Białymstoku 

w swoim wystąpieniu zatytułowanym 

,,Kościół jako wspólnota wiary” skie-

rował naszą uwagę na Kościół Pow-

szechny pojmowany właśnie jako 

wspólnota wiary. Podkreślone zostało 

też pojęcie Kościoła, jako własności 

Boga, gdzie mistyczne Ciało Chry-

stusa łączy się nierozerwalnie z Eu-

charystią. W pojęciu ks. Dajczera, co 

podkreślił prelegent, Kościół, jako 

wspólnota wiary oparta jest na apo-

stolacie i nie może istnieć w oder-

waniu od Eucharystii. Eucharystia zaś 

jest zawsze mistycznym zespoleniem 

Chrystusa zarówno z pojedynczą oso-

bą, jak i z całą wspólnotą. W dalszej 

części referatu przedstawiona została 

eklezjologia Maryjna w ujęciu ks. 

Dajczera, który macierzyństwo przy-

pisywał i Kościołowi (Kościół-Matka 

nasza) i Maryi, Matce Boga i ludzi. 

Maryja, jako ta, która uprzedza nas na 

drodze wiary, która była obecna w ta-

jemnicy Wcielenia, pod Krzyżem, 

jako Matka Kościoła przyjęła nas 

wszystkich za swoje dzieci. W Wie-

czerniku wraz z wiernymi uczest-

niczyła w powstawaniu Kościoła 

Chrystusowego, uczy nas odpowie-

dzialności za Kościół i za wiarę.

Wykład lek. med. Justyny Piła-

siewicz wyjaśniał słuchaczom, jak 

wiara pomaga człowiekowi w jego 

rozwoju osobowościowym, który 

z kolei przyczynia się do dalszego 

rozwoju wiary. Prelegentka odwołała 

się do nauczania ks. Dajczera, zaz-

naczając, że wiara, która nam dziś 

wystarcza może nie wystarczyć nam 

jutro. Zaznaczyła również, że według 

ks. Tadeusza, nasza samorealizacja 

jest samorealizacją w Chrystusie, 

gdyż wybierając Chrystusa przyzwa-

lamy, aby to On sam nas kształtował. 

Z dalszych wyjaśnień wyłoniła się 

prawda pozwalająca zrozumieć, że 

wszystko, co się wokół nas dzieje, nie 

z naszej mocy powstaje, ale jest 

Bożym działaniem. Pozwala to nam 

odkrywać ślady Boże w stworzeniu, 
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w zjawiskach i zdarzeniach i widzieć 

w tym wyraz woli Bożej. Z treści 

referatu wynikała też prawda mó-

wiąca, że nasza samorealizacja 

w Chrystusie opiera się na pokorze 

i życiu w prawdzie oraz na odnie-

sieniu do wieczności. Tym wystą-

pieniem zakończyła się część I Sym-

pozjum – „Wokół Rozważań o wie-

rze”.

Część II zatytułowaną ,,Wokół 

Miłosierdzia Bożego” rozpoczęło 

wysłuchanie fragmentu konferencji 

ks. Tadeusza, nagranego wiele lat 

temu. Opowieść mówiąca o zrzu-

ceniu bomby atomowej na Hiroszimę 

w czasie II wojny światowej uka-

zywała przede wszystkim dramat 

ludzki w wymiarze społeczeństwa i w 

ujęciu dramatu jednostki. Pilot wyko-

nał nieludzkie zadanie, szczęśliwie 

wrócił do domu, ale jego życie legło 

w gruzach. Uświadamiając sobie 

ogrom zaistniałego zła szukał ratunku 

w ramionach Miłosiernego Boga, 

wstępując do zakonu.

Łaska Miłosierdzia Bożego była 

tematem kolejnego referatu wygło-

szonego przez bp Henryka Ciereszkę 

pt. ,,Rys miłosierdzia w duchowości, 

w nauczaniu ks. Tadeusza Dajczera”. 

Uwaga nasza została skierowana na 

dążenie do poznawania Boga w ta-

jemnicy Jego Miłosierdzia, do odkry-

wania Boga jako Ojca Miłosierdzia, 

na nasze otwieranie się na Boże 

Miłosierdzie i uwielbianie Boga w tej 

tajemnicy. Podkreślona została też 

nasza chrześcijańska postawa uka-

zywania miłosierdzia w czynach.

Na podstawie książki ,,Roz-

ważania o wierze” oraz na kanwie 

kolejnych pozycji ks. Tadeusza doty-

czących Eucharystii przedstawione 

zostało jego rozumienie duchowości 

miłosierdzia. Wypunktowane zostały 

przez ks. biskupa istotne elementy 

tego zagadnienia, czyli przyjęcie po-

stawy zawierzenia miłości Dobrego 

Pasterza, odkrycie własnej bez-

silności, doświadczenie cierpienia 

i dostrzeżenie w sobie bezowocnych 

ludzkich wysiłków. Podkreślone też 

zostało niezwykle ważne spostrze-

żenie, że nie osiągnie się świętości 

własnym ludzkim działaniem, a jedy-

nie uzyska się to jako dar Boży. To 

Bóg daje człowiekowi wszystko, 

ogarnia istotę ludzką swoją nieogra-

niczoną miłością i oczekuje jedynie 

przyzwolenia, aby to On mógł w nas 

działać. Prelegent przybliżył też ro-

zumienie przez ks. Dajczera ducho-

wości miłosierdzia, pojmowanej jako 

postawa uznająca swoją słabość, 

bezradność, małość, grzeszność oraz 

przyjmowanie wszystkiego, jako 

daru Bożego, jako Bożej łaski. Ks. 

biskup Ciereszko podkreślił również, 

że w pozycjach książkowych ks. 

Tadeusza brakuje ukazywania Boga 

zapraszającego, przywołującego 

w przypowieściach, przygarniają-

cego, ośmielającego, by przychodzić 

do Niego. Brakuje takiego właśnie 

ujęcia Boga Miłosiernego. Ważne jest 

też zapamiętanie, że Pan Jezus całym 

sobą pokazuje nam miłosierdzie, a 

Eucharystia i sakramenty święte są 

niewyczerpanym źródłem Miłosier-

dzia Bożego.

Wypowiedź prof. Eugeniusza 

Sakowicza nosząca tytuł „Od La Sa-

lette po Golgotę. Miłosierdzie Boże 

w dziełach ks. Tadeusza Dajczera” 

ukazała obecnym na sympozjum po-

stać Maryi, jako kochającej zatro-

skanej Matki, płaczącej nad nami, 

upominającej i ostrzegającej ludz-

kość przed karą. Ten wizerunek Mat-

ki Bożej ma przemówić do naszych 

sumień, ma poruszyć nasze serca, 

abyśmy uporządkowali swoje życie, 

przede wszystkim życie duchowe, 

aby oczy Maryi przestały płakać. 

Tę część sympozjum zamykał 

wykład ks. Dariusza Kowalczyka, 

moderatora krajowego RRN. Mó-

wiąc o ,,Księdzu Tadeuszu Dajczerze 

- nauczycielu drogi zawierzenia Bo-

żemu Miłosierdziu” referujący uka-

zał postać ks. Tadeusza i jego naj-

ważniejsze przesłania. Ks. Dariusz 

zwrócił naszą uwagę na niezwykły 

duchowy dar Boży, jakim jest cha-

ryzmat wspólnoty założonej przez ks. 

Dajczera. Przypomniał również, że 

podążając drogą duchową mamy 

osiągnąć nasz cel ostateczny, czyli 

świętość, jako całkowite zawład-

nięcie naszej duszy przez Boga. 

Przypomniał nam również, że uświę-

cenie się duszy ma służyć Kościołowi 

Świętemu. Potrzebny jest też w cza-

sach współczesnych nowy zapał 

w dążeniu do świętości, nowa ewan-

gelizacja, a do tego niezbędne jest 

działanie Ducha Świętego. Musi 

w nas nastąpić duchowa przemiana. 

Potrzebne jest zawierzenie Bogu, 

oddanie się Bogu na zasadzie relacji 

dziecko-ojciec. Musi w nas powstać 

poczucie grzeszności, słabości, bez-

radności, bo dopiero w tę sferę ni-

cości może wejść Bóg ze swoim 

Miłosierdziem. A wtedy rozpalą się 

w nas płomienie Miłosierdzia. Będą 
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one tym większe, im większa będzie 

skrucha naszego serca.

Ks. Dajczer w swoich rozwa-

żaniach przedstawił nam modlitwę 

czterech przepaści, łącząc w niej 

przepaść grzeszności z ufnością 

w Boże Miłosierdzie, podkreślając, że 

im większą odkryjemy w sobie nędzę 

grzesznika, tym większego nabę-

dziemy prawa do Bożego Miłosier-

dzia.

W podsumowaniu referatu je-

szcze raz przypomniane zostało głów-

ne zadanie wyznaczone naszej wspól-

nocie, a mianowicie dążenie do świę-

tości i zjednoczenie się w komunii 

życia z Jezusem i Maryją.

W trzeciej części sympozjum, 

w panelu dyskusyjnym pt. „Świa-

dectwa łaski” organizatorzy prze-

widzieli składanie świadectw przez 

osoby, które osobiście spotkały na 

swojej drodze życiowej ks. Tadeusza 

Dajczera lub doświadczyły szcze-

gólnej mocy nauk zawartych w ,,Roz-

ważaniach o wierze” lub innych 

pozycjach z dziedziny życia ducho-

wego.

Prowadzący Panel o. Paweł Ma-

zanka, jako pierwszego zaprosił do 

zabrania głosu ks. biskupa Henryka 

Ciereszkę, który zaznaczył, że swoją 

wiedzę na temat Ruchu czerpie 

z pozycji obserwatora stojącego 

z boku. Jednak wczytując się teksty ks. 

Dajczera może potwierdzić ich 

zgodność z nauką i duchowością 

Kościoła.

Kolejne świadectwo złożył ks. 

Stanisław Garncarek. Wspominał 

w nim osobę ks. Tadeusza, jako 

spowiednika i kierownika ducho-

wego. Przez kilkanaście lat jedyną 

płaszczyzną łączącą obu kapłanów był 

właśnie sakrament pokuty i pojed-

nania oraz relacja penitent-spowied-

nik i jednocześnie kierownik duchowy. 

Ks. Stanisław wyraźnie zaakcentował 

rolę, jaką odegrały te relacje w kształ-

towaniu się jego wiary. Rozmowy z ks. 

Tadeuszem pomogły odkrywać 

prawdę, że wszystkie życiowe wyda-

rzenia były darem Boga, zrządzeniem 

Bożej Opatrzności. Ojciec Tadeusz 

nauczył go również spoglądać na życie, 

jako na stały dialog z Bogiem.

Kolejnymi rozmówcami byli pań-

stwo Ewa i Wiesław Szczepania-

kowie, animatorzy diecezjalni RRN 

Kościoła Białostockiego. Pierwsza 

zabrała głos Ewa, mówiąc o swoim 

doświadczeniu wielkiej bliskości z ks. 

Tadeuszem na płaszczyźnie lektury 

jego książki ,,Rozważania o wierze”. 

Trafiła ona do jej rąk w bardzo trudnym 

momencie życiowym i podsunęła 

pewne przemyślenia dając wska-

zówki, jak sobie poradzić z poja-

wiającymi się licznymi trudnościami. 

,,Rozważania” stały się swoistym  

,,kołem ratunkowym” rzuconym przez 

Boga swojemu kochanemu dziecku. 

Przeżycia, trudności życiowe od tej 

chwili były postrzegane inaczej, były 

widziane oczyma wiary. Uświado-

mienie sobie, że jest się kochanym 

przez Miłosiernego Boga dodawało sił 

i mocy w rozwiązywaniu codziennych 

problemów. Ks. Dajczer nauczył ją 

także miłości do Niepokalanej i 

dziecięcej relacji z Maryją. Wszystkie 

te doświadczenia oraz postępujący 

rozwój duchowy prowadzą do wielkiej 

wdzięczności za dar życia Ojca 

Tadeusza.

W swoim świadectwie Wiesław 

przyznał, że do lektury ,,Rozważań” 

zachęciła go żona. Pod wpływem tych 

treści  jego życie oraz stan ducha ulegał 

ciągłym przemianom. W procesie 

nawracania oprócz książki ks. Ta-

deusza wielką rolę odegrały spotkania 

diecezjalne i  głoszone w czasie 

Eucharystii konferencje, świadectwa 

słyszane w parafialnych grupach 

dzielenia oraz wyjazdy  na wspól-

notowe rekolekcje. Wiesław obecność 

obojga małżonków w Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich odczytał jako wielki 

dar i łaskę od Boga i Jego Matki.

Wystąpienie gościa z Etiopii, ojca 

Ashenafi Yonasa Abebe ze Zgro-

madzenia Misjonarzy Matki Bożej 

Pocieszenia, było ciekawym głosem 

w dyskusji. Od 10 lat jest on kapłanem, 
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a obecnie od kilku lat ewangelizuje 

młodzież na warszawskim Żoliborzu. 

Pochodzi z tradycyjnej katolickiej 

rodziny etiopskiej, ale wybór drogi 

kapłańskiej bardzo zaskoczył jego 

bliskich. „Rozważania o wierze” 

przeczytał ojciec po raz pierwszy 

w wersji hiszpańskiej. Stały się one 

inspiracją do medytacji, pomocą 

w nauczaniu i ewangelizacji oraz 

szczególnym doświadczeniem wiary. 

Swoją wypo-wiedź zakończył o. 

Abebe pytaniem: jak być ks . 

Dajczerem dla współ-czesnego 

człowieka?

Świadectwo ks. Dariusza Gre-

leckiego było bardzo osobistym 

wspomnieniem relacji z ks. Tade-

uszem. Możliwość bezpośredniego 

kontaktu, spowiedzi święte, kie-

rownictwo duchowe oraz niezwykle 

spontaniczne wielogodzinne rozm-

owy odbierane były przez młodego 

kapłana, jako dar Boży i przejaw 

szczególnej łaski. W tych nieza-

pomnianych rozmowach przeka-

zywał ks. Tadeusz Dajczer swoje 

przemyślenia i refleksje na temat 

wiary. Wtedy też powstało pragnienie 

Kościoła, którego się szuka, prze-

pełnionego duchowością. Głęboko 

utkwiły w pamięci słowa, że czas 

poświęcony sprawowaniu sakra-

mentów świętych jest bardzo cennym 

momentem życia kapłańskiego, 

a spowiednictwo spełnia wielką rolę 

we wspólnocie Kościoła.

W podsumowaniu dyskusji po-

nownie zabierały głos osoby zapro-

szone.

Wiesław Szczepaniak przypo-

mniał okres studiów, kiedy to wśród 

studentów krążyło ostrzeżenie: „Nie 

czytaj tekstów św. Jana od Krzyża, 

jak przeczytasz, będziesz musiał 

odmienić swoje życie!”. A teraz 

mógłby to samo powiedzieć o „Roz-

ważaniach o wierze”, ale z małą 

zmianą: „Czytaj ks. T. Dajczera, 

a zwłaszcza ,,Rozważania o wierze”, 

na pewno odmieni to twoje życie! Na 

lepsze!”

Ewa Szczepaniak zwróciła uwa-

gę na fragment ,,Rozważań” doty-

czący talentów. Szczególnie zapa-

miętała stwierdzenie, że talentem jest 

to, co posiadamy, ale również to, 

czego nie mamy, czyli nasze puste 

dłonie wyciągane w błagalnym geś-

cie ku Ojcu.

Z kolei ks. Stanisław Garncarek 

przytoczył fragment rozmowy z ks. 

Tadeuszem Dajczerem dotyczącej 

świętości ks. Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego. Uważał on, że świa-

dectwem świętości ks. Prymasa była 

postawa pełna pokory i nie komen-

towanie trudnych sytuacji. Ksiądz 

Stanisław zaznaczył, że podobnie jak 

wierzy w świętość ks. Prymasa, tak 

samo wierzy w świętość ks. Tade-

usza. Zauważył, że najtrudniejszym 

zadaniem każdego kierownika du-

chowego jest popchnięcie człowieka 

do autentycznej skruchy. Dodał na 

koniec, że ks. Tadeusz nikomu ni-

czego nie narzucał, a tylko sugerował 

istnienie problemu, zaś prowadzona 

osoba sama go odkrywała.

Ojciec Abebe w króciutkim roz-

ważaniu wyjaśnił, jak rozumie świę-

tość. Świętość to zwyczajna codzien-

ność i takiej właśnie świętości prag-

nął dla kapłanów zarówno ks. Ta-

deusz jak i założyciel Zgromadzenia 

Misjonarzy MBP.

W swojej ostatniej wypowiedzi 

ks. Dariusz Grelecki przypomniał 

scenę biblijną, wesele w Kanie Ga-

lilejskiej. Pan młody za swoje nie-

dbalstwo powinien otrzymać naganę. 

Jednak został nagrodzony, bo za-

prosił do siebie Maryję i za Jej przy-

czyną Jezus dokonał cudu przemiany 

wody w wino. Podobnie i my, często 

również zasługujemy na karę. Ratuje 

nas zaproszenie do naszego życia 

Matki Bożej. Ona sprawia, że zamiast 

kary otrzymujemy nagrodę.

Zakończeniem dyskusji było 

wystąpienie ks. bp Henryka Cie-

reszki. W nawiązaniu do ,,Rozważań 

o wierze” usłyszeliśmy, że kościół 

jest taki, jacy my jesteśmy, ponieważ 

my grzeszni i ułomni ludzie two-
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one tym większe, im większa będzie 

skrucha naszego serca.

Ks. Dajczer w swoich rozwa-

żaniach przedstawił nam modlitwę 

czterech przepaści, łącząc w niej 

przepaść grzeszności z ufnością 

w Boże Miłosierdzie, podkreślając, że 

im większą odkryjemy w sobie nędzę 

grzesznika, tym większego nabę-

dziemy prawa do Bożego Miłosier-

dzia.

W podsumowaniu referatu je-

szcze raz przypomniane zostało głów-

ne zadanie wyznaczone naszej wspól-

nocie, a mianowicie dążenie do świę-

tości i zjednoczenie się w komunii 

życia z Jezusem i Maryją.

W trzeciej części sympozjum, 

w panelu dyskusyjnym pt. „Świa-

dectwa łaski” organizatorzy prze-

widzieli składanie świadectw przez 

osoby, które osobiście spotkały na 

swojej drodze życiowej ks. Tadeusza 

Dajczera lub doświadczyły szcze-

gólnej mocy nauk zawartych w ,,Roz-

ważaniach o wierze” lub innych 

pozycjach z dziedziny życia ducho-

wego.

Prowadzący Panel o. Paweł Ma-

zanka, jako pierwszego zaprosił do 

zabrania głosu ks. biskupa Henryka 

Ciereszkę, który zaznaczył, że swoją 

wiedzę na temat Ruchu czerpie 

z pozycji obserwatora stojącego 

z boku. Jednak wczytując się teksty ks. 

Dajczera może potwierdzić ich 

zgodność z nauką i duchowością 

Kościoła.

Kolejne świadectwo złożył ks. 

Stanisław Garncarek. Wspominał 

w nim osobę ks. Tadeusza, jako 

spowiednika i kierownika ducho-

wego. Przez kilkanaście lat jedyną 

płaszczyzną łączącą obu kapłanów był 

właśnie sakrament pokuty i pojed-

nania oraz relacja penitent-spowied-

nik i jednocześnie kierownik duchowy. 

Ks. Stanisław wyraźnie zaakcentował 

rolę, jaką odegrały te relacje w kształ-

towaniu się jego wiary. Rozmowy z ks. 

Tadeuszem pomogły odkrywać 

prawdę, że wszystkie życiowe wyda-

rzenia były darem Boga, zrządzeniem 

Bożej Opatrzności. Ojciec Tadeusz 

nauczył go również spoglądać na życie, 

jako na stały dialog z Bogiem.

Kolejnymi rozmówcami byli pań-

stwo Ewa i Wiesław Szczepania-

kowie, animatorzy diecezjalni RRN 

Kościoła Białostockiego. Pierwsza 

zabrała głos Ewa, mówiąc o swoim 

doświadczeniu wielkiej bliskości z ks. 

Tadeuszem na płaszczyźnie lektury 

jego książki ,,Rozważania o wierze”. 

Trafiła ona do jej rąk w bardzo trudnym 

momencie życiowym i podsunęła 

pewne przemyślenia dając wska-

zówki, jak sobie poradzić z poja-

wiającymi się licznymi trudnościami. 

,,Rozważania” stały się swoistym  

,,kołem ratunkowym” rzuconym przez 

Boga swojemu kochanemu dziecku. 

Przeżycia, trudności życiowe od tej 

chwili były postrzegane inaczej, były 

widziane oczyma wiary. Uświado-

mienie sobie, że jest się kochanym 

przez Miłosiernego Boga dodawało sił 

i mocy w rozwiązywaniu codziennych 

problemów. Ks. Dajczer nauczył ją 

także miłości do Niepokalanej i 

dziecięcej relacji z Maryją. Wszystkie 

te doświadczenia oraz postępujący 

rozwój duchowy prowadzą do wielkiej 

wdzięczności za dar życia Ojca 

Tadeusza.

W swoim świadectwie Wiesław 

przyznał, że do lektury ,,Rozważań” 

zachęciła go żona. Pod wpływem tych 

treści  jego życie oraz stan ducha ulegał 

ciągłym przemianom. W procesie 

nawracania oprócz książki ks. Ta-

deusza wielką rolę odegrały spotkania 

diecezjalne i  głoszone w czasie 

Eucharystii konferencje, świadectwa 

słyszane w parafialnych grupach 

dzielenia oraz wyjazdy  na wspól-

notowe rekolekcje. Wiesław obecność 

obojga małżonków w Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich odczytał jako wielki 

dar i łaskę od Boga i Jego Matki.

Wystąpienie gościa z Etiopii, ojca 

Ashenafi Yonasa Abebe ze Zgro-

madzenia Misjonarzy Matki Bożej 

Pocieszenia, było ciekawym głosem 

w dyskusji. Od 10 lat jest on kapłanem, 
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a obecnie od kilku lat ewangelizuje 

młodzież na warszawskim Żoliborzu. 

Pochodzi z tradycyjnej katolickiej 

rodziny etiopskiej, ale wybór drogi 

kapłańskiej bardzo zaskoczył jego 

bliskich. „Rozważania o wierze” 

przeczytał ojciec po raz pierwszy 

w wersji hiszpańskiej. Stały się one 

inspiracją do medytacji, pomocą 

w nauczaniu i ewangelizacji oraz 

szczególnym doświadczeniem wiary. 

Swoją wypo-wiedź zakończył o. 

Abebe pytaniem: jak być ks . 

Dajczerem dla współ-czesnego 

człowieka?

Świadectwo ks. Dariusza Gre-

leckiego było bardzo osobistym 

wspomnieniem relacji z ks. Tade-

uszem. Możliwość bezpośredniego 

kontaktu, spowiedzi święte, kie-

rownictwo duchowe oraz niezwykle 

spontaniczne wielogodzinne rozm-

owy odbierane były przez młodego 

kapłana, jako dar Boży i przejaw 

szczególnej łaski. W tych nieza-

pomnianych rozmowach przeka-

zywał ks. Tadeusz Dajczer swoje 

przemyślenia i refleksje na temat 

wiary. Wtedy też powstało pragnienie 

Kościoła, którego się szuka, prze-

pełnionego duchowością. Głęboko 

utkwiły w pamięci słowa, że czas 

poświęcony sprawowaniu sakra-

mentów świętych jest bardzo cennym 

momentem życia kapłańskiego, 

a spowiednictwo spełnia wielką rolę 

we wspólnocie Kościoła.

W podsumowaniu dyskusji po-

nownie zabierały głos osoby zapro-

szone.

Wiesław Szczepaniak przypo-

mniał okres studiów, kiedy to wśród 

studentów krążyło ostrzeżenie: „Nie 

czytaj tekstów św. Jana od Krzyża, 

jak przeczytasz, będziesz musiał 

odmienić swoje życie!”. A teraz 

mógłby to samo powiedzieć o „Roz-

ważaniach o wierze”, ale z małą 

zmianą: „Czytaj ks. T. Dajczera, 

a zwłaszcza ,,Rozważania o wierze”, 

na pewno odmieni to twoje życie! Na 

lepsze!”

Ewa Szczepaniak zwróciła uwa-

gę na fragment ,,Rozważań” doty-

czący talentów. Szczególnie zapa-

miętała stwierdzenie, że talentem jest 

to, co posiadamy, ale również to, 

czego nie mamy, czyli nasze puste 

dłonie wyciągane w błagalnym geś-

cie ku Ojcu.

Z kolei ks. Stanisław Garncarek 

przytoczył fragment rozmowy z ks. 

Tadeuszem Dajczerem dotyczącej 

świętości ks. Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego. Uważał on, że świa-

dectwem świętości ks. Prymasa była 

postawa pełna pokory i nie komen-

towanie trudnych sytuacji. Ksiądz 

Stanisław zaznaczył, że podobnie jak 

wierzy w świętość ks. Prymasa, tak 

samo wierzy w świętość ks. Tade-

usza. Zauważył, że najtrudniejszym 

zadaniem każdego kierownika du-

chowego jest popchnięcie człowieka 

do autentycznej skruchy. Dodał na 

koniec, że ks. Tadeusz nikomu ni-

czego nie narzucał, a tylko sugerował 

istnienie problemu, zaś prowadzona 

osoba sama go odkrywała.

Ojciec Abebe w króciutkim roz-

ważaniu wyjaśnił, jak rozumie świę-

tość. Świętość to zwyczajna codzien-

ność i takiej właśnie świętości prag-

nął dla kapłanów zarówno ks. Ta-

deusz jak i założyciel Zgromadzenia 

Misjonarzy MBP.

W swojej ostatniej wypowiedzi 

ks. Dariusz Grelecki przypomniał 

scenę biblijną, wesele w Kanie Ga-

lilejskiej. Pan młody za swoje nie-

dbalstwo powinien otrzymać naganę. 

Jednak został nagrodzony, bo za-

prosił do siebie Maryję i za Jej przy-

czyną Jezus dokonał cudu przemiany 

wody w wino. Podobnie i my, często 

również zasługujemy na karę. Ratuje 

nas zaproszenie do naszego życia 

Matki Bożej. Ona sprawia, że zamiast 

kary otrzymujemy nagrodę.

Zakończeniem dyskusji było 

wystąpienie ks. bp Henryka Cie-

reszki. W nawiązaniu do ,,Rozważań 

o wierze” usłyszeliśmy, że kościół 

jest taki, jacy my jesteśmy, ponieważ 

my grzeszni i ułomni ludzie two-
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rzymy wspólnotę Kościoła. Równie 

ważne było podkreślenie faktu, że 

każdy z nas urodził się święty i nigdy 

ze strony Pana Boga nie było takiego 

działania, które mogłoby nam zasz-

kodzić. Jeśli w naszym życiu coś się 

zepsuło, to była to nasza wina, a nie 

działanie Pana Boga. Jeśli widzimy 

zło, to my ponosimy za nie odpo-

wiedzialność, a nie Pan Bóg. Istnieje 

recepta na dobre życie składająca się 

z bardzo prostych działań. Pierw-

szym jest modlitwa, czyli pamięć 

o Bogu. Drugie, to wypełnianie 

swoich obowiązków, czyli robienie 

tego, co do mnie należy. Trzecim jest 

zasada, aby nie przeszkadzać Panu 

Bogu, nie zasłaniać Go swoją osobą. 

A czwarte, to nie sprawianie ludziom 

przykrości. Kolejną podpowiedzią 

ks. biskupa jest sposób na osiągnięcie 

świętości, czyli stałe trzymanie się 

ręki Pana Boga. Jeszcze jedną myśl 

powinniśmy zapamiętać. Bóg nas 

stworzył i podzielił się z nami swoją 

miłością. Bóg jest miłością, świę-

tością, prawdą i autentyzmem. My 

nosimy w sobie i świętość i słabość, 

czyli grzech. W swoich rozważa-

niach, w swoich książkach ks. Daj-

czer przekazuje nam tajemnicę Boga. 

W ciągu całego swego życia mamy 

odczytywać swoją ułomność. Mamy 

zrozumieć, że to my przeszkadzamy 

Panu Bogu w Jego działaniu, my 

psujemy dzieło Boże. Jeśli to odkry-

jemy, to Bóg będzie nas mógł przy-

bliżać do świętości.

Kilkugodzinne sympozjum za-

kończyło się błogosławieństwem 

pasterskim udzie lonym przez 

biskupa Henryka Ciereszkę.

W trakcie trwania oraz po za-

kończeniu sympozjum można było 

oglądać wystawę zorganizowaną 

przez białostocki RRN w holu Cen-

trum. Ukazywała ona dzieła ks. 

T. Dejczera: „Rozważania o wierze”, 

książki eucharystyczne i RRN po-

przez historię białostockiej wspól-

noty. W gablotach zgromadzono 

realia związane z działalnością 

wspólnoty: druki okolicznościowe, 

znaczki, chusty, środki mnemote-

chniczne, publikacje i zdjęcia. 

W stoiskach z książkami i audio-

bookami kupowano pozycje, które 

wyszły spod pióra ks. Dajczera.

Celem sympozjum było ukaza-

nie szerszemu gronu osoby ks. 

Tadeusza Dajczera, twórcy wspól-

noty ewangelizacyjnej Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich, która rozprzestrze-

niła się po całym świecie. Chodziło 

także o przybliżenie i rozpro-

pagowanie działalności naukowej 

tego wybitnego teologa i religio-

znawcy, a przede wszystkim niez-

wykle skromnego i pokornego czło-

wieka, zawierzającego Matce Bożej 

siebie i wszystko, co go otaczało. 

Uczącego nas, jak przy wsparciu 

Maryi dojść najkrótszą drogą do 

świętości. Duże audytorium oraz 

wybitni goście biorący udział w tym 

spotkaniu potwierdzili, że cel został 

osiągnięty. 

Maria Wąsowicz
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Anna Zinówko

Pragnę dziękować Tobie, Panie 

Jezu za to, że nieustannie pobudzasz 

mnie do życia łaskami, których mi 

udzielasz. Ponieważ w najbliższą 

sobotę Ruch Rodzin Nazaretańskich 

będzie obchodził 25-lecie istnienia 

w naszej parafii, postanowiłam 

napisać kilka słów refleksji. Co dała 

mi przynależność do Ruchu? Proszę 

wybaczyć, ale posłużę się tutaj 

pewnym porównaniem, Wszystkie 

kwiatki są piękne i te, co rosną na polu 

i te, co znajdują się w ogródku. Tylko 

każdy człowiek wie, że te w ogródku 

zawsze są większe i ładniejsze. Teraz 

przyszło mi do głowy, iż w moim 

życiu wiary Ruch spełnił rolę właśnie 

takiego ogrodu, gdzie zaczęłam 

formować się. Jak przypominam 

sobie pierwsze lata we wspólnocie to 

muszę podziękować Dobremu Bogu, 

że w owym czasie dał mi bardzo 

trzeźwy umysł. Skutkiem, czego 

wystarczyło, że ktoś zaprowadził 

mnie na konferencję, to moje ucho tak 

uważnie słuchało, że po powrocie do 

domu spokojnie mogłam pisać na 

temat poruszony w konferencji. W ten 

sposób udało mi się zdobyć bardzo 

konkretną wiedzę, która ukształ-

towała moją wiarę. 

Przedtem pozwalałam wmówić 

sobie, że moje porażenie jest karą za 

grzechy przodków. Mówiąc szczerze, 

dopiero uczestnicząc w spotkaniach 

RRN uświadomiłam sobie, że Bóg 

jest wielką miłością, więc nigdy 

nikogo za nic nie karze. Tak zaczęła 

się jedna z największych rewolucji 

w mojej głowie. A jeśli moja niepeł-

nosprawność nie jest karą, to, czym 

jest? Oświeciło mnie dopiero jak 

przysiadłam do książki „Rozważania 

o wierze”. Gdzieś tam jest napisane, 

że jeśli Bóg dopuszcza do człowieka 

cierpienie to znaczy, że ma dla tej 

osoby zadanie. To sprawiło, że prze-

stałam użalać się nad sobą i zaczęłam 

szukać tego zadania. Nie mogę tutaj 

pominąć faktu, że to właśnie w Ruchu 

nauczyłam się pisać świadectwa. 

Wbrew wszelkim pozorom to wcale 

nie jest takie trudne, trzeba tylko 

ćwiczyć się w patrzeniu na życie 

przez Boże okulary. 

Jednak największy szok prze-

żyłam, kiedy usłyszałam, że za wszy-

stko powinnam Bogu dziękować, 

a więc także za porażenie. Z początku 

cała moja natura buntowała się przed 

przyjęciem owej postawy. Na szczę-

ście łaska Boża otworzyła mnie na dar 

niepełnosprawności. Obecnie odna-

lazłam się w głoszeniu świadectw 

o Bożej Miłości przez Internet. Po 

prostu to, co ponad dwadzieścia lat 

temu zaszczepiono mi na spotkaniach 

Ruchu, próbuję teraz przekazać 

innym. Jakże często słyszę opinię, iż 

Internet to samo zło. Wszakże z 

własnego doświadczenia wiem, że 

można w nim znaleźć zarówno śmieci 

jak i skarby. Mam wrażenie, że moje 

z a d a n i e  p o l e g a  n a  t y m ,  a b y 

przekazywać innym Dobrą Nowinę o 

zbawieniu, czyli o tym, że nie ma 

sytuacji bez sensu. Jeśli nawet czuję, 

że poniosłam sromotną porażkę, to 

jeszcze sprawa nie jest skończona. 

Przecież trzeba mieć nadzieję w Bo-

gu, który wszystko może, o czym 

wielokrotnie mogłam przekonać się 

w swojej codzienności. To sprawia, że 

teraz, kiedy na ulicy spotykam kogoś 

smutnego, to pragnę powiedzieć mu, 

że bez względu na to, co dzieje się 

w jego życiu,  nie jest z tym sam. Nie 

jest sam, gdyż jest przy nim Dobry 

Bóg. Pan Jezus może właśnie czeka, 

aby móc wejść do jego serca. Prze-

rażają mnie statystyki o wciąż ros-

nącej liczbie osób zapadających na 

depresję. Nie chcę tutaj być mąd-

rzejsza od lekarzy, ale wydaje mi się, 

że wzmocnienie wiary w Dobrego 

Boga, pomogłoby tym osobom wró-

cić do formy

Sokółka, 12.11.2018 

W Sokółce, 17. listopada ucze-

stniczyliśmy w obchodach jubile-

uszowych powołania tam grupy 

RRN. Wówczas zainicjował go z woli 

Bożej, na zaproszenie Niepokalanej, 

ksiądz Mirosław Stankiewicz. 

25 lat później, w kościele pod 

wezwaniem Świętego Antoniego 

przeżywaliśmy Mszę Świętą dzięk-

czynną sprawowaną przez czterech 

kapłanów. Dodatkowo uroczystego 

charakteru dodała pięknie przygo-

towana przez sokólskich uczestników 

RRN oprawa Eucharystii. Ksiądz 

Andrzej Baszko, opiekun grupy, po-

wiedział kazanie, w którym dzię-

kował Panu Jezusowi za Jego szcze-

gólną bliskość w ciągu 25 lat i za 

zjednoczenie wszystkich tam obec-

nych we wspólnocie, za towarzy-

szenie w indywidualnych i wspól-

notowych dziejach. Ksiądz Andrzej 

mówił, że jubileusz to czas łaski, czas 

spotkania Jezusa z człowiekiem. 

Powiedział o potrzebie zatrzymania 

czasu, w którym jest refleksja nad 

przeszłością, by oddawać się Bogu na 

nowo. Przypomniał, że naszym celem 

jest świętość, że chcemy przeżywać 

wieczną szczęśliwość z Bogiem, 

Matką Najświętszą i ze świętymi. To 

spojrzenie jest po to, by odnaleźć 

w pamięci wszystkich ludzi, których 

Bóg wpisał w tajemnicę życia tej 

wspólnoty. Wezwał do modlitwy za 

wszystkich opiekunów, modera-

torów, animatorów członków, sym-

patyków RRN, tych, którzy budowali 

wspólnotę, ożywiali innych świa-

dectwem żywej wiary. Ks. Andrzej 

Baszko wyraził wdzięczność ks. 

Andrzejowi Kondziorowi i ks. Miro-

sławowi Stankiewiczowi oraz przy-

byłym opiekunom: kss. Markowi Mu-

raszkiewiczowi i Adrianowi Kar-

wowskiemu za ich obecność na 

uroczystości jubileuszu. Wspomniał 

również zmarłą 20 lat temu siostrę 

Katarzynę, eucharystkę, która mod-

liła się o Ruch i ofiarowała za niego 

swoje cierpienie. Wezwał grupę do 

modlitwy w sposób szczególny za 

rodziny, żeby były silne Bogiem. Na 

koniec usłyszeliśmy posłanie, by 

służyć modlitwą wspólnotową i indy-

widualną, modlitwą adoracyjną. 

W Eucharystii i po niej dzię-

kowaliśmy Panu Bogu przez ręce 

Matki Bożej i prosiliśmy Ją o wyt-

rwałość dla wszystkich i o to, by Ona 

w nas i za nas przyjmowała wszelkie 

potrzebne łaski. Z wielką wdzię-

cznością ks. Andrzej, opiekun grup 

w Sokółce zwrócił się do głównych 

animatorów sokólskich, do Heleny 

i Stanisława Szostaków oraz Eli 

i Henryka Lenkiewiczów.

Po Eucharystii, z bukietem 25 

czerwonych róż stanęli przed ołta-

rzem Matki Bożej animatorzy die-

cezjalni, Ewa i Wiesław Szczepa-

niakowie i w imieniu nas wszystkich 

podziękowali Niepokalanej za powo-

łanie 25 lat temu Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich w Sokółce, za Jej 

miłość do wszystkich i każdego indy-

widualnie, za to, że nieustannie chce 

żyć w nas i za nas.

Przeszliśmy do kaplicy ado-

racyjnej i trwaliśmy na wspólnej 

modlitwie do Jezusa Chrystusa ukry-

tego w Najświętszym Sakramencie. 

Zatopieni w rozważaniach prowa-

dzonych przez uczestników tam-

tejszych grup RRN zapomnieliśmy 

o bólu kolan. 

Potem miała miejsce agapa. 

Niezapomniane pączki, rurki z kre-

mem i inne pyszności smakowały tym 

bardziej, że podane zostały z wielką 

troskliwością i miłością bliźniego. 

Każdy z przybyłych gości widział 

i czuł ogromną dbałość o każdego 

z nas.  

Posileni fizycznie byliśmy goto-

wi na posiłek duchowy. Wysłu-

chaliśmy konferencji ks. Mirosława 

Stankiewicza. Kapłan powiedział, że 

25 lat to czas, z którego można 

wyciągnąć pewne wnioski. Patrząc 

z perspektywy widzimy, iż wówczas 

nasze myślenie było inne niż dzisiaj. 

Świętej Małgorzacie Marii Alacoque 

Pan Jezus powiedział: Pozwól mi 

działać, od tego tak wiele zależy. Ks. 

Mirosław przypomniał nam, że wcze-

śniej mieliśmy wizję swojej rodziny, 

swojego życia, wspólnoty. Chcie-

liśmy sami ją realizować, a Pan Jezus 

mówił: Pozwól mi działać. Pan Jezus 

chce nami się posługiwać, chce dzia-

łać w naszym życiu. Od tego tak wiele 

zależy. Można czynić dużo dobra, ale 

chodzi o to, byśmy w naszym życiu 

pełnili Bożą wolę. Po 25 latach życia 

doświadczamy słabości (fizycznie, 

psychicznie i duchowo). Mamy wra-

żenie, że wszystko się sypie, niczego 

nie udało się nam zrobić, do niczego 

nie się nadajemy. Duch zły kusi nas 

i możemy ulec postawie pesymizmu. 

A powinniśmy uczyć się postawy 

patrzenia na wszystko oczyma wiary. 

W świetle wiary słabość jest łaską 

i szansą. 

Po co Pan Bóg sprowadza nas na 

bezdroża? Doświadczamy takich 

sytuacji np. w życiu rodzinnym. 

Okazuje się, że bezdroża w świetle 

wiary są szansą, gdyż człowiek 
 z wielką gorliwością zwraca się do 

Boga, gdy nie widzi wyjścia. Bóg nas 

osłabia, abyśmy zwątpili w swoje 

ludzkie możliwości i przekonali się, 

że od nas niewiele lub nic nie zależy. 

Może byśmy chcieli, żeby były z na-

mi nasze rodziny, żeby ta wspólnota 

inaczej wyglądała i możemy znie-

chęcać się i smucić. Możemy też 

zobaczyć to wszystko oczyma wiary 

i podziękować Panu Bogu za wszy-

stko i otworzyć się na Jego działanie. 

Od tej pory Ty, Panie Jezu, kieruj 

moim życiem, Ty działaj. Każdy z nas 

ma być wrażliwy na tchnienie Ducha 

Świętego. 

Często zatrzymujemy się na 
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Anna Zinówko

Pragnę dziękować Tobie, Panie 

Jezu za to, że nieustannie pobudzasz 

mnie do życia łaskami, których mi 

udzielasz. Ponieważ w najbliższą 

sobotę Ruch Rodzin Nazaretańskich 

będzie obchodził 25-lecie istnienia 

w naszej parafii, postanowiłam 

napisać kilka słów refleksji. Co dała 

mi przynależność do Ruchu? Proszę 

wybaczyć, ale posłużę się tutaj 

pewnym porównaniem, Wszystkie 

kwiatki są piękne i te, co rosną na polu 

i te, co znajdują się w ogródku. Tylko 

każdy człowiek wie, że te w ogródku 

zawsze są większe i ładniejsze. Teraz 

przyszło mi do głowy, iż w moim 

życiu wiary Ruch spełnił rolę właśnie 

takiego ogrodu, gdzie zaczęłam 

formować się. Jak przypominam 

sobie pierwsze lata we wspólnocie to 

muszę podziękować Dobremu Bogu, 

że w owym czasie dał mi bardzo 

trzeźwy umysł. Skutkiem, czego 

wystarczyło, że ktoś zaprowadził 

mnie na konferencję, to moje ucho tak 

uważnie słuchało, że po powrocie do 

domu spokojnie mogłam pisać na 

temat poruszony w konferencji. W ten 

sposób udało mi się zdobyć bardzo 

konkretną wiedzę, która ukształ-

towała moją wiarę. 

Przedtem pozwalałam wmówić 

sobie, że moje porażenie jest karą za 

grzechy przodków. Mówiąc szczerze, 

dopiero uczestnicząc w spotkaniach 

RRN uświadomiłam sobie, że Bóg 

jest wielką miłością, więc nigdy 

nikogo za nic nie karze. Tak zaczęła 

się jedna z największych rewolucji 

w mojej głowie. A jeśli moja niepeł-

nosprawność nie jest karą, to, czym 

jest? Oświeciło mnie dopiero jak 

przysiadłam do książki „Rozważania 

o wierze”. Gdzieś tam jest napisane, 

że jeśli Bóg dopuszcza do człowieka 

cierpienie to znaczy, że ma dla tej 

osoby zadanie. To sprawiło, że prze-

stałam użalać się nad sobą i zaczęłam 

szukać tego zadania. Nie mogę tutaj 

pominąć faktu, że to właśnie w Ruchu 

nauczyłam się pisać świadectwa. 

Wbrew wszelkim pozorom to wcale 

nie jest takie trudne, trzeba tylko 

ćwiczyć się w patrzeniu na życie 

przez Boże okulary. 

Jednak największy szok prze-

żyłam, kiedy usłyszałam, że za wszy-

stko powinnam Bogu dziękować, 

a więc także za porażenie. Z początku 

cała moja natura buntowała się przed 

przyjęciem owej postawy. Na szczę-

ście łaska Boża otworzyła mnie na dar 

niepełnosprawności. Obecnie odna-

lazłam się w głoszeniu świadectw 

o Bożej Miłości przez Internet. Po 

prostu to, co ponad dwadzieścia lat 

temu zaszczepiono mi na spotkaniach 

Ruchu, próbuję teraz przekazać 

innym. Jakże często słyszę opinię, iż 

Internet to samo zło. Wszakże z 

własnego doświadczenia wiem, że 

można w nim znaleźć zarówno śmieci 

jak i skarby. Mam wrażenie, że moje 

z a d a n i e  p o l e g a  n a  t y m ,  a b y 

przekazywać innym Dobrą Nowinę o 

zbawieniu, czyli o tym, że nie ma 

sytuacji bez sensu. Jeśli nawet czuję, 

że poniosłam sromotną porażkę, to 

jeszcze sprawa nie jest skończona. 

Przecież trzeba mieć nadzieję w Bo-

gu, który wszystko może, o czym 

wielokrotnie mogłam przekonać się 

w swojej codzienności. To sprawia, że 

teraz, kiedy na ulicy spotykam kogoś 

smutnego, to pragnę powiedzieć mu, 

że bez względu na to, co dzieje się 

w jego życiu,  nie jest z tym sam. Nie 

jest sam, gdyż jest przy nim Dobry 

Bóg. Pan Jezus może właśnie czeka, 

aby móc wejść do jego serca. Prze-

rażają mnie statystyki o wciąż ros-

nącej liczbie osób zapadających na 

depresję. Nie chcę tutaj być mąd-

rzejsza od lekarzy, ale wydaje mi się, 

że wzmocnienie wiary w Dobrego 

Boga, pomogłoby tym osobom wró-

cić do formy

Sokółka, 12.11.2018 

W Sokółce, 17. listopada ucze-

stniczyliśmy w obchodach jubile-

uszowych powołania tam grupy 

RRN. Wówczas zainicjował go z woli 

Bożej, na zaproszenie Niepokalanej, 

ksiądz Mirosław Stankiewicz. 

25 lat później, w kościele pod 

wezwaniem Świętego Antoniego 

przeżywaliśmy Mszę Świętą dzięk-

czynną sprawowaną przez czterech 

kapłanów. Dodatkowo uroczystego 

charakteru dodała pięknie przygo-

towana przez sokólskich uczestników 

RRN oprawa Eucharystii. Ksiądz 

Andrzej Baszko, opiekun grupy, po-

wiedział kazanie, w którym dzię-

kował Panu Jezusowi za Jego szcze-

gólną bliskość w ciągu 25 lat i za 

zjednoczenie wszystkich tam obec-

nych we wspólnocie, za towarzy-

szenie w indywidualnych i wspól-

notowych dziejach. Ksiądz Andrzej 

mówił, że jubileusz to czas łaski, czas 

spotkania Jezusa z człowiekiem. 

Powiedział o potrzebie zatrzymania 

czasu, w którym jest refleksja nad 

przeszłością, by oddawać się Bogu na 

nowo. Przypomniał, że naszym celem 

jest świętość, że chcemy przeżywać 

wieczną szczęśliwość z Bogiem, 

Matką Najświętszą i ze świętymi. To 

spojrzenie jest po to, by odnaleźć 

w pamięci wszystkich ludzi, których 

Bóg wpisał w tajemnicę życia tej 

wspólnoty. Wezwał do modlitwy za 

wszystkich opiekunów, modera-

torów, animatorów członków, sym-

patyków RRN, tych, którzy budowali 

wspólnotę, ożywiali innych świa-

dectwem żywej wiary. Ks. Andrzej 

Baszko wyraził wdzięczność ks. 

Andrzejowi Kondziorowi i ks. Miro-

sławowi Stankiewiczowi oraz przy-

byłym opiekunom: kss. Markowi Mu-

raszkiewiczowi i Adrianowi Kar-

wowskiemu za ich obecność na 

uroczystości jubileuszu. Wspomniał 

również zmarłą 20 lat temu siostrę 

Katarzynę, eucharystkę, która mod-

liła się o Ruch i ofiarowała za niego 

swoje cierpienie. Wezwał grupę do 

modlitwy w sposób szczególny za 

rodziny, żeby były silne Bogiem. Na 

koniec usłyszeliśmy posłanie, by 

służyć modlitwą wspólnotową i indy-

widualną, modlitwą adoracyjną. 

W Eucharystii i po niej dzię-

kowaliśmy Panu Bogu przez ręce 

Matki Bożej i prosiliśmy Ją o wyt-

rwałość dla wszystkich i o to, by Ona 

w nas i za nas przyjmowała wszelkie 

potrzebne łaski. Z wielką wdzię-

cznością ks. Andrzej, opiekun grup 

w Sokółce zwrócił się do głównych 

animatorów sokólskich, do Heleny 

i Stanisława Szostaków oraz Eli 

i Henryka Lenkiewiczów.

Po Eucharystii, z bukietem 25 

czerwonych róż stanęli przed ołta-

rzem Matki Bożej animatorzy die-

cezjalni, Ewa i Wiesław Szczepa-

niakowie i w imieniu nas wszystkich 

podziękowali Niepokalanej za powo-

łanie 25 lat temu Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich w Sokółce, za Jej 

miłość do wszystkich i każdego indy-

widualnie, za to, że nieustannie chce 

żyć w nas i za nas.

Przeszliśmy do kaplicy ado-

racyjnej i trwaliśmy na wspólnej 

modlitwie do Jezusa Chrystusa ukry-

tego w Najświętszym Sakramencie. 

Zatopieni w rozważaniach prowa-

dzonych przez uczestników tam-

tejszych grup RRN zapomnieliśmy 

o bólu kolan. 

Potem miała miejsce agapa. 

Niezapomniane pączki, rurki z kre-

mem i inne pyszności smakowały tym 

bardziej, że podane zostały z wielką 

troskliwością i miłością bliźniego. 

Każdy z przybyłych gości widział 

i czuł ogromną dbałość o każdego 

z nas.  

Posileni fizycznie byliśmy goto-

wi na posiłek duchowy. Wysłu-

chaliśmy konferencji ks. Mirosława 

Stankiewicza. Kapłan powiedział, że 

25 lat to czas, z którego można 

wyciągnąć pewne wnioski. Patrząc 

z perspektywy widzimy, iż wówczas 

nasze myślenie było inne niż dzisiaj. 

Świętej Małgorzacie Marii Alacoque 

Pan Jezus powiedział: Pozwól mi 

działać, od tego tak wiele zależy. Ks. 

Mirosław przypomniał nam, że wcze-

śniej mieliśmy wizję swojej rodziny, 

swojego życia, wspólnoty. Chcie-

liśmy sami ją realizować, a Pan Jezus 

mówił: Pozwól mi działać. Pan Jezus 

chce nami się posługiwać, chce dzia-

łać w naszym życiu. Od tego tak wiele 

zależy. Można czynić dużo dobra, ale 

chodzi o to, byśmy w naszym życiu 

pełnili Bożą wolę. Po 25 latach życia 

doświadczamy słabości (fizycznie, 

psychicznie i duchowo). Mamy wra-

żenie, że wszystko się sypie, niczego 

nie udało się nam zrobić, do niczego 

nie się nadajemy. Duch zły kusi nas 

i możemy ulec postawie pesymizmu. 

A powinniśmy uczyć się postawy 

patrzenia na wszystko oczyma wiary. 

W świetle wiary słabość jest łaską 

i szansą. 

Po co Pan Bóg sprowadza nas na 

bezdroża? Doświadczamy takich 

sytuacji np. w życiu rodzinnym. 

Okazuje się, że bezdroża w świetle 

wiary są szansą, gdyż człowiek 
 z wielką gorliwością zwraca się do 

Boga, gdy nie widzi wyjścia. Bóg nas 

osłabia, abyśmy zwątpili w swoje 

ludzkie możliwości i przekonali się, 

że od nas niewiele lub nic nie zależy. 

Może byśmy chcieli, żeby były z na-

mi nasze rodziny, żeby ta wspólnota 

inaczej wyglądała i możemy znie-

chęcać się i smucić. Możemy też 

zobaczyć to wszystko oczyma wiary 

i podziękować Panu Bogu za wszy-

stko i otworzyć się na Jego działanie. 

Od tej pory Ty, Panie Jezu, kieruj 

moim życiem, Ty działaj. Każdy z nas 

ma być wrażliwy na tchnienie Ducha 

Świętego. 

Często zatrzymujemy się na 

12

25 lat grupy RRN w Sokółce, 17.11.2018

Anna Topolewicz



3 szkl. mąki

2 kostki masła lub margaryny

1 szkl. śmietany 18%

3 żółtka

Mąkę posiekać z masłem, dodać pozostałe składniki i połączyć w jednolitą 

masę za pomocą noża. Schłodzić przez kilka godzin, a najlepiej przez noc 

w lodówce. Ciasto w częściach rozwałkowywać i składać jak kopertę 

trzykrotnie. Po trzecim rozwałkowaniu wykrajać ciastka, smarować białkiem 

za pomocą pędzla, moczyć w cukrze i wykładać na blachę wyłożoną papierem 

do pieczenia. Piec na złoty kolor. Przechowywać w zamkniętym pudełku. 

Ciastka francuskie Edzi podyktowane w Studzienicznej

1413

pierwszej przepaści grzeszności 

i bezradności: ja źle zrobiłam, lepiej 

nie potrafię. Doświadczenie słabości 

jest szansą żeby Duch Święty mógł 

nas prowadzić. Ja nie potrafię, ale jest 

Ktoś, kto potrafi. Jest niebezpie-

czeństwo, że zrezygnujemy z wysił-

ku. My musimy zaangażować się 

i zrobić to, co możemy i co powin-

niśmy zrobić. Słabość, której doś-

wiadczamy, nie zwalnia nas z dzia-

łania. My trzymamy się własnych 

schematów, wizji, a Bóg jest twórczy. 

Mówi, żeby Mu pozwolić działać, 

byśmy byli wrażliwi na to, co dzieje 

się w naszym życiu. Bóg chce czynić 

nasze życie coraz nowszym. Czy my 

pozwalamy Bogu działać? Czy je-

steśmy otwarci na Bożą wizję życia 

w naszej rodzinie, w Ruchu? Czy 

chcemy pozwolić Panu Bogu, by po-

sługując się nami tę wizję realizował? 

Maryja jest Oblubienicą Ducha 

Świętego, w Niej nie ma własnej 

wizji, jest wizja Ducha Świętego. Ona 

zawsze realizuje wolę Bożą. Jest dla 

nas wzorem życia w poddaniu się 

Duchowi Świętemu i prowadzeniu 

przez Niego. Matka Najświętsza jest 

dana nam, jako szczególna pomoc 

i kiedy my Ją zapraszamy do naszego 

życia, Ona sprawia, że Duch Święty 

żyjący w Niej może naszym życie

m kierować. Dlatego zawierzanie Jej 

naszej codzienności prowadzi do 

tego, byśmy byli prowadzeni przez 

Ducha Świętego. Byśmy idąc drogą 

woli Bożej sami byli szczęśliwi 

i innych uszczęśliwiali.

Po konferencji ks. Mirosława 

wysłuchaliśmy świadectw braci i sió-

str, którzy podzielili się obecnością 

Matki Bożej w ich życiu.  

Pod koniec spotkania modli-

liśmy się modlitwą różańcową, po 

czym otrzymaliśmy kapłańskie bło-

gosławieństwo.

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania tak 

pięknej uroczystości 25-lecia RRN 

w Sokółce, a przede wszystkim Matce 

Najświętszej, która Ruch założyła 

i prowadzi. 

Ania Topolewicz

Jubileusz 25-lecia RRN w parafii św. Antoniego w Sokółce

17 listopada wspólnota RRN 

w Sokółce obchodziła Jubileusz 25-

lecia swojego istnienia w kolegiacie 

św. Antoniego. Czekaliśmy na ten 

dzień z wielką radością, przygoto-

wywaliśmy się duchowo i organi-

zacyjnie. Przeżyliśmy ten dzień 

w wielkiej wdzięczności za to, że 

Matka Boża zaprosiła nas do swojej 

szkoły życia duchowego, do szkoły 

miłości.

Z dziękczynieniem przeżywa-

liśmy Eucharystię, na którą zapro-

siliśmy naszych kapłanów, a szcze-

gólnie założyciela wspólnoty RRN 

w Sokółce ks. Mirosława Stankie-

wicza. Obecni też byli: ks. dziekan 

Andrzej Kondzior, ks. Marek Mu-

raszkiewicz, ks. Adrian Karwowski, 

ks. dziekan Stanisław Gniedziejko 

i nasz opiekun ks. Andrzej Baszko.

Modliliśmy się za siostrę Kata-

rzynę, która pragnęła, aby ten Ruch 

w Sokółce powstał i ofiarowała swoje 

cierpienia za naszą wspólnotę. Obec-

ni byli też animatorzy diecezjalni Ewa 

i Wiesław Szczepaniakowie.

Po Eucharystii spotkaliśmy się 

na agapie. Był to dla nas czas radości 

ze wspólnego przebywaniu ze sobą, 

doświadczenie miłości. Cieszyliśmy 

się jak małe dzieci, które Matka 

kocha, przytula i ochrania.

Następnie była konferencja, któ-

rą wygłosił moderator ks. Mirosław. 

Powiedział między innymi, abyśmy 

swoje życie, wszystkie problemy 

i cierpienia oddawali Panu Bogu, 

byśmy mu pozwolili wchodzić w na-

sze życie i w nas działać, by Duch 

Święty w nas żył. Nasze życie po-

winno być ukierunkowane na wolę 

Bożą. 

Potem przyszedł czas na świa-

dectwa. Mówiliśmy również o naszej 

wdzięczności, o zapraszaniu Matki 

Bożej do wspólnoty i o działaniu 

Maryi w naszym życiu.

 Wdzięczni jesteśmy Matce 

Bożej za to, że odnalazła nas, takich 

poranionych, słabych, grzesznych. 

Dziękujemy, że nieustannie uczy nas 

kochać Pana Boga, patrzeć na wszy-

stko oczyma wiary, uczy pokory, 

abyśmy swoje życie ofiarowali Panu 

Bogu. Jesteśmy przekonani, że nie-

strudzenie będzie nas uczyła takiego 

życia, byśmy z Jej pomocą upo-

dabniali się do Pana Jezusa.

Elżbieta Lenkiewicz

W ostatnim czasie brałam udział 

w dniach skupienia dla animatorów 

w Studzienicznej. To już drugi mój 

pobyt w tym domu |rekolekcyjnym, 

uczestniczyłam też w Weekendzie 

z Eucharystią. To piękne, urokliwe 

miejsce, a przy tym atmosfera pełna 

miłości i ciepła, którą tworzy wspól-

nota osób należących do naszego 

Ruchu. Głoszone słowa o tym, aby na 

nowo rozpalić charyzmat, który 

został nam dany, o powrocie do 

pierwszej miłości, o budowania 

domku na szlaku - obudziły wspo-

mnienia i mnóstwo refleksji.

W mojej parafii Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce 

grupka Ruchu Rodzin Nazaretań-

skich powstała, można tak powie-

dzieć, wokół konfesjonału, jako od-

powiedź na potrzeby osób prag-

nących czegoś więcej. Potrzebę taką 

dostrzegł ponad 15 lat temu ks. 

Leszek Giemza, który był wtedy u nas 

wikariuszem. W parafii nie było 

żadnej wspólnoty, zupełna pustynia.

Ksiądz Leszek zaprosił dwa mał-

żeństwa z sąsiedniej parafii św. Anto-

niego -  Helenkę i Stasia Szostaków 

oraz Danusię i Romana Czeczkow-

skich, którzy z wielkim poświę-

ceniem przez wiele lat przyjeżdżali do 

nas, aby służyć nam, jako animatorzy. 

Nie zapomnę pierwszych spotkań, na 

które czekałam cały tydzień, aby 

usłyszeć kolejny fragment „Roz-

ważań o wierze” czytany przez He-

lenkę. Te treści tak do mnie prze-

mawiały, jakby były napisane spec-

jalnie dla mnie. Nie mogłam do-

czekać się, kiedy w końcu będę mogła 

kupić tę książkę, wydawało mi się, że 

gdy ją już zdobędę, to ją chyba „poł-

knę”. Wtedy była wielka gorliwość, 

czekałam na każde spotkanie, piel-

grzymkę, rekolekcje, były to praw-

dziwie wyczekiwane wydarzenia.

Dzisiaj, po przeszło 15 latach, gor-

liwość osłabła, grupka przeżywa 

kryzys, praktycznie jest w stanie 

rozpadu, co jest dla mnie trudnym 

czasem, ale wiem, że wybór Boga 

zakłada przecież ogołocenie. Jest to 

okazja, aby jeszcze bardziej oddać się 

Matce Bożej, bezgranicznie jej za-

ufać.

Kolejna refleksja dotyczy myśli, 

która wywołała niepokój w niejed-

nym uczestniku dni skupienia, rów-

nież we mnie, a mianowicie, że „mo-

żemy być gorsi od szatana”, gdyż 

szatan próbuje rozłożyć Ruch od zew-

nątrz, a my możemy robić to od 

wewnątrz, dlatego mamy większą 

moc niszczenia. Tutaj należy zat-

rzymać się na pytaniu: czy ja przy-

czyniam się do budowania, czy do 

niszczenia wspólnoty. Odpowiedź nie 

wydaje się wcale optymistyczna, bo 

wygląda na to, że z Ruchu potrafię 

tylko brać, a należy się zastanowić, co 

ja osobiście mogę dać, co mogę 

uczynić, aby wspólnota rozwijała się. 

Może zbudowałam sobie taki wyg-

odny domek na szlaku, taką oazę, 

gdzie jest przyjemnie, miła, życzliwa 

atmosfera, święty spokój, stabiliza-

cja. Postanowiłam tu zamieszkać, 

zapominając, że na szlaku domu się 

nie buduje, na szlaku trzeba iść wciąż 

do góry, na szlaku są tylko schroniska, 

gdzie można ewentualnie przeno-

cować, ale się nie mieszka. Ruch 

Rodzin Nazaretańskich ma w swojej 

nazwie „ruch”, więc zakłada ciągłą 

drogę, potrzebę aktywności, dy-

namikę, rozwój. Stabilizacja ozna-

cza zastój. Matka Boża chce, abym 

opuściła ten wygodny domek i poszła 

dalej.

Dziękuję Ci, Maryjo, za ten cenny 

czas ,  za  łaskę uczestniczenia 

w dniach skupienia.

Joanna Tur

Dni skupienia animatorów w Studzienicznej, 23-25.11.2018
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masę za pomocą noża. Schłodzić przez kilka godzin, a najlepiej przez noc 

w lodówce. Ciasto w częściach rozwałkowywać i składać jak kopertę 

trzykrotnie. Po trzecim rozwałkowaniu wykrajać ciastka, smarować białkiem 

za pomocą pędzla, moczyć w cukrze i wykładać na blachę wyłożoną papierem 
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i bezradności: ja źle zrobiłam, lepiej 

nie potrafię. Doświadczenie słabości 

jest szansą żeby Duch Święty mógł 

nas prowadzić. Ja nie potrafię, ale jest 

Ktoś, kto potrafi. Jest niebezpie-

czeństwo, że zrezygnujemy z wysił-

ku. My musimy zaangażować się 

i zrobić to, co możemy i co powin-

niśmy zrobić. Słabość, której doś-

wiadczamy, nie zwalnia nas z dzia-

łania. My trzymamy się własnych 

schematów, wizji, a Bóg jest twórczy. 

Mówi, żeby Mu pozwolić działać, 

byśmy byli wrażliwi na to, co dzieje 

się w naszym życiu. Bóg chce czynić 

nasze życie coraz nowszym. Czy my 

pozwalamy Bogu działać? Czy je-

steśmy otwarci na Bożą wizję życia 

w naszej rodzinie, w Ruchu? Czy 

chcemy pozwolić Panu Bogu, by po-

sługując się nami tę wizję realizował? 

Maryja jest Oblubienicą Ducha 

Świętego, w Niej nie ma własnej 

wizji, jest wizja Ducha Świętego. Ona 

zawsze realizuje wolę Bożą. Jest dla 

nas wzorem życia w poddaniu się 

Duchowi Świętemu i prowadzeniu 

przez Niego. Matka Najświętsza jest 

dana nam, jako szczególna pomoc 

i kiedy my Ją zapraszamy do naszego 

życia, Ona sprawia, że Duch Święty 

żyjący w Niej może naszym życie

m kierować. Dlatego zawierzanie Jej 

naszej codzienności prowadzi do 

tego, byśmy byli prowadzeni przez 

Ducha Świętego. Byśmy idąc drogą 

woli Bożej sami byli szczęśliwi 

i innych uszczęśliwiali.

Po konferencji ks. Mirosława 

wysłuchaliśmy świadectw braci i sió-

str, którzy podzielili się obecnością 

Matki Bożej w ich życiu.  

Pod koniec spotkania modli-

liśmy się modlitwą różańcową, po 

czym otrzymaliśmy kapłańskie bło-

gosławieństwo.

Dziękujemy wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania tak 

pięknej uroczystości 25-lecia RRN 

w Sokółce, a przede wszystkim Matce 

Najświętszej, która Ruch założyła 

i prowadzi. 

Ania Topolewicz

Jubileusz 25-lecia RRN w parafii św. Antoniego w Sokółce

17 listopada wspólnota RRN 

w Sokółce obchodziła Jubileusz 25-

lecia swojego istnienia w kolegiacie 

św. Antoniego. Czekaliśmy na ten 

dzień z wielką radością, przygoto-

wywaliśmy się duchowo i organi-

zacyjnie. Przeżyliśmy ten dzień 

w wielkiej wdzięczności za to, że 

Matka Boża zaprosiła nas do swojej 

szkoły życia duchowego, do szkoły 

miłości.

Z dziękczynieniem przeżywa-

liśmy Eucharystię, na którą zapro-

siliśmy naszych kapłanów, a szcze-

gólnie założyciela wspólnoty RRN 

w Sokółce ks. Mirosława Stankie-

wicza. Obecni też byli: ks. dziekan 

Andrzej Kondzior, ks. Marek Mu-

raszkiewicz, ks. Adrian Karwowski, 

ks. dziekan Stanisław Gniedziejko 

i nasz opiekun ks. Andrzej Baszko.

Modliliśmy się za siostrę Kata-

rzynę, która pragnęła, aby ten Ruch 

w Sokółce powstał i ofiarowała swoje 

cierpienia za naszą wspólnotę. Obec-

ni byli też animatorzy diecezjalni Ewa 

i Wiesław Szczepaniakowie.

Po Eucharystii spotkaliśmy się 

na agapie. Był to dla nas czas radości 

ze wspólnego przebywaniu ze sobą, 

doświadczenie miłości. Cieszyliśmy 

się jak małe dzieci, które Matka 

kocha, przytula i ochrania.

Następnie była konferencja, któ-

rą wygłosił moderator ks. Mirosław. 

Powiedział między innymi, abyśmy 

swoje życie, wszystkie problemy 

i cierpienia oddawali Panu Bogu, 

byśmy mu pozwolili wchodzić w na-

sze życie i w nas działać, by Duch 

Święty w nas żył. Nasze życie po-

winno być ukierunkowane na wolę 

Bożą. 

Potem przyszedł czas na świa-

dectwa. Mówiliśmy również o naszej 

wdzięczności, o zapraszaniu Matki 

Bożej do wspólnoty i o działaniu 

Maryi w naszym życiu.

 Wdzięczni jesteśmy Matce 

Bożej za to, że odnalazła nas, takich 

poranionych, słabych, grzesznych. 

Dziękujemy, że nieustannie uczy nas 

kochać Pana Boga, patrzeć na wszy-

stko oczyma wiary, uczy pokory, 

abyśmy swoje życie ofiarowali Panu 

Bogu. Jesteśmy przekonani, że nie-

strudzenie będzie nas uczyła takiego 

życia, byśmy z Jej pomocą upo-

dabniali się do Pana Jezusa.

Elżbieta Lenkiewicz

W ostatnim czasie brałam udział 

w dniach skupienia dla animatorów 

w Studzienicznej. To już drugi mój 

pobyt w tym domu |rekolekcyjnym, 

uczestniczyłam też w Weekendzie 

z Eucharystią. To piękne, urokliwe 

miejsce, a przy tym atmosfera pełna 

miłości i ciepła, którą tworzy wspól-

nota osób należących do naszego 

Ruchu. Głoszone słowa o tym, aby na 

nowo rozpalić charyzmat, który 

został nam dany, o powrocie do 

pierwszej miłości, o budowania 

domku na szlaku - obudziły wspo-

mnienia i mnóstwo refleksji.

W mojej parafii Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce 

grupka Ruchu Rodzin Nazaretań-

skich powstała, można tak powie-

dzieć, wokół konfesjonału, jako od-

powiedź na potrzeby osób prag-

nących czegoś więcej. Potrzebę taką 

dostrzegł ponad 15 lat temu ks. 

Leszek Giemza, który był wtedy u nas 

wikariuszem. W parafii nie było 

żadnej wspólnoty, zupełna pustynia.

Ksiądz Leszek zaprosił dwa mał-

żeństwa z sąsiedniej parafii św. Anto-

niego -  Helenkę i Stasia Szostaków 

oraz Danusię i Romana Czeczkow-

skich, którzy z wielkim poświę-

ceniem przez wiele lat przyjeżdżali do 

nas, aby służyć nam, jako animatorzy. 

Nie zapomnę pierwszych spotkań, na 

które czekałam cały tydzień, aby 

usłyszeć kolejny fragment „Roz-

ważań o wierze” czytany przez He-

lenkę. Te treści tak do mnie prze-

mawiały, jakby były napisane spec-

jalnie dla mnie. Nie mogłam do-

czekać się, kiedy w końcu będę mogła 

kupić tę książkę, wydawało mi się, że 

gdy ją już zdobędę, to ją chyba „poł-

knę”. Wtedy była wielka gorliwość, 

czekałam na każde spotkanie, piel-

grzymkę, rekolekcje, były to praw-

dziwie wyczekiwane wydarzenia.

Dzisiaj, po przeszło 15 latach, gor-

liwość osłabła, grupka przeżywa 

kryzys, praktycznie jest w stanie 

rozpadu, co jest dla mnie trudnym 

czasem, ale wiem, że wybór Boga 

zakłada przecież ogołocenie. Jest to 

okazja, aby jeszcze bardziej oddać się 

Matce Bożej, bezgranicznie jej za-

ufać.

Kolejna refleksja dotyczy myśli, 

która wywołała niepokój w niejed-

nym uczestniku dni skupienia, rów-

nież we mnie, a mianowicie, że „mo-

żemy być gorsi od szatana”, gdyż 

szatan próbuje rozłożyć Ruch od zew-

nątrz, a my możemy robić to od 

wewnątrz, dlatego mamy większą 

moc niszczenia. Tutaj należy zat-

rzymać się na pytaniu: czy ja przy-

czyniam się do budowania, czy do 

niszczenia wspólnoty. Odpowiedź nie 

wydaje się wcale optymistyczna, bo 

wygląda na to, że z Ruchu potrafię 

tylko brać, a należy się zastanowić, co 

ja osobiście mogę dać, co mogę 

uczynić, aby wspólnota rozwijała się. 

Może zbudowałam sobie taki wyg-

odny domek na szlaku, taką oazę, 

gdzie jest przyjemnie, miła, życzliwa 

atmosfera, święty spokój, stabiliza-

cja. Postanowiłam tu zamieszkać, 

zapominając, że na szlaku domu się 

nie buduje, na szlaku trzeba iść wciąż 

do góry, na szlaku są tylko schroniska, 

gdzie można ewentualnie przeno-

cować, ale się nie mieszka. Ruch 

Rodzin Nazaretańskich ma w swojej 

nazwie „ruch”, więc zakłada ciągłą 

drogę, potrzebę aktywności, dy-

namikę, rozwój. Stabilizacja ozna-

cza zastój. Matka Boża chce, abym 

opuściła ten wygodny domek i poszła 

dalej.

Dziękuję Ci, Maryjo, za ten cenny 

czas ,  za  łaskę uczestniczenia 

w dniach skupienia.

Joanna Tur
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Dziękuję Matce Bożej za dar re-

kolekcji dla animatorów RRN w Stu-

dzienicznej.

Początkowo martwiłam się o do-

jazd do odległej miejscowości, lecz 

Matka Boża zatroszczyła się i posłu-

żyła się swoimi narzędziami, ani-

matorami, którzy przyszli z pomocą, 

abym mogła uczestniczyć w tych 

dniach skupienia.

Moje wędrowanie szlakiem życia 

duchowego na szczyt świętości 

w RRN z Matką Bożą rozpoczęłam po 

rocznym uczestnictwie w spotka-

niach modlitewnych Domowego 

Kościoła w Kręgach Rodzin. Był to 

okres mojego radykalnego nawra-

cania się, odkrywania grzeszności, 

miłości Boga i zakochania się 

w Chrystusie. Troskliwy Ojciec Nie-

bieski posłał do parafii w Mońkach 

kapłana z RRN, który został moim 

kierownikiem duchowym, udzielał 

mi pomocy w życiu wewnętrznym, 

a Matka Boża wskazała wspólnotę 

RRN, jako moją drogę do świętości. 

Przeżyłam cudowne chwile z Panem 

Bogiem: spotkania modlitewne w pa-

rafii, diecezjalne w Białymstoku, dni 

skupienia w sanktuariach, wielo-

godzinne nocne adoracje. Byłam 

zachwycona Panem Bogiem i szczę-

śliwa. 

Pierwsze rekolekcje, w których 

uczestniczyłam wraz z rodziną odby-

wały się w Rybczyźnie w 1995 r. Było 

dużo osób i trudne warunki, za to 

wszyscy serdeczni, życzliwi, szcze-

rzy i otwarci. Ojcowie duchowni 

oddani Panu Bogu i zaangażowani, 

wiele czasu poświęcali penitentom na 

spowiedź i rozmowy duchowe. Gło-

sili zachwycające konferencje du-

chowe. Chłonęłam je. Czułam się jak 

w Niebie, wyrwana z codzienności, 

z pracy, środowiska, od ludzi pod-

stępnych, żywiących złość i zazdrość. 

Pan Bóg obsypywał mnie łaskami, 

wielu cudów dokonał w moim życiu. 

Żyłam charyzmatem RRN w komunii 

z Matką Bożą.

Po pewnym czasie Pan Bóg wy-

brał mnie, jako animatorkę do po-

sługiwania w grupie. Wędrowanie 

szlakiem życia duchowego stawało 

się coraz trudniejsze, spotykały mnie 

przeszkody, prześladowania, pro-

blemy rodzinne, ogołocenia. Nas-

tępnie doszła całodobowa opieka nad 

chorą mamusią, potem jej śmierć. To 

ciężki krzyż. Powstała pustka, ból 

i tęsknota. Tę pustkę zaczęłam zapeł-

niać budowaniem „domku na szlaku”. 

Sprzyjało temu wygodne mieszkanie, 

emerytura, dobre warunki do życia, 

praktyki religijne, codziennie w koś-

ciele, we wspólnocie. Tak jak bogaty 

młodzieniec z Ewangelii przestrze-

gający przykazań Bożych i Koś-

cielnych. Powstała pokusa, aby za-

trzymać się „w domku”. Szatan 

próbuje wmówić, że to jest ziemia 

obiecana, odsuwa krzyż, zachęca też 

do innej wspólnoty, gdzie są emocje, 

uzdrowienia. Pan Jezus bogatemu 

młodzieńcowi każe sprzedać wszy-

stko, co ma, rozdać ubogim i pójść za 

Nim, ten odszedł smutny.

Rozważaliśmy też inny fragment 

Ewangelii. Św. Paweł przynagla Ty-

moteusza, aby wrócił do pierwszej 

miłości, rozpalił na nowo charyzmat 

i poszedł dalej. Pan Jezus do mnie też 

mówi, abym zostawiła wszystko, 

„wyszła z domku” i poszła dalej. 

Mnie również ogarnął smutek, bo 

zgromadziłam wiele dóbr, mam dobre 

warunki, wygody, dobra materialne, 

ale umysł zajęty jest chorobami, 

troskami o dobra doczesne dla siebie 

i rodziny. To zniewolenia, a przecież 

radość i szczęście jest tylko na szczy-

cie drogi duchowej, przy Panu Bogu 

w Niebie. Można zrezygnować 

z krzyża, ogołocenia i odejść do innej 

wspólnoty, ale wtedy cofam się 

i trzeba na nowo zaczynać, a lata lecą. 

Matka Boża przez cały czas 

wędrówki do Pana Boga jest ze mną 

w najtrudniejszych chwilach, w bez-

nadziejnych sytuacjach pomagała, 

wyprowadzała dobro, prowadziła do 

Chrystusa. Oddałam się Matce Bożej, 

oddałam Jej swoje życie. Matka Boża 

trzyma mnie nieustannie w swoich 

ramionach. Jestem Jej narzędziem 

i Ona mną posługuje się na ile poz-

walam, a ja, znając swoją słabość, 

ciągle błagam i żebrzę o to. Tym 

razem też „wyprowadza mnie z dom-

ku”. Wyjazdy na dni skupienia, 

rekolekcje letnie, to powrót do pier-

wszej miłości Pana Jezusa. Pan Jezus 

posyła mnie do posługi Bogu i lu-

dziom, pomagam też córkom w opie-

ce nad wnuczkami.

Dziękuję Matce Bożej za prze-

bywanie razem z siostrami i braćmi 

oraz z kapłanami we wspólnocie, za 

życzliwość, dobroć i miłość, za 

wstawienniczą modlitwę, wspólne 

przeżywanie Eucharystii, pogłębione 

przez przyswajanie treści duchowych 

z książki „List do Ewy”. 

Dziękuję Matce Bożej za pro-

wadzenie mnie drogą ku świętości, za 

codzienną Eucharystię, która mnie 

umacnia w drodze do szczęścia 

wiecznego.

Irena Ołdakowska

Jak co roku wybrałem się na 

adwentowy dzień skupienia RRN do 

Częstochowy. Pielgrzymka auto-

karowa animatorów naszej wspólnoty 

w liczbie 50 osób z ks. Dariuszem na 

czele wyruszyła już w piątek. Do-

jechaliśmy szczęśliwie i przy-wita-

liśmy Matkę Bożą podczas Apelu 

Jasnogórskiego.

 W sobotę o godz. 9 zebraliś-

my się w odnowionej sali Św. Jana 

Pawła II. Było tradycyjne przywitanie 

grup animatorów z całej Polski, a na-

stępnie konferencja ks. Dariusza Ko-

walczyka, moderatora krajowego. 

Nawiązał on do hasła dnia skupienia: 

„Nawróć się i pierwsze czyny po-

dejmij”. Ważna jest nasza gorliwość 

i nawrócenie, bo mamy być świad-

kami dla innych. Pan Bóg pamięta te 

pierwsze chwile, te porywy serca, gdy 

zakochałem się w Bogu i w Matce 

Bożej. Powinienem przypominać 

sobie i rozpalać pierwotną gorliwość. 

Powinienem brać przykład z Maryi, 

która wypowiedziała swoje „fiat” 

w ciemno – nie wiedząc, co Ją czeka. 

Ja także powinienem tak zawierzyć 

Bogu – bezgranicznie, bezwarun-

kowo!

     Następnie adorowaliśmy Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramen-

cie. O godzinie 11:30 uczestniczy-

liśmy we Mszy Świętej, której prze-

wodniczył ks. bp Andrzej Siemie-

niewski. W homilii nawiązał do 

wieńca adwentowego, na którym 

umieszczone są świece, ale jeszcze 

nie płoną. Nasze serca też są przy-

gotowane do tego, by zapłonął w nich 

ogień. Ten ogień ma zapłonąć nie 

tylko w pojedynczych sercach, ale 

w całej wspólnocie, która ma być 

światłością świata.

 Po przerwie wysłuchaliśmy 

wzruszających świadectw i konfe-

rencji wygłoszonej przez ks. Stefana 

Czermińskiego. Z konferencji tej naj-

bardziej zapadło mi w pamięci to, że 

Matka Boża przychodzi do mnie  

wtedy, gdy znajduję się w bezna-

dziejne sytuacji, gdy doświadczam 

własnej nędzy i nędzy innych. Moja 

nędza jest jedyną moją własnością 

i zarazem moim skarbem, bo przycią-

ga ona Matkę Bożą. Ona nie brzydzi 

się moją nędzą. Wszystko, co robię 

i czego doświadczam ma służyć 

memu nawróceniu. Maryja jest moją 

Matką, gdyż urodziła mnie pod Krzy-

żem na Golgocie. Chce, bym Jej Mi-

łość, której doświadczyłem nieza-

służenie, niósł do innych, tak samo 

nędznych jak ja. Mam wystrzegać się 

pychy duchowej, bo przez nią potrafię 

uderzyć kogoś swoją niby wiedzą 

życia duchowego i w ten sposób 

zamykam na łaskę. Powinienem ćwi-

czyć się w pokorze.

Im bardziej będę widział swoją 

małość i bezradność, tym bardziej 

będę mógł tulić się do Matki Bożej 

i szukać u niej ratunku i wsparcia. Bóg 

mógł napełnić serce Matki Bożej 

Swoim „Ja”, bo nie było w nim Jej 

„Ja”. W moim sercu też ma być coraz 

mniej mojego ja, a coraz więcej Boga.

Dziękuję Ci, Matko Boża, że za-
prosiłaś mnie na tę pielgrzymkę. 
Dziękuję za wszystko, czego doś-
wiadczyłem i co lepiej zrozumiałem. 
Proszę Cię, nie wypuszczaj mnie ze 
Swych ramion mimo mojej bezrad-
ności i nędzy.

Jan O.

W dniach skupienia RRN na 

Jasnej Górze starałam się zawsze 

uczestniczyć. W tym roku, kiedy 

ogłoszono termin pielgrzymki, za-

częłam zastanawiać się czy będę 

mogła pojechać z racji, że zobo-

wiązałam się pomóc przy wnuczce. 

Pomyślałam, w tym roku nie będę się 

zapisywała, bo jeśli zachoruje wnu-

czka, będę musiała zrezygnować. Nie 

chciałam blokować miejsca innym. 

Oczywiście oddałam to Maryi. Nie-

postrzeżenie zaczęło rodzić się prag-

nienie bycia u Mamusi razem ze 

wspólnotą. Szybka decyzja - dzwo-

nię. Miejsce wolne jest i już tylko 

oczekiwanie. Kiedy już zapisałam 

się, uświadomiłam sobie, że 1 grud-

nia, w dniu skupienia jest moja mie-

sięcznica złożenia Aktu oddania się 

Matce Bożej. Moje serce przepełniła 

radość. Wnuczka oczywiście była 

zdrowa i pojechałam. Podróż minęła 

szybko.Poszłam przywitać się z Ma-

ryją i powierzyć ten czas pobytu.

    Tematem pielgrzymki było hasło 

„Nawróć się i pierwsze czyny po-

dejmij”. Konferencja ks. Darka i ks. 

Stefana uświadomiła potrzebę mo-

jego nawrócenia. Jak bardzo ważna 

jest pamięć, że Matka Boża zaprosiła 

mnie do tej wspólnoty i zaprasza do 

intymnego spotkania, aby mogła się 

mną posłużyć. Muszę przyznać, że 

w swojej pysze i nędzy marnuję ten 

dar. Jestem tym ślepcem, który patrzy 

i nie widzi, a jest to postawa faryze-

usza. Jest to kwas, który zakwasza 

innych. W pośpiechu zapominam, że 

w centrum ma być modlitwa. Dla-

czego tak jest? Mam podjąć życie 

środkami otwarcia. Musi być ofiara. 

Gdy nie ma ofiary, tam wkrada się zło. 

Gdzie nie ma Matki Bożej tam jest 

wygodnictwo i brak miłości. Dzię-

kuję Matce Bożej i za te słowa przy-

pomnienia, że słabość to skarb. To 

ona sprawia, że wtulam się w ramiona 

Maryi, że jej potrzebuję. Mam wszy-

stko uznać za łaskę. Dziękuję Panu 

Bogu, że mieszka we mnie pomimo 

moich grzechów.

Bardzo budujące były świadect-

wa, które potwierdzały, jak bardzo 

potrzebuję Maryi. Dziękuję Ci, Ma-

ryjo, za ten cudowny czas. Proszę, 

uproś mi nawrócenie serca, abym nie 

liczyła na własne siły, ale na łaskę. 

Aby coraz mniej było mego ja.

Krystyna
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Dziękuję Matce Bożej za dar re-

kolekcji dla animatorów RRN w Stu-

dzienicznej.

Początkowo martwiłam się o do-

jazd do odległej miejscowości, lecz 

Matka Boża zatroszczyła się i posłu-

żyła się swoimi narzędziami, ani-

matorami, którzy przyszli z pomocą, 

abym mogła uczestniczyć w tych 

dniach skupienia.

Moje wędrowanie szlakiem życia 

duchowego na szczyt świętości 

w RRN z Matką Bożą rozpoczęłam po 

rocznym uczestnictwie w spotka-

niach modlitewnych Domowego 

Kościoła w Kręgach Rodzin. Był to 

okres mojego radykalnego nawra-

cania się, odkrywania grzeszności, 

miłości Boga i zakochania się 

w Chrystusie. Troskliwy Ojciec Nie-

bieski posłał do parafii w Mońkach 

kapłana z RRN, który został moim 

kierownikiem duchowym, udzielał 

mi pomocy w życiu wewnętrznym, 

a Matka Boża wskazała wspólnotę 

RRN, jako moją drogę do świętości. 

Przeżyłam cudowne chwile z Panem 

Bogiem: spotkania modlitewne w pa-

rafii, diecezjalne w Białymstoku, dni 

skupienia w sanktuariach, wielo-

godzinne nocne adoracje. Byłam 

zachwycona Panem Bogiem i szczę-

śliwa. 

Pierwsze rekolekcje, w których 

uczestniczyłam wraz z rodziną odby-

wały się w Rybczyźnie w 1995 r. Było 

dużo osób i trudne warunki, za to 

wszyscy serdeczni, życzliwi, szcze-

rzy i otwarci. Ojcowie duchowni 

oddani Panu Bogu i zaangażowani, 

wiele czasu poświęcali penitentom na 

spowiedź i rozmowy duchowe. Gło-

sili zachwycające konferencje du-

chowe. Chłonęłam je. Czułam się jak 

w Niebie, wyrwana z codzienności, 

z pracy, środowiska, od ludzi pod-

stępnych, żywiących złość i zazdrość. 

Pan Bóg obsypywał mnie łaskami, 

wielu cudów dokonał w moim życiu. 

Żyłam charyzmatem RRN w komunii 

z Matką Bożą.

Po pewnym czasie Pan Bóg wy-

brał mnie, jako animatorkę do po-

sługiwania w grupie. Wędrowanie 

szlakiem życia duchowego stawało 

się coraz trudniejsze, spotykały mnie 

przeszkody, prześladowania, pro-

blemy rodzinne, ogołocenia. Nas-

tępnie doszła całodobowa opieka nad 

chorą mamusią, potem jej śmierć. To 

ciężki krzyż. Powstała pustka, ból 

i tęsknota. Tę pustkę zaczęłam zapeł-

niać budowaniem „domku na szlaku”. 

Sprzyjało temu wygodne mieszkanie, 

emerytura, dobre warunki do życia, 

praktyki religijne, codziennie w koś-

ciele, we wspólnocie. Tak jak bogaty 

młodzieniec z Ewangelii przestrze-

gający przykazań Bożych i Koś-

cielnych. Powstała pokusa, aby za-

trzymać się „w domku”. Szatan 

próbuje wmówić, że to jest ziemia 

obiecana, odsuwa krzyż, zachęca też 

do innej wspólnoty, gdzie są emocje, 

uzdrowienia. Pan Jezus bogatemu 

młodzieńcowi każe sprzedać wszy-

stko, co ma, rozdać ubogim i pójść za 

Nim, ten odszedł smutny.

Rozważaliśmy też inny fragment 

Ewangelii. Św. Paweł przynagla Ty-

moteusza, aby wrócił do pierwszej 

miłości, rozpalił na nowo charyzmat 

i poszedł dalej. Pan Jezus do mnie też 

mówi, abym zostawiła wszystko, 

„wyszła z domku” i poszła dalej. 

Mnie również ogarnął smutek, bo 

zgromadziłam wiele dóbr, mam dobre 

warunki, wygody, dobra materialne, 

ale umysł zajęty jest chorobami, 

troskami o dobra doczesne dla siebie 

i rodziny. To zniewolenia, a przecież 

radość i szczęście jest tylko na szczy-

cie drogi duchowej, przy Panu Bogu 

w Niebie. Można zrezygnować 

z krzyża, ogołocenia i odejść do innej 

wspólnoty, ale wtedy cofam się 

i trzeba na nowo zaczynać, a lata lecą. 

Matka Boża przez cały czas 

wędrówki do Pana Boga jest ze mną 

w najtrudniejszych chwilach, w bez-

nadziejnych sytuacjach pomagała, 

wyprowadzała dobro, prowadziła do 

Chrystusa. Oddałam się Matce Bożej, 

oddałam Jej swoje życie. Matka Boża 

trzyma mnie nieustannie w swoich 

ramionach. Jestem Jej narzędziem 

i Ona mną posługuje się na ile poz-

walam, a ja, znając swoją słabość, 

ciągle błagam i żebrzę o to. Tym 

razem też „wyprowadza mnie z dom-

ku”. Wyjazdy na dni skupienia, 

rekolekcje letnie, to powrót do pier-

wszej miłości Pana Jezusa. Pan Jezus 

posyła mnie do posługi Bogu i lu-

dziom, pomagam też córkom w opie-

ce nad wnuczkami.

Dziękuję Matce Bożej za prze-

bywanie razem z siostrami i braćmi 

oraz z kapłanami we wspólnocie, za 

życzliwość, dobroć i miłość, za 

wstawienniczą modlitwę, wspólne 

przeżywanie Eucharystii, pogłębione 

przez przyswajanie treści duchowych 

z książki „List do Ewy”. 

Dziękuję Matce Bożej za pro-

wadzenie mnie drogą ku świętości, za 

codzienną Eucharystię, która mnie 

umacnia w drodze do szczęścia 

wiecznego.

Irena Ołdakowska

Jak co roku wybrałem się na 

adwentowy dzień skupienia RRN do 

Częstochowy. Pielgrzymka auto-

karowa animatorów naszej wspólnoty 

w liczbie 50 osób z ks. Dariuszem na 

czele wyruszyła już w piątek. Do-

jechaliśmy szczęśliwie i przy-wita-

liśmy Matkę Bożą podczas Apelu 

Jasnogórskiego.

 W sobotę o godz. 9 zebraliś-

my się w odnowionej sali Św. Jana 

Pawła II. Było tradycyjne przywitanie 

grup animatorów z całej Polski, a na-

stępnie konferencja ks. Dariusza Ko-

walczyka, moderatora krajowego. 

Nawiązał on do hasła dnia skupienia: 

„Nawróć się i pierwsze czyny po-

dejmij”. Ważna jest nasza gorliwość 

i nawrócenie, bo mamy być świad-

kami dla innych. Pan Bóg pamięta te 

pierwsze chwile, te porywy serca, gdy 

zakochałem się w Bogu i w Matce 

Bożej. Powinienem przypominać 

sobie i rozpalać pierwotną gorliwość. 

Powinienem brać przykład z Maryi, 

która wypowiedziała swoje „fiat” 

w ciemno – nie wiedząc, co Ją czeka. 

Ja także powinienem tak zawierzyć 

Bogu – bezgranicznie, bezwarun-

kowo!

     Następnie adorowaliśmy Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramen-

cie. O godzinie 11:30 uczestniczy-

liśmy we Mszy Świętej, której prze-

wodniczył ks. bp Andrzej Siemie-

niewski. W homilii nawiązał do 

wieńca adwentowego, na którym 

umieszczone są świece, ale jeszcze 

nie płoną. Nasze serca też są przy-

gotowane do tego, by zapłonął w nich 

ogień. Ten ogień ma zapłonąć nie 

tylko w pojedynczych sercach, ale 

w całej wspólnocie, która ma być 

światłością świata.

 Po przerwie wysłuchaliśmy 

wzruszających świadectw i konfe-

rencji wygłoszonej przez ks. Stefana 

Czermińskiego. Z konferencji tej naj-

bardziej zapadło mi w pamięci to, że 

Matka Boża przychodzi do mnie  

wtedy, gdy znajduję się w bezna-

dziejne sytuacji, gdy doświadczam 

własnej nędzy i nędzy innych. Moja 

nędza jest jedyną moją własnością 

i zarazem moim skarbem, bo przycią-

ga ona Matkę Bożą. Ona nie brzydzi 

się moją nędzą. Wszystko, co robię 

i czego doświadczam ma służyć 

memu nawróceniu. Maryja jest moją 

Matką, gdyż urodziła mnie pod Krzy-

żem na Golgocie. Chce, bym Jej Mi-

łość, której doświadczyłem nieza-

służenie, niósł do innych, tak samo 

nędznych jak ja. Mam wystrzegać się 

pychy duchowej, bo przez nią potrafię 

uderzyć kogoś swoją niby wiedzą 

życia duchowego i w ten sposób 

zamykam na łaskę. Powinienem ćwi-

czyć się w pokorze.

Im bardziej będę widział swoją 

małość i bezradność, tym bardziej 

będę mógł tulić się do Matki Bożej 

i szukać u niej ratunku i wsparcia. Bóg 

mógł napełnić serce Matki Bożej 

Swoim „Ja”, bo nie było w nim Jej 

„Ja”. W moim sercu też ma być coraz 

mniej mojego ja, a coraz więcej Boga.

Dziękuję Ci, Matko Boża, że za-
prosiłaś mnie na tę pielgrzymkę. 
Dziękuję za wszystko, czego doś-
wiadczyłem i co lepiej zrozumiałem. 
Proszę Cię, nie wypuszczaj mnie ze 
Swych ramion mimo mojej bezrad-
ności i nędzy.

Jan O.

W dniach skupienia RRN na 

Jasnej Górze starałam się zawsze 

uczestniczyć. W tym roku, kiedy 

ogłoszono termin pielgrzymki, za-

częłam zastanawiać się czy będę 

mogła pojechać z racji, że zobo-

wiązałam się pomóc przy wnuczce. 

Pomyślałam, w tym roku nie będę się 

zapisywała, bo jeśli zachoruje wnu-

czka, będę musiała zrezygnować. Nie 

chciałam blokować miejsca innym. 

Oczywiście oddałam to Maryi. Nie-

postrzeżenie zaczęło rodzić się prag-

nienie bycia u Mamusi razem ze 

wspólnotą. Szybka decyzja - dzwo-

nię. Miejsce wolne jest i już tylko 

oczekiwanie. Kiedy już zapisałam 

się, uświadomiłam sobie, że 1 grud-

nia, w dniu skupienia jest moja mie-

sięcznica złożenia Aktu oddania się 

Matce Bożej. Moje serce przepełniła 

radość. Wnuczka oczywiście była 

zdrowa i pojechałam. Podróż minęła 

szybko.Poszłam przywitać się z Ma-

ryją i powierzyć ten czas pobytu.

    Tematem pielgrzymki było hasło 

„Nawróć się i pierwsze czyny po-

dejmij”. Konferencja ks. Darka i ks. 

Stefana uświadomiła potrzebę mo-

jego nawrócenia. Jak bardzo ważna 

jest pamięć, że Matka Boża zaprosiła 

mnie do tej wspólnoty i zaprasza do 

intymnego spotkania, aby mogła się 

mną posłużyć. Muszę przyznać, że 

w swojej pysze i nędzy marnuję ten 

dar. Jestem tym ślepcem, który patrzy 

i nie widzi, a jest to postawa faryze-

usza. Jest to kwas, który zakwasza 

innych. W pośpiechu zapominam, że 

w centrum ma być modlitwa. Dla-

czego tak jest? Mam podjąć życie 

środkami otwarcia. Musi być ofiara. 

Gdy nie ma ofiary, tam wkrada się zło. 

Gdzie nie ma Matki Bożej tam jest 

wygodnictwo i brak miłości. Dzię-

kuję Matce Bożej i za te słowa przy-

pomnienia, że słabość to skarb. To 

ona sprawia, że wtulam się w ramiona 

Maryi, że jej potrzebuję. Mam wszy-

stko uznać za łaskę. Dziękuję Panu 

Bogu, że mieszka we mnie pomimo 

moich grzechów.

Bardzo budujące były świadect-

wa, które potwierdzały, jak bardzo 

potrzebuję Maryi. Dziękuję Ci, Ma-

ryjo, za ten cudowny czas. Proszę, 

uproś mi nawrócenie serca, abym nie 

liczyła na własne siły, ale na łaskę. 

Aby coraz mniej było mego ja.

Krystyna
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Ponieważ od dłuższego czasu 

w naszych białostockich kinach nie 

ma w repertuarze żadnego filmu 

o treści chrześcijańskiej, pozostaje do 

dyspozycji niezawodna Telewizja 

Trwam.

Ostatnio obejrzałem film produ-

kcji USA z 2010 r. pod tytułem „Kiedy 

dorosnę”. Film opowiada historię 11- 

letniego chłopca o imieniu Johny. 

Johny jest chory na białaczkę i prze-

bywa w domu dziecka, bo jest sierotą. 

Marzy o tym, by mieć choćby przy-

braną rodzinę, ale kto by chciał adop-

tować ciężko chorego chłopca. Johny 

jest niezwykłym chłopcem – jest 

bardzo inteligentny, mądry ponad 

swój wiek i co najważniejsze bardzo 

wierzący w Boga. Takiej wiary mógł-

by pozazdrościć niejeden dorosły. 

Johny często przebywa w szpitalach 

i w końcu trafia pod opiekę lekarza 

Drew Cartera. Lekarz ten stracił swe-

go syna i jego małżeństwo przeżywa 

kryzys, gdyż żona nie może pogodzić 

się ze stratą dziecka. Drew postanawia 

zabrać Johnego do swego domu. Żona 

Julia nie chce zaakceptować jego 

decyzji, ale córka Kayla jest bardzo 

szczęśliwa, gdyż ma się, z kim bawić 

i rozmawiać. Co wniesie do tej ro-

dziny Johny? Czy jego determinacja 

i miłość do Boga potrafi przywrócić 

wiarę i sens życia ludziom z jego 

otoczenia? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu.

Film jest bardzo wzruszający i daje 

dużo do myślenia. Podziwiałem wiarę 

tego chłopca, którego w życiu spot-

ykały same nieszczęścia i cierpienia 

i który po ludzku patrząc mógłby mieć 

wszelkie powody, by odwrócić się od 

Boga – a on nie zwątpił w Jego miłość 

i wytrwał w wierze do końca. Jego 

bezgraniczne zaufanie do Boga, ak-

ceptacja Jego woli i życie zgodne 

z Ewangelią jest wzorem dla mnie. 

Taką ufną, dziecięcą wiarę pochwalił 

przecież Pan Jezus. Johny wierzył też, 

że Bóg dał mu do spełnienia pewną 

misję. Myślę, że ją w pełni wykonał.

Polecam ten film – z pewnością w 

TV Trwam będzie jeszcze wyświet-

lany.

Jan Oleński

Warto obejrzeć
„Kiedy dorosnę (Johny)”

Koniec roku przyniósł nam kilka 

znaczących wydarzeń. Najgłośniej-

szym, i wymagającym z naszej strony 

dużego zaangażowania, było sym-

pozjum naukowe pt. „Świadek 

Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz 

Dajczer (1931-2009)”. Odbyło się 

ono 27.10.2018 r. w Białymstoku, 

w Archikatedralnym Centrum Wysta-

wienniczo-Konferencyjnym przy 

ulicy Kościelnej 1A. Było to już trze-

cie sympozjum poświęcone dorob-

kowi naukowemu ks. prof. Tadeusza 

Dajczera. Dwa pierwsze odbyły się 

w Warszawie. Program sympozjum 

w Białymstoku został wzbogacony 

o wątek miłosierdzia Bożego w pra-

cach Profesora oraz o świadectwa 

członków Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Sympozjum towarzyszyła 

wystawa ukazująca RRN jako jedno 

z dzieł ks. prof. Tadeusza Dajczera. 

Organizatorami Sympozjum byli: 

Wydział Teologiczny i Wydział Filo-

zofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, Katedra Teologii Kato-

lickiej Uniwersytetu w Białymstoku 

oraz Ruch Rodzin Nazaretańskich 

Archidiecezji Białostockiej. Wydaje 

się, że był to nasz udany debiut 

w kręgach uniwersyteckich, żywo 

zainteresowanych oryginalnym, no-

watorskim dorobkiem naukowym 

naszego założyciela.

Jakby w cieniu sympozjum, nie-

oczekiwanie w kręgu naszych zainte-

resowań wyrosły dwie inicjatywy 

związane z Ośrodkiem Rekolek-

cyjno-Wypoczynkowym w Stu-

dzienicznej koło Augustowa, któ-

rego dyrektorem w sierpniu br., z ra-

mienia Wyższego Seminarium Du-

chownego w Białymstoku, został ks. 

Leszek Giemza z naszej wspólnoty. 

Ks. Leszek zaczął organizować cyk-

liczne, otwarte spotkania formacyjne 

o nazwie „Weekend z Eucharystią”, 

z programem opartym na treściach 

książki ks. Dariusza Greleckiego „List 

do Ewy”. Również członkowie na-

szego Ruchu biorą udział w tych 

spotkaniach. Jest to, m.in. okazja do 

zaprezentowania naszej wspólnoty na 

szerszym forum i podzielenia się 

doświadczeniami na drodze rozwoju 

życia wewnętrznego. Ponieważ Ośro-

dek wszystkim bardzo się spodobał, 

a ks. Leszek serdecznie zapraszał, 

zapadła decyzja, aby dni skupienia 

Animatorów przenieść z Hodyszewa 

właśnie do Studzienicznej. Pierwsze 

takie rekolekcje dla animatorów od-

były się w dniach 23-25 listopada 

2018. Wypada jeszcze nadmienić, że 

Studzieniczna należy do diecezji 

Ełckiej, więc być może jest to okazja 

do nawiązania bliższych kontaktów 

z naszymi „Rodzinami” zza miedzy.

Osiągnęliśmy już wiek dojrzały. 

Świadczą o tym kolejne jubileusze 

i rocznice. Właśnie 17 listopada 2018 

r. w Sokółce obchodziliśmy 25-lecie 

powstania w parafii św. Antoniego 

grupy RRN. Była adoracja cudownej 

Eucharystii, Msza Święta, agape (dos-

konałe pączki!), konferencja i świa-

dectwa. Znalazł się również czas na 

rozmowy, wspomnienia i życzenia 

opieki Matki Bożej na kolejne 25 lat!

W kalendarzu naszej wspólnoty 

mamy na stałe już wpisane dwie 

pielgrzymki na Jasną Górę do Matki 

Bożej. Wiosenną w pierwszą sobotę 

po Wielkanocy i w sobotę przed 

rozpoczęciem adwentu. 1 grudnia 

2018 odbyła się Ogólnopolska Piel-

grzymka animatorów RRN do Czę-

stochowy. Z naszej diecezji udział 

wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Piel-

grzymki te, oprócz funkcji forma- 

cyjnej, pełnią również ważną rolę 

budowania wspólnoty.

Rekolekcje {łac. re-collectus 

'ponownie zebrany' skupienie się 

umysłowe, zespół praktyk religijnych 

mających na celu osiągnięcie sku-

pienia wewnętrznego i odnowienia 

moralnego}. W dniach od 8-10 grud-

nia skupialiśmy się wewnętrznie nad 

objawieniami Matki Bożej w Fatimie. 

Naszym przewodnikiem był ks. To-

masz Łapiak. W kolejnych dniach 

poznawaliśmy następujące aspekty 

objawienia: postać Anioła, Matka 

Boża i Jezusa, do którego Matka Boża 

prowadzi. 

Myślę, że wszyscy biegniemy już 

myślami do Świąt Bożego Naro-

dzenia. Ale zanim spędzimy Święta 

w naszych rodzinach, spotkamy się 16 

grudnia o godz. 16.00 na Mszy Św., po 

której połamiemy się opłatkiem i zło-

żymy sobie serdeczne życzenia  po--

koju i miłości w naszej wspólnocie 

i w naszych domach.

Część z nas wyjedzie na zimowe 

rekolekcje do Krynicy, do Ostoi, 

która jest tak przesiąknięta duchem 

Prymasa Tysiąclecia. Święte miejsce, 

święty czas! – 19–26 stycznia 2019 r.

Spotykamy się 

w pierwszy poniedziałek 

po feriach zimowych, 

4 lutego 2019. 

Do zobaczenia! 
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Kolejne w tym roku formacyjne 
spotkanie grupy małżeństw z dzie-
ćmi odbyło się 25 listopada. Tra-
dycyjnie poprzedzone było wspól-
ną Eucharystią sprawowaną przez 
opiekunów grupy, księdza Marka 
Muraszkiewicza oraz księdza 
Sławomira Laskowskiego, w asy-
ście małych ministrantów. 

„Jak naczynia połączone – bu-
merang miłości” to temat prze-
wodni spotkania w grupie mał-

żeństw.  Obraz rodziny – Kościoła 
domowego – to system naczyń 
połączonych. Podczas rozważań 
uświadomiliśmy sobie, że im wię-
cej będzie dobra w nas, im bardziej 
będziemy wierni łasce, tym nasze 
oddziaływanie na pozostałych 
członków rodziny będzie sku-
teczniejsze. Dlatego tak ważne jest 
nasze osobiste otwarcie się na 
Chrystusa, aby przez nasze uświę-
cenie, uświęcało się cała rodzina. 

Przykładem dla nas może być 
święta para małżonków, która jako 
pierwsza w historii została razem 
beatyfikowana – Maria i Luigi 
Quattrocchi. W codzienności 
życia wspierali się wzajemnie na 
drodze do świętości.

Grupa dziecięco-młodzieżowa, 
pod opieką księdza Sławomira, 
w trakcie swojego spotkania przy-
gotowywała się do wspólnoto-
wych jasełek. 

Co słychać w grupie małżeństw z dziećmi?

Kochani z Grupy Modlitewnej
Adwent to czas oczekiwania, czas 

wpatrywania się w Maryję, która 

nieustannie trwała na modlitwie 

i kontemplowała Boga. Ona stała się 

cała dla Chrystusa. Ona też odpo-

wiada na nasze najważniejsze py-

tania, wskazując nam drogę do 

szczęścia, czyli zbawienia, uczy nas 

być przed Bogiem i z Bogiem w tym 

świętym czasie oczekiwania. 

Intencja modlitwy na grudzień, 

styczeń i luty: Modlimy się intencji 

wszystkich animatorów o rozpalenie 

na nowo charyzmatu RRN, komunię 

życia z Maryją w codzienności. 

Do Grupy modlitewnej dołączyła 

Regina Polińska.

Na czas adwentu i zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 

aby Maryja ogrzała miłością nasze 

serca, by Dziecię Jezus mogło w nich 

zamieszkać. 

Marysia Kalejta

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak
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Ponieważ od dłuższego czasu 

w naszych białostockich kinach nie 

ma w repertuarze żadnego filmu 

o treści chrześcijańskiej, pozostaje do 

dyspozycji niezawodna Telewizja 

Trwam.

Ostatnio obejrzałem film produ-

kcji USA z 2010 r. pod tytułem „Kiedy 

dorosnę”. Film opowiada historię 11- 

letniego chłopca o imieniu Johny. 

Johny jest chory na białaczkę i prze-

bywa w domu dziecka, bo jest sierotą. 

Marzy o tym, by mieć choćby przy-

braną rodzinę, ale kto by chciał adop-

tować ciężko chorego chłopca. Johny 

jest niezwykłym chłopcem – jest 

bardzo inteligentny, mądry ponad 

swój wiek i co najważniejsze bardzo 

wierzący w Boga. Takiej wiary mógł-

by pozazdrościć niejeden dorosły. 

Johny często przebywa w szpitalach 

i w końcu trafia pod opiekę lekarza 

Drew Cartera. Lekarz ten stracił swe-

go syna i jego małżeństwo przeżywa 

kryzys, gdyż żona nie może pogodzić 

się ze stratą dziecka. Drew postanawia 

zabrać Johnego do swego domu. Żona 

Julia nie chce zaakceptować jego 

decyzji, ale córka Kayla jest bardzo 

szczęśliwa, gdyż ma się, z kim bawić 

i rozmawiać. Co wniesie do tej ro-

dziny Johny? Czy jego determinacja 

i miłość do Boga potrafi przywrócić 

wiarę i sens życia ludziom z jego 

otoczenia? Tego dowiecie się po 

obejrzeniu filmu.

Film jest bardzo wzruszający i daje 

dużo do myślenia. Podziwiałem wiarę 

tego chłopca, którego w życiu spot-

ykały same nieszczęścia i cierpienia 

i który po ludzku patrząc mógłby mieć 

wszelkie powody, by odwrócić się od 

Boga – a on nie zwątpił w Jego miłość 

i wytrwał w wierze do końca. Jego 

bezgraniczne zaufanie do Boga, ak-

ceptacja Jego woli i życie zgodne 

z Ewangelią jest wzorem dla mnie. 

Taką ufną, dziecięcą wiarę pochwalił 

przecież Pan Jezus. Johny wierzył też, 

że Bóg dał mu do spełnienia pewną 

misję. Myślę, że ją w pełni wykonał.

Polecam ten film – z pewnością w 

TV Trwam będzie jeszcze wyświet-

lany.

Jan Oleński

Warto obejrzeć
„Kiedy dorosnę (Johny)”

Koniec roku przyniósł nam kilka 

znaczących wydarzeń. Najgłośniej-

szym, i wymagającym z naszej strony 

dużego zaangażowania, było sym-

pozjum naukowe pt. „Świadek 

Miłosierdzia. Ks. prof. Tadeusz 

Dajczer (1931-2009)”. Odbyło się 

ono 27.10.2018 r. w Białymstoku, 

w Archikatedralnym Centrum Wysta-

wienniczo-Konferencyjnym przy 

ulicy Kościelnej 1A. Było to już trze-

cie sympozjum poświęcone dorob-

kowi naukowemu ks. prof. Tadeusza 

Dajczera. Dwa pierwsze odbyły się 

w Warszawie. Program sympozjum 

w Białymstoku został wzbogacony 

o wątek miłosierdzia Bożego w pra-

cach Profesora oraz o świadectwa 

członków Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Sympozjum towarzyszyła 

wystawa ukazująca RRN jako jedno 

z dzieł ks. prof. Tadeusza Dajczera. 

Organizatorami Sympozjum byli: 

Wydział Teologiczny i Wydział Filo-

zofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, Katedra Teologii Kato-

lickiej Uniwersytetu w Białymstoku 

oraz Ruch Rodzin Nazaretańskich 

Archidiecezji Białostockiej. Wydaje 

się, że był to nasz udany debiut 

w kręgach uniwersyteckich, żywo 

zainteresowanych oryginalnym, no-

watorskim dorobkiem naukowym 

naszego założyciela.

Jakby w cieniu sympozjum, nie-

oczekiwanie w kręgu naszych zainte-

resowań wyrosły dwie inicjatywy 

związane z Ośrodkiem Rekolek-

cyjno-Wypoczynkowym w Stu-

dzienicznej koło Augustowa, któ-

rego dyrektorem w sierpniu br., z ra-

mienia Wyższego Seminarium Du-

chownego w Białymstoku, został ks. 

Leszek Giemza z naszej wspólnoty. 

Ks. Leszek zaczął organizować cyk-

liczne, otwarte spotkania formacyjne 

o nazwie „Weekend z Eucharystią”, 

z programem opartym na treściach 

książki ks. Dariusza Greleckiego „List 

do Ewy”. Również członkowie na-

szego Ruchu biorą udział w tych 

spotkaniach. Jest to, m.in. okazja do 

zaprezentowania naszej wspólnoty na 

szerszym forum i podzielenia się 

doświadczeniami na drodze rozwoju 

życia wewnętrznego. Ponieważ Ośro-

dek wszystkim bardzo się spodobał, 

a ks. Leszek serdecznie zapraszał, 

zapadła decyzja, aby dni skupienia 

Animatorów przenieść z Hodyszewa 

właśnie do Studzienicznej. Pierwsze 

takie rekolekcje dla animatorów od-

były się w dniach 23-25 listopada 

2018. Wypada jeszcze nadmienić, że 

Studzieniczna należy do diecezji 

Ełckiej, więc być może jest to okazja 

do nawiązania bliższych kontaktów 

z naszymi „Rodzinami” zza miedzy.

Osiągnęliśmy już wiek dojrzały. 

Świadczą o tym kolejne jubileusze 

i rocznice. Właśnie 17 listopada 2018 

r. w Sokółce obchodziliśmy 25-lecie 

powstania w parafii św. Antoniego 

grupy RRN. Była adoracja cudownej 

Eucharystii, Msza Święta, agape (dos-

konałe pączki!), konferencja i świa-

dectwa. Znalazł się również czas na 

rozmowy, wspomnienia i życzenia 

opieki Matki Bożej na kolejne 25 lat!

W kalendarzu naszej wspólnoty 

mamy na stałe już wpisane dwie 

pielgrzymki na Jasną Górę do Matki 

Bożej. Wiosenną w pierwszą sobotę 

po Wielkanocy i w sobotę przed 

rozpoczęciem adwentu. 1 grudnia 

2018 odbyła się Ogólnopolska Piel-

grzymka animatorów RRN do Czę-

stochowy. Z naszej diecezji udział 

wzięło ponad pięćdziesiąt osób. Piel-

grzymki te, oprócz funkcji forma- 

cyjnej, pełnią również ważną rolę 

budowania wspólnoty.

Rekolekcje {łac. re-collectus 

'ponownie zebrany' skupienie się 

umysłowe, zespół praktyk religijnych 

mających na celu osiągnięcie sku-

pienia wewnętrznego i odnowienia 

moralnego}. W dniach od 8-10 grud-

nia skupialiśmy się wewnętrznie nad 

objawieniami Matki Bożej w Fatimie. 

Naszym przewodnikiem był ks. To-

masz Łapiak. W kolejnych dniach 

poznawaliśmy następujące aspekty 

objawienia: postać Anioła, Matka 

Boża i Jezusa, do którego Matka Boża 

prowadzi. 

Myślę, że wszyscy biegniemy już 

myślami do Świąt Bożego Naro-

dzenia. Ale zanim spędzimy Święta 

w naszych rodzinach, spotkamy się 16 

grudnia o godz. 16.00 na Mszy Św., po 

której połamiemy się opłatkiem i zło-

żymy sobie serdeczne życzenia  po--

koju i miłości w naszej wspólnocie 

i w naszych domach.

Część z nas wyjedzie na zimowe 

rekolekcje do Krynicy, do Ostoi, 

która jest tak przesiąknięta duchem 

Prymasa Tysiąclecia. Święte miejsce, 

święty czas! – 19–26 stycznia 2019 r.

Spotykamy się 

w pierwszy poniedziałek 

po feriach zimowych, 

4 lutego 2019. 

Do zobaczenia! 
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Kolejne w tym roku formacyjne 
spotkanie grupy małżeństw z dzie-
ćmi odbyło się 25 listopada. Tra-
dycyjnie poprzedzone było wspól-
ną Eucharystią sprawowaną przez 
opiekunów grupy, księdza Marka 
Muraszkiewicza oraz księdza 
Sławomira Laskowskiego, w asy-
ście małych ministrantów. 

„Jak naczynia połączone – bu-
merang miłości” to temat prze-
wodni spotkania w grupie mał-

żeństw.  Obraz rodziny – Kościoła 
domowego – to system naczyń 
połączonych. Podczas rozważań 
uświadomiliśmy sobie, że im wię-
cej będzie dobra w nas, im bardziej 
będziemy wierni łasce, tym nasze 
oddziaływanie na pozostałych 
członków rodziny będzie sku-
teczniejsze. Dlatego tak ważne jest 
nasze osobiste otwarcie się na 
Chrystusa, aby przez nasze uświę-
cenie, uświęcało się cała rodzina. 

Przykładem dla nas może być 
święta para małżonków, która jako 
pierwsza w historii została razem 
beatyfikowana – Maria i Luigi 
Quattrocchi. W codzienności 
życia wspierali się wzajemnie na 
drodze do świętości.

Grupa dziecięco-młodzieżowa, 
pod opieką księdza Sławomira, 
w trakcie swojego spotkania przy-
gotowywała się do wspólnoto-
wych jasełek. 

Co słychać w grupie małżeństw z dziećmi?

Kochani z Grupy Modlitewnej
Adwent to czas oczekiwania, czas 

wpatrywania się w Maryję, która 

nieustannie trwała na modlitwie 

i kontemplowała Boga. Ona stała się 

cała dla Chrystusa. Ona też odpo-

wiada na nasze najważniejsze py-

tania, wskazując nam drogę do 

szczęścia, czyli zbawienia, uczy nas 

być przed Bogiem i z Bogiem w tym 

świętym czasie oczekiwania. 

Intencja modlitwy na grudzień, 

styczeń i luty: Modlimy się intencji 

wszystkich animatorów o rozpalenie 

na nowo charyzmatu RRN, komunię 

życia z Maryją w codzienności. 

Do Grupy modlitewnej dołączyła 

Regina Polińska.

Na czas adwentu i zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia życzymy, 

aby Maryja ogrzała miłością nasze 

serca, by Dziecię Jezus mogło w nich 

zamieszkać. 

Marysia Kalejta

Co u nas słychać
Wiesław Szczepaniak
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Fotorelacja z sympozjum, 26.10.2018


