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Przyjdź Ojcze ubogich
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Ubogi w duchu to człowiek, 
któremu czegoś brakuje. Np. 
jakiegoś dobra, talentu, tego, co 
posiadają inni. Taki brak może 
rodzić smutek. Według Biblii ubo-
gi duchem to człowiek ogołocony 
z pewności siebie, to ktoś, kto wie, 
że nie może liczyć na własne siły, 
a w konsekwencji jest ukierun-
kowany na oczekiwanie wszy-
stkiego od Boga. Ubogimi w du-
chu byli Apostołowie trwający na 
modlitwie z Maryją w Wie-
czerniku. Nie mieli już nic. Byli 
całkowicie ogołoceni. Wtedy 
zstąpił na nich Duch Święty, 
którego liturgia nazywa Ojcem 
ubogich. Wtedy otrzymali Jego 
moc i tak umocnieni zostali po-
słani by zdobywać świat dla 
Chrystusa.

Jeżeli doświadczamy ubóstwa 
to może być czas, kiedy zaczy-
namy rozumieć, że nie możemy 
polegać tylko na sobie. Bóg zbli-
żając się do nas osłabia nas, 
abyśmy otwierali się na Niego. 

W Betlejem Syn Boży narodził się 
w ubóstwie. Nasze doświadczenie 
ubóstwa może stać się naszym 
Betlejem, miejscem Jego naro-
dzenia w naszym życiu. Może stać 
się naszym Wieczernikiem, cza-
sem zstąpienia Ducha Świętego 
w nasze życie. Może być okazją 
do tego, by i w naszym życiu, tak 
jak w życiu Maryi, Duch Święty 
czynił rzeczy wielkie widząc 
nasze otwarcie na Jego działanie.

Starajmy się więc zobaczyć 
nasze braki, ogołocenia, ogra-
niczenia, słabości, nędzę i grzesz-
ność nie, jako przeszkodę w dro-
dze do Boga, ale jako szansę 
otwarcia się na Jego obecność 
i działanie w naszym życiu. 
Prośmy o pomoc Tę, którą na-
zywamy Oblubienicą Ducha 
Świętego. A „Gdy zstąpi na was 
Duch Święty otrzymacie Jego 
moc i będziecie moimi świad-
kami” (Dz 1,8).

ks. Mirosław Stankiewicz
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Jesteś
Wszedłeś Jezu w moje 

życie nagle.
Odnalazłeś mnie wśród 

tłumów i zawołałeś.
Jedno spojrzenie Twych 

smutnych oczu wystarczyło,
Aby poruszyć moje serce.

„Pociągnij mnie do wonności 
olejków Twoich” 

„Oto jestem!” – zawołałam. 
„Prowadź Panie”.

I pociągnąłeś mnie na drogę 
wąską i trudną,

Pełną wyrzeczeń, gdzie uczę 
się własnej słabości,

Gdzie niewysłowione Piękno 
spotyka się z brzydotą 

ludzkiego życia.

„Płaczcie raczej nad sobą”

Postawiłeś mnie Jezu na 
Swojej drodze, bo miłujesz.
A twoja Miłość jest szalona!
Ty za mnie poddałeś Swoje 

Ciało na okrutne biczowanie!
Ty oddałeś Swoje Święte 

Życie za grzesznika!
 

Ty mnie już wtedy widziałeś…

Teraz nie pozwalasz mi 
oddalić się od Siebie.

Każdego dnia Jesteś przy 
mnie i mnie umacniasz.

Schodzisz w głębiny 
mego serca

I pozwalasz, abym odkrywała 
Twoją Miłość!

Wychwalam Twoje 
Święte Imię!

Ewa T.

za  księży - opiekunów 

grup parafialnych

Jest Maryja i jest Jan. Jest Matka i jest syn. 

Jest Kościół, który ma Matkę. Będzie ciąg dalszy.

Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13)

Na radosne święta Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy wszystkim pięknej i czystej miłości, która 

jest prawdziwym odblaskiem Jezusa 
Zmartwychwstałego. Bóg ubrał swoją miłość 

w cierpienie na krzyżu, mówiąc do nas: „kocham cię 
bardziej niż własne życie”. 

Pozwólmy się kochać Bogu, pokażmy Mu, 
że chcemy doświadczyć Jego miłości w sobie. 

I sami kochajmy, bo On wciąż kocha …  

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, 

ale miłość moja nie odstąpi od ciebie (Iz 54,10)!
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Z poniedziałkowych konferencji

04.02.2019  

ks. Dariusz 

„Czego nas uczy Boże Narodzenie?”

Skończył się okres Bożego Naro-
dzenia. Każde Boże Narodzenie po-
winno nas czegoś uczyć. Czego może 
nas uczyć ten okres, który już minął?

Otrzymałem w tym roku pewien 
prezent z okazji Bożego Narodzenia. 
Taką Świętą Rodzinę. Takie trzy 
f igurki  z łączone w jedną.  Co 
widzicie? Można patrzeć a nie wi-
dzieć. Spróbujmy patrzeć tak, aby 
widzieć. Józef jest największy – więc 
go najłatwiej zobaczyć. Maryja 
średnia, Jezus najmniejszy. Mogą być 
różne klucze odczytywania treści 
z tych figurek. Ja bym chciał zapro-
ponować drogę od Jezusa.

Co robi Jezus? Jedna z osób mówi: 
nic nie robi. Po prostu leży. Ale, na 
czym leży, jak leży. Leży na takiej 
jakby pieluszce, prześcieradełku. A to 
prześcieradełko na rękach Maryi.

Bóg Ojciec w swojej Opatrzności 
złożył swego Syna w ręce Maryi. 
Wręcz uzależnił Jego przyszłość, jego 
życie od Maryi. Widzimy, że Jezus jest 
całkowicie zależny od Niej. Jak wiel-
kim zaufaniem Ojciec obdarzył Ma-
ryję, że w Jej ręce złożył swego Syna. 

Czy Jezus będący na rękach Maryi 
uczy czegoś także i nas? Oczywiście. 
Skoro Ojciec złożył swego Syna w rę-
ce Maryi to także i my możemy 
składać w Jej ręce nasze życie. Mało 
tego. Czy możemy w Jej ręce składać 
życie innych? Oczywiście. Ręce 
Maryi są nie tylko dobre, one są 
najlepsze na świecie i bardzo, bardzo 
pojemne. Mąż w ręce Maryi może 
składać swoją żonę, a żona męża, 
rodzice dzieci a dzieci rodziców itd. 

itd. Czy oni muszą o tym wiedzieć. 
Lepiej żeby wiedziały, ale nie jest to 
konieczne. 

Maryjo, proszę Cię, przyjmij 
w swoje ręce moją żonę, mojego 
męża, moje dzieci, moich wy-
chowanków, sąsiadów, współpra-
cowników. Nie ma lepszego miejsca 
na tym świecie dla nich jak Twoje 
ręce.

Jest jeszcze jeden wymiar obec-
ności rąk Maryi. Tak ułożone ręce 
Maryi zawiera też inny wizerunek, 
słynna Pieta Michała Anioła. Ręce są 
te same i takie same. Jezus jest inny. 
Po męce, po wypełnieniu misji, ma-
rtwy. Dlatego jego ciało jest ułożone 
odwrotnie. Głowa nie jest na lewej 
ręce, lecz prawej. 

Podczas Bożego Narodzenia Ma-
ryja Jezusa daje światu. Przeżywając 
Pietę Maryja ciało Jezusa zwraca 
Ojcu. Jakże pięknie zarysowuje się 
tutaj pośrednictwo Maryi. Między 
Ojcem a światem. Między Ojcem, 
a każdym z nas. Nie bójmy się, że ręce 
Maryi mogą nas nie udźwignąć. 
Dźwigając Jezusa razem z Nim 
dźwigają cały świat. 

11.02.2019  ks. Dariusz 

„Macierzyństwo Maryi”

Maryja została wybrana i przy-
gotowana do misji bycia Matką Syna 
Bożego w Chrystusie. Aby On mógł 
przyjść na świat, jako dziecko nie-
zbędna była matka. Jak powiedział 
jeden z mistyków, macierzyństwo jest 
tak piękne, że sam Bóg zapragnął mieć 
w nim udział. Możemy dodać, iż 
w pewnym sensie, zarówno, jako ro-
dzący jak i zrodzony. 

Bóg rodzący to Bóg Ojciec w Trój-
cy Świętej. W to ojcostwo Boże jest 
wpisane macierzyństwo Maryi. Pa-
miętając o dwóch zupełnie różnych 
płaszczyznach na jakich jest Boże 
ojcostwo i macierzyństwo Maryi, nie 
będziemy w błędzie, jeżeli stwier-
dzimy, że – jak pisze prof. Napiór-
kowski – „Bóg Ojciec wprawdzie 
odwiecznie i według natury Boskiej 
oraz Maryja, chociaż w czasie i we-
dług natury ludzkiej, mają za Syna 
jedną i tę samą Osobę. Ten niezwykły 
fakt, to podstawowe podobieństwo, 
«wciąga Boże macierzyństwo, ni-
czym tajemniczego satelitę, w orbitę 
Bożego ojcostwa»”. 

Podobnie w ojcostwie Bożym ucze-
stniczy Duch Święty. W Piśmie 
Świętym czytamy, że Maryja „zna-
lazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego” (Mt 1, 18), oraz że: „Duch 
Święty zstąpi na Ciebie (Maryję) 
i moc Najwyższego osłoni Cię”. (Łk. 
1, 35). Anioł wyjaśnia, że Maryja 
stanie się Matką Mesjasza dzięki 
szczególnemu działaniu Ducha 
Świętego, który objawią się jako moc 
stwórcza (Spiritus Creator). Łukasz 
dodaje, że „moc Najwyższego osłoni 
Cię”. Działanie „mocy Najwyższego” 
opisuje Ewangelista czasownikiem 
„osłonić” (episkiazein). Dosłownie 
oznacza on „otoczyć kogoś obło-
kiem”, „przykryć” „osłonić”. Profesor 
Napiórkowski uważa, że „Łukasz 
prawdopodobnie czyni tu aluzję do Wj 
40, 35: «Wtedy to obłok okrył Namiot „Dziękować chcę” - gazetka Ruchu Rodzin Nazaretańskich Archidiecezji Białostockiej. Egzemplarz bezpłatny. Do użytku wewnętrznego. 

Kontakt z redakcją: dziekowacchce@wp.pl. W numerze wykorzystano fotografie ze Studzienicznej autorstwa M. Wąsowicz i W. Szczepaniaka

Intencje modlitwy

Myśl numeru
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Spotkania, a chwała Pana napełniła 
przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść 
do Namiotu Spotkania, bo spoczywał 
na nim obłok i chwała Pana wypeł-
niała przybytek». Obłok osłaniający 
Maryję wskazuje na obecność w Niej 
Boga”. 

Bardzo ciekawą refleksję związaną 
z macierzyństwem Maryi i Duchem 
Świętym czyni Gianfranco Ravasi 
w książce Miesiąc z Maryją. Za jego 
sugestią cytuję fragment z Księgi 
Sędziów: „Rzekł więc Gedeon do 
Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze 
mnie wybawić Izraela, jak to po-
wiedziałeś, pozwól, że położę runo 
wełny na klepisku; jeżeli rosa opadnie 
tylko na runo, a cała ziemia dokoła 
będzie sucha, będę wiedział, że wy-
bawisz Izraela przeze mnie, jak po-
wiedziałeś». Tak uczynił. Kiedy rano 
wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął 
z runa pełną czaszę wody” (Sdz 
6,1.6.14-17.36-38). Opis koncentruje 
naszą uwagę na próbie z owczym 
runem. Gedeon – jak pisze Ravasi – 
„wykłada je na klepisku, a w sym-
bolice maryjnej owo runo staje się 
obrazem łona Maryi. W nocnej, bar-
dzo obfitej rosie, która w pejzażu 
palestyńskim oznacza błogosławień-
stwa (por. Rdz 27, 28), kryje się znak 
Bożej miłości (por. Oz 14,6). Runem – 
puentuje Ravasi – jest łono Maryi, na 
które zstępuje Duch Święty, jako Boża 
rosa, z której się pocznie Chrystus. 
Tak więc Boże macierzyństwo Maryi 
i Jej relację z Duchem Świętym 
możemy przybliżyć sobie i poprzez 
ów biblijny obraz runa nasyconego 
rosą.

 

18.02.2019

 ks. Dariusz 

„Maryja ogrodem Boga 

i patronką spotkań parafialnych”

Pomocą w poznawaniu Matki 
Bożej mogą też okazać ci się obrazy 

związane z Jej osobą. 

Pierwszym z nich jest ogród. Jeden 
z mistyków nazwał Maryję ogrodem 
Boga – Jego rajem. W Niej jest On jak 
u siebie w domu. Niejako przechadza 
się w Niej. Gdzie nie zajdzie, gdzie nie 
zajrzy – samo dobro i samo piękno. 
Maryja to ulubione miejsce prze-
bywania Boga. Jakże piękne porów-
nanie. My też kochamy parki, ogrody. 
Lubimy alejki, rośliny, oczka wodne, 
mostki, ławeczki, harmonię i czy-
stość. Gdy w nie wchodzimy nie chce 
się wychodzić. Nasze zamiłowanie do 
urządzania ogrodów i przebywania 
w nich to pociąg do utraconego raju. 
Lubimy ogrody, bo tęsknimy za rajem. 
Ten raj jest dostępny dla nas tu na 
ziemi, stał się osobą, przybrał imię. 
Brzmi ono Maryja. Tęskniąc za 
utraconym rajem tęsknimy za Ma-
ryją. Tęskniąc za Maryją tęsknimy 
za rajem. Bóg odpowiadając na 
naszą tęsknotę za rajem daje nam 
Maryję. W Maryi raj utracony staje 
się nam dostępny na wyciągnięcie 
ręki. O ile przez Ewę zostaliśmy 
wyproszeni z raju, o tyle przez Maryję 
do niego wracamy. Wspomniałem 
wyżej, że lubiąc ogrody lubimy alejki, 
rośliny, oczka wodne, mostki, ła-
weczki, harmonię i czystość. Patrząc 
symbolicznie na ów wspaniały ogród, 
jakim jest Maryja możemy powie-
dzieć, że istniejące w nim alejki – 
pomagają odkrywać kierunek naszego 
podążania ku niebu. Roślinki – sym-
bolizują cnoty Maryi. Oczka wodne – 
wypraszane dla nas przez Nią łaski. 
Mostki – to Jej misja jednoczenia nas z 
Jezusem. Ławeczki – że to w Niej 
można znaleźć wytchnienie i zanurzyć 
się w zadumę i kontemplację. Czy-
stość – określa pełnię łaski, Jej nie-
skażoność żadnym cieniem grzechu. 
Harmonia – wskazuje na całościowe 
piękno Jej osoby. Ogrodem w minia-
turze jest kwiat róży. Arcybiskup 
Fulton Sheen we wspomnianej wyżej 
książce o Maryi różaniec nazywa 

„koroną z róż”. Nie tylko tajemnica 
ostatnia różańca świętego jest Ko-
ronacją Maryi na królową nieba 
i ziemi, lecz każda tajemnica jest 
koronacją Maryi koronami z róż. Róża 
to mały raj. Symbol obecności Maryi, 
Jej życia mistycznego. Pewnie dlatego 
w Litanii do Najświętszej Maryi Pan-
ny w wersji łacińskiej jest zwrot Rosa 
mistica – Różo mistyczna, a więc 
nieustanne żyjąca na szczytach mis-
tyki. Nie dziwi więc intuicja, że jeżeli 
przyjdzie w Kościele odrodzenie mis-
tyki, odnowa życia duchowego, to 
przyjdzie ona przez Maryję. 

W kontekście obecności Ducha 
Świętego Maryja widzi całe swoje 
życie oraz innych ludzi. Tę obecność 
wypowiada w postaci świadectwa, 
którym jest Magnifikat. W tym zna-
czeniu jest patronką wszystkich spot-
kań formacyjnych, które zawierają w 
sobie miejsce na świadectwa uczest-
ników. W Magnifikat Maryja wych-
wala Boga obecnego w Jej życiu, które 
przecież, jak napisałem wcześniej, 
wcale nie było łatwe, a wręcz hero-
icznie trudne. Widzi swoje życie 
w kontekście wybrania i powołania, 
własnej odpowiedzi na Bożą wolę 
oraz całej historii zbawienia. Mag-
nifikat – świadectwo obecności Boga 
w jej życiu uczy nas patrzenia na 
wszystko w świetle wiary. My nieraz 
mówimy, że „fortuna kołem się toczy” 
a Maryja, że Bóg „władców strąca 
z tronu a wywyższa pokornych”, my 
mówimy, że ktoś lub my sami jes-
teśmy „raz na wozie, raz pod wozem” 
a Maryja mówi, że Bóg „głodnych 
nasyca dobrami a bogatych z niczym 
odprawia”. Historia życia Maryi, 
a w Jej oczach historia świata to his-
toria święta. Warto, abyśmy na 
spotkaniach parafialnych najpierw 
oddawali głos Maryi z Jej świa-
dectwem, z Jej Magnificat a potem 
mówili swoje własne. Świadectwo 
Maryi sprawia, że możemy uznać Ją 
za  pa t ronkę  naszych  spo tkań 
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parafialnych, do specyfiki, których 
należy właśnie słuchanie i mówienie 
świadectw z naszego życia.

25.02.2019  

ks. Mirosław

W świecie, w którym żyjemy jest 
dobro i zło.  Jest też ono obecne w na-
szym życiu, jednak musimy zdawać 
sobie sprawę z tego, że wpływ świata 
jest jednostronny – czytając prasę czy 
oglądając telewizję lub korzystając 
z Internetu zauważamy przewagę 
złych wiadomości. Tak jakby zło do-
minowało w codziennych wydarze-
niach, a przecież tak nie jest. Nawet, 
jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, 
może to wpływać na nas przy-
gnębiająco. Dobro jest ciche, spo-
kojne, nie jest chwytliwe, nie narzuca 
się. Dlatego pokazuje się głównie zło, 
które jest głośne, o którym roz-
mawiamy i dyskutujemy. Ostatnio 
p r z e w a g ę  z ł a  w i d z i m y  t a k ż e 
w relacjach dotyczących Kościoła. 
Możemy nawet nieświadomie ulegać 
temu jednostronnemu obrazowi, także 
w naszych codziennych rachunkach 
sumienia skupiać się wyłącznie na złu 
i słabościach, choć przecież istnieją 
w naszym życiu dobre uczynki.

Takie widzenie świata zacznie nas 
wewnętrznie niszczyć, nastąpi znie-
chęcenie i dezintegracja zabijająca 
nadzieję i wiarę. Dlatego jesteśmy 
wezwani do ciągłego wznoszenia się 
ku przepaści ufności, mamy zauważać 
dobro w otaczającym świecie, a roz-
ważając je zostaniemy napełnieni 
wewnętrznym ładem, porządkiem 
i spokojem. Każde dobro ma po-
czątek w Bogu, dlatego skupiajmy 
się na potędze Jego miłości i miło-
sierdziu, które może pokonać każde 
zło. Takiej postawy uczy nas Ma-

ryja, szczególnie w trudnych sytu-
acjach prób wiary. Ona nigdy nie 
uległa pokusom zniechęcenia, roz-
paczy czy niewiary, bo wiedziała, że 
Pan Bóg jest ponad wszystkim i tak 
pięknie wyśpiewała Jego moc w swej 
pieśni Magnificat. Biorąc przykład 
z Maryi nie skupiajmy się na naszych 
g r z e c h a c h ,  a l e  w y ś p i e w u j m y 
wdzięczność za to, że Bóg wybaczył 
nam kolejny raz.

Dostrzegajmy w naszym życiu do-
bro, które przejawia się w rozmaity 
sposób. Ignacy Loyola proponuje, aby 
przed rachunkiem sumienia zobaczyć 
pięć kroków dobra, czyli pięć przeja-
wów Bożej miłości, zanim zobaczy-
my nasze zło. Pomocną może być 
pieśń „Bez Ciebie nic nie mogę uczy-
nić”:

Dzięki Tobie żyję, dzięki Tobie cho-
dzę, dzięki Tobie wiatr mnie owiewa.

Dzięki Tobie widzę, słyszę i pa-
miętam, chłonę każdą chwilę ist-
nienia.

Odnosząc te dary do Dawcy da-
rów przenosimy uwagę z siebie na 
źródło dobra, na Pana Boga. Sku-
piamy się na Jego miłości i potędze. 
Myślimy też o innych ludziach, o tym, 
co dobrego od nich otrzymaliśmy i co 
sami im daliśmy. Adorując Pana Boga 
będziemy uwalniali się od kon-
centracji na złu i nędzy tego świata i na 
naszych upadkach, ponieważ tak głosi 
Słowo Boże: „Szukajcie dobra, a nie 
zła, abyście żyli, wtedy Pan, Bóg 
Zastępów będzie z wami” (Am 5,14). 
Tak jak Maryja w Magnificat dzię-
kujmy za wszystko, także za dobro, 
które dzięki Bogu czynimy.

Oprac.: Ela Korsak

04.03.2019  

ks. Marek 

„Maryja – wodociągiem łaski”

Dzisiaj chcę nawiązać do konfe-
rencji ks. Darka związanej z po-
równaniami, obrazami Maryi. Dwa 
tygodnie temu była mowa o Maryi, 
jako „ogrodzie” Boga oraz o Maryi 
mówiącej swoje świadectwo – Mag-
nificat. 

 Dzisiaj przybliżę inne obrazy 
związane z Maryją. Jeden z mistyków 
porównał Jezusa do słońca a Maryję 
do księżyca. Wiemy, że księżyc świeci 
nie swoim światłem, ale jedynie 
odbija światło słońca. Słońce świeci 
własną mocą. Księżyc światłem 
słońca. Maryja świeci światłem 
Chrystusa i to świeci całą swoją 
powierzchnią. Na tym polega Jej 
wyjątkowość. Możemy powiedzieć, 
że święci świecili na określoną ilość 
procentów, jedni mniej drudzy więcej, 
całą zaś swoją powierzchnią świeciła 
jedynie Matka Najświętsza. W Go-
dzinkach o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny czytamy 
lub śpiewamy:

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo 

dało. Z Ciebie Słowo Przedwieczne w 

ciało się przybrało. Aby człowiek z 

padołu powstał wywyższony. Niewiele od 

Aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu swym, jak złota zorza 

światłem sieje.

Ty też jesteś wezwany do tego, aby 
świecić światłem Chrystusa. Niekiedy 
możesz być jak rogalik na niebie, 
świecąc na 10 czy 15 procent, możesz 
też świecić na 50 procent a czasami 
może nawet na 99 procent. Nigdy 
jednak nie będziesz świecić w pełni 
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Spotkania, a chwała Pana napełniła 
przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść 
do Namiotu Spotkania, bo spoczywał 
na nim obłok i chwała Pana wypeł-
niała przybytek». Obłok osłaniający 
Maryję wskazuje na obecność w Niej 
Boga”. 

Bardzo ciekawą refleksję związaną 
z macierzyństwem Maryi i Duchem 
Świętym czyni Gianfranco Ravasi 
w książce Miesiąc z Maryją. Za jego 
sugestią cytuję fragment z Księgi 
Sędziów: „Rzekł więc Gedeon do 
Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze 
mnie wybawić Izraela, jak to po-
wiedziałeś, pozwól, że położę runo 
wełny na klepisku; jeżeli rosa opadnie 
tylko na runo, a cała ziemia dokoła 
będzie sucha, będę wiedział, że wy-
bawisz Izraela przeze mnie, jak po-
wiedziałeś». Tak uczynił. Kiedy rano 
wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął 
z runa pełną czaszę wody” (Sdz 
6,1.6.14-17.36-38). Opis koncentruje 
naszą uwagę na próbie z owczym 
runem. Gedeon – jak pisze Ravasi – 
„wykłada je na klepisku, a w sym-
bolice maryjnej owo runo staje się 
obrazem łona Maryi. W nocnej, bar-
dzo obfitej rosie, która w pejzażu 
palestyńskim oznacza błogosławień-
stwa (por. Rdz 27, 28), kryje się znak 
Bożej miłości (por. Oz 14,6). Runem – 
puentuje Ravasi – jest łono Maryi, na 
które zstępuje Duch Święty, jako Boża 
rosa, z której się pocznie Chrystus. 
Tak więc Boże macierzyństwo Maryi 
i Jej relację z Duchem Świętym 
możemy przybliżyć sobie i poprzez 
ów biblijny obraz runa nasyconego 
rosą.

 

18.02.2019

 ks. Dariusz 

„Maryja ogrodem Boga 

i patronką spotkań parafialnych”

Pomocą w poznawaniu Matki 
Bożej mogą też okazać ci się obrazy 

związane z Jej osobą. 

Pierwszym z nich jest ogród. Jeden 
z mistyków nazwał Maryję ogrodem 
Boga – Jego rajem. W Niej jest On jak 
u siebie w domu. Niejako przechadza 
się w Niej. Gdzie nie zajdzie, gdzie nie 
zajrzy – samo dobro i samo piękno. 
Maryja to ulubione miejsce prze-
bywania Boga. Jakże piękne porów-
nanie. My też kochamy parki, ogrody. 
Lubimy alejki, rośliny, oczka wodne, 
mostki, ławeczki, harmonię i czy-
stość. Gdy w nie wchodzimy nie chce 
się wychodzić. Nasze zamiłowanie do 
urządzania ogrodów i przebywania 
w nich to pociąg do utraconego raju. 
Lubimy ogrody, bo tęsknimy za rajem. 
Ten raj jest dostępny dla nas tu na 
ziemi, stał się osobą, przybrał imię. 
Brzmi ono Maryja. Tęskniąc za 
utraconym rajem tęsknimy za Ma-
ryją. Tęskniąc za Maryją tęsknimy 
za rajem. Bóg odpowiadając na 
naszą tęsknotę za rajem daje nam 
Maryję. W Maryi raj utracony staje 
się nam dostępny na wyciągnięcie 
ręki. O ile przez Ewę zostaliśmy 
wyproszeni z raju, o tyle przez Maryję 
do niego wracamy. Wspomniałem 
wyżej, że lubiąc ogrody lubimy alejki, 
rośliny, oczka wodne, mostki, ła-
weczki, harmonię i czystość. Patrząc 
symbolicznie na ów wspaniały ogród, 
jakim jest Maryja możemy powie-
dzieć, że istniejące w nim alejki – 
pomagają odkrywać kierunek naszego 
podążania ku niebu. Roślinki – sym-
bolizują cnoty Maryi. Oczka wodne – 
wypraszane dla nas przez Nią łaski. 
Mostki – to Jej misja jednoczenia nas z 
Jezusem. Ławeczki – że to w Niej 
można znaleźć wytchnienie i zanurzyć 
się w zadumę i kontemplację. Czy-
stość – określa pełnię łaski, Jej nie-
skażoność żadnym cieniem grzechu. 
Harmonia – wskazuje na całościowe 
piękno Jej osoby. Ogrodem w minia-
turze jest kwiat róży. Arcybiskup 
Fulton Sheen we wspomnianej wyżej 
książce o Maryi różaniec nazywa 

„koroną z róż”. Nie tylko tajemnica 
ostatnia różańca świętego jest Ko-
ronacją Maryi na królową nieba 
i ziemi, lecz każda tajemnica jest 
koronacją Maryi koronami z róż. Róża 
to mały raj. Symbol obecności Maryi, 
Jej życia mistycznego. Pewnie dlatego 
w Litanii do Najświętszej Maryi Pan-
ny w wersji łacińskiej jest zwrot Rosa 
mistica – Różo mistyczna, a więc 
nieustanne żyjąca na szczytach mis-
tyki. Nie dziwi więc intuicja, że jeżeli 
przyjdzie w Kościele odrodzenie mis-
tyki, odnowa życia duchowego, to 
przyjdzie ona przez Maryję. 

W kontekście obecności Ducha 
Świętego Maryja widzi całe swoje 
życie oraz innych ludzi. Tę obecność 
wypowiada w postaci świadectwa, 
którym jest Magnifikat. W tym zna-
czeniu jest patronką wszystkich spot-
kań formacyjnych, które zawierają w 
sobie miejsce na świadectwa uczest-
ników. W Magnifikat Maryja wych-
wala Boga obecnego w Jej życiu, które 
przecież, jak napisałem wcześniej, 
wcale nie było łatwe, a wręcz hero-
icznie trudne. Widzi swoje życie 
w kontekście wybrania i powołania, 
własnej odpowiedzi na Bożą wolę 
oraz całej historii zbawienia. Mag-
nifikat – świadectwo obecności Boga 
w jej życiu uczy nas patrzenia na 
wszystko w świetle wiary. My nieraz 
mówimy, że „fortuna kołem się toczy” 
a Maryja, że Bóg „władców strąca 
z tronu a wywyższa pokornych”, my 
mówimy, że ktoś lub my sami jes-
teśmy „raz na wozie, raz pod wozem” 
a Maryja mówi, że Bóg „głodnych 
nasyca dobrami a bogatych z niczym 
odprawia”. Historia życia Maryi, 
a w Jej oczach historia świata to his-
toria święta. Warto, abyśmy na 
spotkaniach parafialnych najpierw 
oddawali głos Maryi z Jej świa-
dectwem, z Jej Magnificat a potem 
mówili swoje własne. Świadectwo 
Maryi sprawia, że możemy uznać Ją 
za  pa t ronkę  naszych  spo tkań 
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parafialnych, do specyfiki, których 
należy właśnie słuchanie i mówienie 
świadectw z naszego życia.

25.02.2019  

ks. Mirosław

W świecie, w którym żyjemy jest 
dobro i zło.  Jest też ono obecne w na-
szym życiu, jednak musimy zdawać 
sobie sprawę z tego, że wpływ świata 
jest jednostronny – czytając prasę czy 
oglądając telewizję lub korzystając 
z Internetu zauważamy przewagę 
złych wiadomości. Tak jakby zło do-
minowało w codziennych wydarze-
niach, a przecież tak nie jest. Nawet, 
jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, 
może to wpływać na nas przy-
gnębiająco. Dobro jest ciche, spo-
kojne, nie jest chwytliwe, nie narzuca 
się. Dlatego pokazuje się głównie zło, 
które jest głośne, o którym roz-
mawiamy i dyskutujemy. Ostatnio 
p r z e w a g ę  z ł a  w i d z i m y  t a k ż e 
w relacjach dotyczących Kościoła. 
Możemy nawet nieświadomie ulegać 
temu jednostronnemu obrazowi, także 
w naszych codziennych rachunkach 
sumienia skupiać się wyłącznie na złu 
i słabościach, choć przecież istnieją 
w naszym życiu dobre uczynki.

Takie widzenie świata zacznie nas 
wewnętrznie niszczyć, nastąpi znie-
chęcenie i dezintegracja zabijająca 
nadzieję i wiarę. Dlatego jesteśmy 
wezwani do ciągłego wznoszenia się 
ku przepaści ufności, mamy zauważać 
dobro w otaczającym świecie, a roz-
ważając je zostaniemy napełnieni 
wewnętrznym ładem, porządkiem 
i spokojem. Każde dobro ma po-
czątek w Bogu, dlatego skupiajmy 
się na potędze Jego miłości i miło-
sierdziu, które może pokonać każde 
zło. Takiej postawy uczy nas Ma-

ryja, szczególnie w trudnych sytu-
acjach prób wiary. Ona nigdy nie 
uległa pokusom zniechęcenia, roz-
paczy czy niewiary, bo wiedziała, że 
Pan Bóg jest ponad wszystkim i tak 
pięknie wyśpiewała Jego moc w swej 
pieśni Magnificat. Biorąc przykład 
z Maryi nie skupiajmy się na naszych 
g r z e c h a c h ,  a l e  w y ś p i e w u j m y 
wdzięczność za to, że Bóg wybaczył 
nam kolejny raz.

Dostrzegajmy w naszym życiu do-
bro, które przejawia się w rozmaity 
sposób. Ignacy Loyola proponuje, aby 
przed rachunkiem sumienia zobaczyć 
pięć kroków dobra, czyli pięć przeja-
wów Bożej miłości, zanim zobaczy-
my nasze zło. Pomocną może być 
pieśń „Bez Ciebie nic nie mogę uczy-
nić”:

Dzięki Tobie żyję, dzięki Tobie cho-
dzę, dzięki Tobie wiatr mnie owiewa.

Dzięki Tobie widzę, słyszę i pa-
miętam, chłonę każdą chwilę ist-
nienia.

Odnosząc te dary do Dawcy da-
rów przenosimy uwagę z siebie na 
źródło dobra, na Pana Boga. Sku-
piamy się na Jego miłości i potędze. 
Myślimy też o innych ludziach, o tym, 
co dobrego od nich otrzymaliśmy i co 
sami im daliśmy. Adorując Pana Boga 
będziemy uwalniali się od kon-
centracji na złu i nędzy tego świata i na 
naszych upadkach, ponieważ tak głosi 
Słowo Boże: „Szukajcie dobra, a nie 
zła, abyście żyli, wtedy Pan, Bóg 
Zastępów będzie z wami” (Am 5,14). 
Tak jak Maryja w Magnificat dzię-
kujmy za wszystko, także za dobro, 
które dzięki Bogu czynimy.

Oprac.: Ela Korsak

04.03.2019  

ks. Marek 

„Maryja – wodociągiem łaski”

Dzisiaj chcę nawiązać do konfe-
rencji ks. Darka związanej z po-
równaniami, obrazami Maryi. Dwa 
tygodnie temu była mowa o Maryi, 
jako „ogrodzie” Boga oraz o Maryi 
mówiącej swoje świadectwo – Mag-
nificat. 

 Dzisiaj przybliżę inne obrazy 
związane z Maryją. Jeden z mistyków 
porównał Jezusa do słońca a Maryję 
do księżyca. Wiemy, że księżyc świeci 
nie swoim światłem, ale jedynie 
odbija światło słońca. Słońce świeci 
własną mocą. Księżyc światłem 
słońca. Maryja świeci światłem 
Chrystusa i to świeci całą swoją 
powierzchnią. Na tym polega Jej 
wyjątkowość. Możemy powiedzieć, 
że święci świecili na określoną ilość 
procentów, jedni mniej drudzy więcej, 
całą zaś swoją powierzchnią świeciła 
jedynie Matka Najświętsza. W Go-
dzinkach o Niepokalanym Poczęciu 
Najświętszej Maryi Panny czytamy 
lub śpiewamy:

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo 

dało. Z Ciebie Słowo Przedwieczne w 

ciało się przybrało. Aby człowiek z 

padołu powstał wywyższony. Niewiele od 

Aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu swym, jak złota zorza 

światłem sieje.

Ty też jesteś wezwany do tego, aby 
świecić światłem Chrystusa. Niekiedy 
możesz być jak rogalik na niebie, 
świecąc na 10 czy 15 procent, możesz 
też świecić na 50 procent a czasami 
może nawet na 99 procent. Nigdy 
jednak nie będziesz świecić w pełni 
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jak Maryja, chociaż również, dzięki 
Jej pomocy możesz przybliżać się do 
owej pełni, do tych upragnionych stu 
procent. 

W tradycji Kościoła, szczególnie 
w liturgii Maryja porównywana jest do 
świecy.  W ciągu całego roku 
liturgicznego patrząc na spalające 
się świece możemy widzieć w nich 
powołanie Maryi, która sama spa-
lając się daje światu światło. Świeca 
spalając się jakby się „uniża”, jest jej 
coraz mniej a światła coraz więcej. 
Pierwszą ze wszystkich świec w li-
turgii Kościoła jest oczywiście Pas-
chał oznaczający Chrystusa. Obok 
niego jest świeca odnosząca się do 
Maryi. To świeca roratnia potocznie 
zwana roratką, którą w naszych 
kościołach ustawiamy obok ołtarza 
w okresie adwentu. Jest ona nie tylko 
znakiem oczekiwania Maryi, Jej 
ofiary, uniżenia, pełnienia woli Bożej, 
ale też programem dla naszego życia, 
w który wpisują się słowa św. Jana 
Chrzciciela: „Potrzeba, aby On wzra-
stał, a ja się umniejszał”.

Wśród teologów, głównie nie-
katolickich, możemy spotkać się z za-
strzeżeniami, że Maryja zasłania sobą 
Jezusa. Nic bardziej mylnego. Tego 
rodzaju wątpliwości rozwiewa zupeł-
nie porównanie misji Maryi do 
funkcji szkła powiększającego. Nie 
zasłania ono ani liter ani obrazów, na 
które patrzymy. Wręcz przeciwnie, 
dzięki niemu widzimy je wyraźniej, 
dokład-niej, dostrzegając szczegóły, 
detale, niuanse, które trudno jest 
dostrzec „gołym okiem”. Ponadto, 
oddawać cześć Jezusowi to pełnić 
Jego wolę, ewidentnie zaś jest jego 
wolą poz-nanie i ukochanie jego 
Matki. Jak Maryja jest drogą Jezusa do 
czło-wieka,  tak też jest  drogą 
człowieka do pełniejszego poznania 
Jej Syna.

 Maryja jest także w żywej 
i ciągłej relacji z Duchem Świętym. 
Usłyszałem podczas jednej z kon-

ferencji bardzo śmiałe stwierdzenie, 
że Maryja jest „ucieleśnieniem” 
Ducha Świętego. Duch Święty ze 
swej natury jest niewidzialny. Wi-
dzialnym staje się za pośrednictwem 
Tej, która jest pełna Ducha Świętego, 
który Ją przenika i za pośrednictwem 
którego poczęła i zrodziła Jezusa 
Chrystusa. Spotykając Maryję spoty-
kamy Ducha Świętego. Spotykając 
Maryję spotykamy owoce Jego 
działania w Jej życiu. Absurdalne 
wydają się przeciwstawiania sobie 
Maryi i Ducha Świętego. Pełnia łaski 
jest obecna w odkupieńczej ofierze 
Jezusa Chrystusa, która uobecnia się w 
każdej Mszy Świętej. Problemem nie 
jest  brak łaski, lecz nasze otwarcie na 
nią. W procesie tym Maryja pełni rolę 
nie do zastąpienia. Na miarę naszej 
więzi z Nią, Maryja stałe się łącz-
nikiem między nami a Jej Synem 
i Jego dziełem zbawczym, które 
uobecnia się podczas każdej Mszy 
Świętej. Święty Bernard z Clairvaux 
Maryję nazywa „wodociągiem 
łaski”. Maryi zależy na tym, abyśmy 
m i e l i  c i ą g ł y  d o s t ę p  d o  ł a s k i 
odkupienia. Ten dostęp pragnie nam 
ułatwiać, za swoim pośrednictwem 
czynić niejako „na wyciągnięcie ręki”. 
Na zasadzie daleko idącej analogii, 
podobnie jak po wodę nie musimy iść 
do studni korzystając z wodociągu, 
tak będąc w żywej relacji z Maryją 
możemy korzystać z jej pośred-
nictwa w dostępie do łaski Odku-
pienia. 

 

18.03.2019  

ks. Sławomir  

„Bóg uwalnia nas z lęku”

Żyjąc w ciągłym pośpiechu oraz 
presji związanej ze stawianymi 
wymaganiami i  oczekiwaniami 
życiowymi doświadczamy lęku. 
Obawiamy się tego, co może się stać: 
np.: czy nie stracimy pracy, czy nie 
zachorujemy sami lub ktoś z bliskich. 
Rodzice lękają się o swoje dzieci, czy 
będą się dobrze sprawowały, czy nie 
pogubią się w życiu. Boimy się o wiele 
różnych rzeczy, zamartwiamy się o 
n ie ,  pon ieważ  zapominamy o 
podstawowej postawie chrześcijanina, 
czyli o tym, że trzeba najpierw zaufać 
Panu Bogu, skoro jestem człowiekiem 
wierzącym. Trzeba zawierzyć Matce 
Bożej, skoro została nam dana, jako 
M a t k a  K o ś c i o ł a  i  w  n a s z y m 
przypadku, jako ta, która założyła 
RRN oraz nim kieruje.

Naszym największym problemem 

w zaufaniu Bogu jest to, że zbytnio 

polegamy, na sobie. Wiedza, doś-

wiadczenie życiowe, predyspozycje, 

kompetencje, znajomości, pozycja 

społeczna, pieniądze skłaniają nas ku 

takiej postawie. Ulegamy pokusie, że 

sobie poradzimy, że jakoś tam będzie. 

W konsekwencji staramy się jeszcze 

bardziej zabezpieczać zapominając 

o Bożej opatrzności, o tym, że Pan Bóg 

ma dla nas wspaniały plan życia 

obejmujący wszystko, co jest nam 

potrzebne. Wówczas w tym wszy-

stkim pozostajemy sami pomimo tylu 

znajomych i przyjaciół, na których 

możemy polegać. 

Taka postawa polegania na sobie 

i na tym, co posiadamy, co potrafimy 

podobna jest do postawy Szkota, który 

otrzymał od przyjaciół dwa bilety do 

Ameryki. Zaradny, oszczędny przez 

całe życie i niewydający pieniędzy na 

rzeczy niepotrzebne postanowił 

wybrać się tam z żoną. Wówczas 

podróżowało się statkiem. Aby uni-

nąć kosztów stołowania się w mesie 

okrętowej zabrali ze sobą prowiant na 

całą podróż. Po kilku dniach okazało 

się, że chleb był już suchy, a po 
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następnych kilku wszystko spleśniało 

z powodu wilgoci. Pojawił się lęk, że 

nie wystarczy im żywności. Wtedy 

żona Szkota mówi do męża, aby 

poszedł do mesy okrętowej i kupił coś 

niedrogiego. Gdy pokazał bilet, 

okazało się, że w cenie biletu podróży 

były trzy posiłki dziennie. 

Czasami tak jest z nami. Po-

legając na sobie próbujemy zabez-

pieczyć się, a następnie, widząc jak 

życie jest ciężkie lękamy się, czy 

wystarczy sił i środków by pokonać 

różne trudności, rozwiązać problemy, 

przetrwać kłopotliwe sytuacje, 

a porażki zamienić w sukcesy. A Pan 

Bóg mówi: masz bilet na całe życie. 

Bilet, w którym zapłacone jest 

wszystko. Ktoś zapłacił za ciebie. 

Wystarczy, że zaufasz i roztropnie 

będziesz z tego korzystał. 

W Ewangelii czytamy o tym jak 

Jezus wskrzesił swego przyjaciela 

Łazarza. Tak bardzo go kochał, że 

płakał nad jego grobem. Czyli ten, 

który ma tak wielką moc jednocześnie 

tak bardzo kocha. Ileż razy Chrystus 

płacze nad naszymi życiowymi 

porażkami, planami, które się nie 

udały, nad naszym zmęczeniem. A my 

poprzez brak zaufania zachowujemy 

się podobnie jak Marta: „Panie gdybyś 

tu był mój brat by nie umarł”. Gdybyś 

był w naszym życiu z pewnością by 

ono inaczej wyglądało. Nie byłoby 

tych trudnych doświadczeń. Za-

pominamy, że Chrystus jest na 

wyciągnięcie ręki. Tak wiele razy 

nam już pomógł. Tak wiele razy 

podniósł nas z upadku i wypro-

wadził z tego jeszcze większe dobro 

od tego, które posiadaliśmy wcześ-

niej. Jezus mógł sprawić, aby Łazarz 

nie umarł, ale chciał wyprowadzić 

większe dobro. Dlatego Jezus, mówi 

do Marty: „Czyż nie powiedziałem ci, 

że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 

Bożą”. Jeśli zaufamy do końca 

otrzymamy więcej niż potrzebujemy.

Każdy z nas doświadcza Bożej 

łaski. Powstaje jednak pytanie: czy ja 

to widzę?  Bo zazwyczaj widzimy to, 

co chcemy zobaczyć, a nie jak jest 

w rzeczywistości. Dzieje się tak 

wtedy, gdy kierujemy się własnymi 

schematami, które nie pozwalają 

obiektywnie spojrzeć na to, co się 

dzieje. Ks. Pawlukiewicz wyjaśniając 

ten problem posłużył się takim 

przykładem. Na przyjęciu było wielu 

gości. Podawano wykwintne dania. 

Gospodyni była szczęśliwa, bo wszy-

stkim smakowało. Po przekąskach 

zaproponowała kawę lub herbatę. Za 

chwilę przyniosła filiżanki i podała 

każdemu to, na co miał ochotę. 

W pewnym momencie usłyszała 

dźwięk tłuczącej się filiżanki. Na-

tychmiast odwróciła się i zdener-

wowana powiedziała do swego męża: 

„ty niezdaro! Coś ty zrobił? Zbiłeś mi 

filiżankę! Skąd ja teraz wezmę do 

kompletu. To było po babci. Pamiątka 

rodzinna”. A mąż w odpowiedzi: 

„Kochanie, to nie ja. To twoja ma-

musia”. „Mamusia?” – zdziwiła się 

żona. „A, to nic się nie stało, mamusiu. 

Zostało jeszcze jedenaście, a tylu mi 

przecież nie potrzeba. Rzadko się 

zdarza tak wielu gości. Może w końcu 

kupi się nowe. Przecież te już były 

wyszczerbione. Mamusiu nic się nie 

stało!” 

Zwróćmy uwagę: piętnaście se-

kund, a ta kobieta widzi zupełnie coś 

innego. Wcześniej widziała nie-

szczęście. Tragedię rodzinną. A chwi-

lę później: „nic się nie stało ma-

musiu”. Człowiek widzi to, co chce 

zobaczyć, kiedy kieruje się sche-

matami. Wszystko zależy od sytuacji, 

w której się znajdujemy. Zatem 

pytanie: czy chcemy widzieć ciągłe 

działanie Bożej łaski w naszym życiu? 

Czy tylko w zależności od sytuacji? 

Czy wierzymy w to, że Chrystus jest 

z nami cały czas, skoro obiecał swoim 

uczniom, że będzie z nimi po 

wszystkie dni, aż do skończenia 

świata? Czy dostrzegamy jego obec-

ność tylko czasami? Czy podobnie jest 

z obecnością Maryi w naszym życiu? 

Każdy z nas otrzymał bilet na 

pielgrzymkę przez życie. Za ten 

bilet Chrystus zapłacił. Ten bilet 

drogo kosztował, cenę Jego życia. 

Obecne przeżywanie nabożeństw 

pasyjnych o tym nam przypomina. 

Chrystus ofiarowując za nas swoje 

życie wysłużył nam potrzebne dary 

i łaski. Łaskę uczynkową, łaskę 

uświęcającą i dary Ducha Świętego. 

Jak i na ile z tego skorzystamy zależy 

od nas. Oczywiście możemy jechać na 

swoich skromnych zapasach tak jak 

ten Szkot. Czyli na swoim honorze, na 

własnych predyspozycjach, kompe-

tencjach, przezorności, na odporności 

psychicznej. Możemy też kierować 

się własnymi schematami i postrzegać 

wszystko tak jak chcemy widzieć. 

Tele, że wtedy będziemy nadal żyć 

w ciągłym lęku.

Ojciec Święty Benedykt XVI 

podczas inauguracji pontyfikatu 

w 2005r. mówił: „Chrystus niczego 

człowiekowi nie zabiera. Niczego, co 

ludzkie nie chce nam odebrać, lecz 

wszystko, co już mamy chce ubo-

gacić. On sprawia, że stajemy się w 

pełni ludźmi, że i to, co w nas ludzkie 

jeszcze bardziej wybrzmiewa i pięk-

nieje”.  

Każde spotkanie formacyjne to – 

można powiedzieć – czas apelu 

Chrystusa, który staje przed drzwiami 

naszych serc i kołacze, by Go 

wpuścić. Tylko wtedy będzie mógł 

usuwać lęki z naszych serc. Wówczas 

bez obaw będziemy mogli patrzeć 

w przyszłość mimo pośpiechu ży-

ciowego oraz presji  związanej 

z wymaganiami i oczekiwaniami. 

Maryja niech będzie wzorem za-

ufania, zwłaszcza wtedy, kiedy 

doświadczamy różnych trudności.
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nią. W procesie tym Maryja pełni rolę 
nie do zastąpienia. Na miarę naszej 
więzi z Nią, Maryja stałe się łącz-
nikiem między nami a Jej Synem 
i Jego dziełem zbawczym, które 
uobecnia się podczas każdej Mszy 
Świętej. Święty Bernard z Clairvaux 
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możemy korzystać z jej pośred-
nictwa w dostępie do łaski Odku-
pienia. 

 

18.03.2019  

ks. Sławomir  

„Bóg uwalnia nas z lęku”

Żyjąc w ciągłym pośpiechu oraz 
presji związanej ze stawianymi 
wymaganiami i  oczekiwaniami 
życiowymi doświadczamy lęku. 
Obawiamy się tego, co może się stać: 
np.: czy nie stracimy pracy, czy nie 
zachorujemy sami lub ktoś z bliskich. 
Rodzice lękają się o swoje dzieci, czy 
będą się dobrze sprawowały, czy nie 
pogubią się w życiu. Boimy się o wiele 
różnych rzeczy, zamartwiamy się o 
n ie ,  pon ieważ  zapominamy o 
podstawowej postawie chrześcijanina, 
czyli o tym, że trzeba najpierw zaufać 
Panu Bogu, skoro jestem człowiekiem 
wierzącym. Trzeba zawierzyć Matce 
Bożej, skoro została nam dana, jako 
M a t k a  K o ś c i o ł a  i  w  n a s z y m 
przypadku, jako ta, która założyła 
RRN oraz nim kieruje.

Naszym największym problemem 

w zaufaniu Bogu jest to, że zbytnio 

polegamy, na sobie. Wiedza, doś-

wiadczenie życiowe, predyspozycje, 

kompetencje, znajomości, pozycja 

społeczna, pieniądze skłaniają nas ku 

takiej postawie. Ulegamy pokusie, że 

sobie poradzimy, że jakoś tam będzie. 
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następnych kilku wszystko spleśniało 

z powodu wilgoci. Pojawił się lęk, że 

nie wystarczy im żywności. Wtedy 

żona Szkota mówi do męża, aby 

poszedł do mesy okrętowej i kupił coś 

niedrogiego. Gdy pokazał bilet, 

okazało się, że w cenie biletu podróży 

były trzy posiłki dziennie. 

Czasami tak jest z nami. Po-

legając na sobie próbujemy zabez-

pieczyć się, a następnie, widząc jak 

życie jest ciężkie lękamy się, czy 

wystarczy sił i środków by pokonać 

różne trudności, rozwiązać problemy, 

przetrwać kłopotliwe sytuacje, 

a porażki zamienić w sukcesy. A Pan 

Bóg mówi: masz bilet na całe życie. 

Bilet, w którym zapłacone jest 

wszystko. Ktoś zapłacił za ciebie. 

Wystarczy, że zaufasz i roztropnie 

będziesz z tego korzystał. 

W Ewangelii czytamy o tym jak 

Jezus wskrzesił swego przyjaciela 

Łazarza. Tak bardzo go kochał, że 

płakał nad jego grobem. Czyli ten, 

który ma tak wielką moc jednocześnie 

tak bardzo kocha. Ileż razy Chrystus 

płacze nad naszymi życiowymi 

porażkami, planami, które się nie 

udały, nad naszym zmęczeniem. A my 

poprzez brak zaufania zachowujemy 

się podobnie jak Marta: „Panie gdybyś 

tu był mój brat by nie umarł”. Gdybyś 

był w naszym życiu z pewnością by 

ono inaczej wyglądało. Nie byłoby 

tych trudnych doświadczeń. Za-

pominamy, że Chrystus jest na 

wyciągnięcie ręki. Tak wiele razy 

nam już pomógł. Tak wiele razy 

podniósł nas z upadku i wypro-

wadził z tego jeszcze większe dobro 

od tego, które posiadaliśmy wcześ-

niej. Jezus mógł sprawić, aby Łazarz 

nie umarł, ale chciał wyprowadzić 

większe dobro. Dlatego Jezus, mówi 

do Marty: „Czyż nie powiedziałem ci, 

że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę 

Bożą”. Jeśli zaufamy do końca 

otrzymamy więcej niż potrzebujemy.

Każdy z nas doświadcza Bożej 

łaski. Powstaje jednak pytanie: czy ja 

to widzę?  Bo zazwyczaj widzimy to, 

co chcemy zobaczyć, a nie jak jest 

w rzeczywistości. Dzieje się tak 

wtedy, gdy kierujemy się własnymi 

schematami, które nie pozwalają 

obiektywnie spojrzeć na to, co się 

dzieje. Ks. Pawlukiewicz wyjaśniając 

ten problem posłużył się takim 

przykładem. Na przyjęciu było wielu 

gości. Podawano wykwintne dania. 

Gospodyni była szczęśliwa, bo wszy-

stkim smakowało. Po przekąskach 

zaproponowała kawę lub herbatę. Za 

chwilę przyniosła filiżanki i podała 

każdemu to, na co miał ochotę. 

W pewnym momencie usłyszała 

dźwięk tłuczącej się filiżanki. Na-

tychmiast odwróciła się i zdener-

wowana powiedziała do swego męża: 

„ty niezdaro! Coś ty zrobił? Zbiłeś mi 

filiżankę! Skąd ja teraz wezmę do 

kompletu. To było po babci. Pamiątka 

rodzinna”. A mąż w odpowiedzi: 

„Kochanie, to nie ja. To twoja ma-

musia”. „Mamusia?” – zdziwiła się 

żona. „A, to nic się nie stało, mamusiu. 

Zostało jeszcze jedenaście, a tylu mi 

przecież nie potrzeba. Rzadko się 

zdarza tak wielu gości. Może w końcu 

kupi się nowe. Przecież te już były 

wyszczerbione. Mamusiu nic się nie 

stało!” 

Zwróćmy uwagę: piętnaście se-

kund, a ta kobieta widzi zupełnie coś 

innego. Wcześniej widziała nie-

szczęście. Tragedię rodzinną. A chwi-

lę później: „nic się nie stało ma-

musiu”. Człowiek widzi to, co chce 

zobaczyć, kiedy kieruje się sche-

matami. Wszystko zależy od sytuacji, 

w której się znajdujemy. Zatem 

pytanie: czy chcemy widzieć ciągłe 

działanie Bożej łaski w naszym życiu? 

Czy tylko w zależności od sytuacji? 

Czy wierzymy w to, że Chrystus jest 

z nami cały czas, skoro obiecał swoim 

uczniom, że będzie z nimi po 

wszystkie dni, aż do skończenia 

świata? Czy dostrzegamy jego obec-

ność tylko czasami? Czy podobnie jest 

z obecnością Maryi w naszym życiu? 

Każdy z nas otrzymał bilet na 

pielgrzymkę przez życie. Za ten 

bilet Chrystus zapłacił. Ten bilet 

drogo kosztował, cenę Jego życia. 

Obecne przeżywanie nabożeństw 

pasyjnych o tym nam przypomina. 

Chrystus ofiarowując za nas swoje 

życie wysłużył nam potrzebne dary 

i łaski. Łaskę uczynkową, łaskę 

uświęcającą i dary Ducha Świętego. 

Jak i na ile z tego skorzystamy zależy 

od nas. Oczywiście możemy jechać na 

swoich skromnych zapasach tak jak 

ten Szkot. Czyli na swoim honorze, na 

własnych predyspozycjach, kompe-

tencjach, przezorności, na odporności 

psychicznej. Możemy też kierować 

się własnymi schematami i postrzegać 

wszystko tak jak chcemy widzieć. 

Tele, że wtedy będziemy nadal żyć 

w ciągłym lęku.

Ojciec Święty Benedykt XVI 

podczas inauguracji pontyfikatu 

w 2005r. mówił: „Chrystus niczego 

człowiekowi nie zabiera. Niczego, co 

ludzkie nie chce nam odebrać, lecz 

wszystko, co już mamy chce ubo-

gacić. On sprawia, że stajemy się w 

pełni ludźmi, że i to, co w nas ludzkie 

jeszcze bardziej wybrzmiewa i pięk-

nieje”.  

Każde spotkanie formacyjne to – 

można powiedzieć – czas apelu 

Chrystusa, który staje przed drzwiami 

naszych serc i kołacze, by Go 

wpuścić. Tylko wtedy będzie mógł 

usuwać lęki z naszych serc. Wówczas 

bez obaw będziemy mogli patrzeć 

w przyszłość mimo pośpiechu ży-

ciowego oraz presji  związanej 

z wymaganiami i oczekiwaniami. 

Maryja niech będzie wzorem za-

ufania, zwłaszcza wtedy, kiedy 

doświadczamy różnych trudności.
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Matka Boża zaprosiła mnie na dni 

skupienia animatorów do Studzie-

nicznej. Ucieszyłam się. Do Stu-

dzienicznej jeździłam będąc uczen-

nicą szkoły podstawowej, w szkole 

średniej, a później już z mężem 

i dziećmi. Urokliwe miejsce. Pamię-

tam jeszcze jak w latach 80 -tych 

szłam do kościółka na tzw. „Grądzik”, 

gdy droga była podmokła, przejście 

wąskie a ziemia się uginała. Robiło to 

na mnie wrażenie.

Tym razem byłam ze wspólnotą. 

To moja druga rodzina, więc czułam 

się jak w domu. Był to czas, w którym 

kolejny raz uświadamiałam sobie, jak 

ważna jest obecność Matki Bożej 

w moim życiu. Jak ważne jest abym 

do niej ciągle wołała, że to właśnie 

Ona jest wodociągiem łaski i przy 

prostej czynności odkręcania kranu, 

(która o tym mi przypomina) już 

mogę do Niej wołać w aktach strze-

listych.  Bardzo głęboko przemówiły 

do mnie słowa Bernarda z Cairvaux, 

które medytowaliśmy w niedzielę. 

Zrodziło się we mnie pragnienie 

wypisania ich i zawieszenia w wi-

docznym miejscu. Mówią one, że 

w jakimkolwiek jestem położeniu 

mam wzywać Maryję a ona uchroni 

mnie od zła. Inaczej „przepadnę 

w odmętach”.

Niespodzianką dla mnie było, że 

tak szybko (w wersji roboczej) pow-

stał niebieski „List do Ewy”. Mogli-

śmy poznać jego treść. Przy czytaniu 

fragmentu o Maryi, jako Mistrzyni, 

głęboko wzruszyłam się. Jakie cier-

pienia przeszła Maryja będąc Matką 

Boga i z jaką cichością je przyjęła. 

Pojawiło się w sercu pytanie – a ja?

Listy do Ewy to ogromny dar Mat-

ki Bożej dla nas, aby wejść w głębie: 

Eucharystii, życia duchowego, życia 

z Maryją. W tym momencie budzi się 

wdzięczność Ks. Darkowi, że podjął 

taki trud. Jest to troska naszych Pas-

terzy o nasze dusze, abyśmy nie 

„przepadli w odmętach”. Bycie we 

wspólnocie to ogrom łask spływa-

jących na mnie każdego dnia. Czy za 

to dziękuję? Czas w Studzienicznej to 

również czas łaski.

Maryjo, Ty za mnie dziękuj dobre-

mu Bogu za wszystko, czym mnie 

obdarza, za to, że mnie tak bardzo 

kocha i chce do Siebie przyprowadzić 

drogą najkrótszą.

Basia Pietrzykowska

Dni skupienia dla animatorów 

RRN w Studzienicznej k. Augustowa 

trwały od piątku do niedzieli (15-

17.03). Rekolekcje odwoływały się 

do najnowszego zeszytu ks. Dariusza 

Greleckiego zatytułowanego „Nie-

bieski list do Ewy - Rozważania 

o Maryi”. Grupa animatorów została 

przyjęta bardzo serdecznie przez ks. 

Leszka Giemzę, gospodarza Domu 

Seminaryjnego. Ks. Leszek troszczył 

się, aby nikomu z obecnych niczego 

nie zabrakło. I nie brakowało, po-

nieważ organizacja rekolekcji była 

bardzo dobra, a atmosfera wspaniała.

Był to czas radosny i bardzo pra-

cowity. Każdy dzień był wypełniony 

modlitwą i medytacją prowadzoną 

pod kierunkiem kapłanów RRN 

przybyłych z Białegostoku – ks. 

Dariusza, ks. Marka oraz ks. Sławka. 

Centralnym punktem była codzienna 

Msza Święta i wieczorna adoracja. 

Bardzo cenne okazały się spotkania 

w grupach, podczas których dzielono 

się świadectwami. To bogactwo roz-

ważań i osobistych przeżyć  jest 

wielkim skarbem.

Zawsze przy okazji takich wy-

jazdów odkrywam na nowo dar 

wspólnoty. Miałam wielką radość ze 

wspólnego przebywania. Ciepłe 

i niemal rodzinne relacje sprawiały, 

że poruszaliśmy wiele tematów, 

czasem niełatwych, dotyczących na-

szej wiary i rozwoju życia ducho-

wego w świetle charyzmatu RRN. 

Zauważyłam, że przeżywamy podo-

bne sytuacje życiowe, czasem trudne 

i bardzo trudne. Jeśli tylko zapra-

gniemy i o to poprosimy - Maryja 

wkracza w nie. Te problemy nagle 

rozmywają się, a my wychodzimy 

umocnieni i uspokojeni. Nieustannie 

pragniemy otwierać się na Maryję,  

jeszcze bardziej Jej ufać oraz Ją ko-

Świadectwa z dni skupienia animatorów w Studzienicznej
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chać.

 Zapragnęłam zasiąść w aucie 

mego życia obok Maryi, aby to Ona 

była „szoferem”, aby to Ona wiozła 

mnie Swoją drogą. To dla mnie 

najlepsze rozwiązanie. Postanowiłam 

rozmawiać z Maryją nie tylko w trud-

nych i beznadziejnych chwilach, ale 

też zapraszać ukochaną Mamę do 

sytuacji miłych, radosnych, takich 

jak: wypoczywanie, przygotowanie 

posiłku, spożywanie go, itp. Pragnę 

częściej przebywać z Nią. Pomocne 

będą akty strzeliste. I jeszcze jedna 

ważna myśl: muszę pamiętać, że 

Maryja jest Królową Matką, a w zwią-

zku z tym powinnam mieć względem 

Niej więcej uniżenia, szacunku i po-

kory.  

Ewa Toczyńska

Minęło już trochę czasu odkąd 

wróciłam wraz z mężem i synem z re-

kolekcji Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich, które odbyły się w „Ostoi” – 

ośrodku wychowawczo – forma-

cyjnym im. Kard. Stefana Wyszyń-

skiego w Krynicy Zdrój. W moich 

uszach nadal brzmią cenne słowa 

z medytacji, konferencji głoszonych 

przez ks. Mirosława, a przed oczami 

stoi wnętrze kaplicy z tabernakulum, 

drewnianym krzyżem i obrazem 

Matki Bożej Częstochowskiej kieru-

jącej na mnie swoje spokojne, życz-

liwe spojrzenie. Wiem, że to właśnie 

Ona zaprosiła mnie wraz z rodziną na 

te rekolekcje. Pomimo licznych prze-

szkód nasz wyjazd doszedł do skutku 

i jak się okazało był on wspaniałą 

ucztą dla ciała i ducha.

Wyjeżdżając na rekolekcje mia-

łam pewne wątpliwości, czy nie lepiej 

byłoby zostać na urlopie w ciep-

lutkim, nowo zamieszkałym domu na 

kanapie i porządnie się wyspać. Wie-

działam, że rekolekcje to czas wyrze-

czeń, porannego wstawania i wytę-

żonej pracy nad przemianą, choć 

odrobinę, swojego wnętrza. Matka 

Boża szybko rozwiała moje obawy 

i zatroszczyła się o wszystko.  Nawet 

przez myśl mi nie przeszło, że mój 

dziewięcioletni syn będzie bardziej 

zorganizowany ode mnie i szybciej 

będzie pędził z rana na Mszę Świętą 

do kaplicy. Patrzyłam z radością 

i wzruszeniem jak chętnie pełnił po-

sługę ministranta przy ołtarzu i su-

miennie wykonywał wszystkie po-

winności. 

Kiedy usłyszałam temat reko-

lekcji „Skrucha i miłosierdzie. Mo-

dlitwa czterech przepaści”, w pie-

rwszym momencie pomyślałam, że to 

bardzo trudne i ciężkie zagadnienie. 

Jednak ks. Mirosław zrozumiale, 

małymi krokami, dzień po dniu 

przeprowadzał mnie przez kolejne 

przepaści: od poczucia grzeszności, 

przez uf-ność i wdzięczność, aż do 

przepaści odkupienia. Na nowo 

przypomniałam sobie, że powinnam 

każdy dzień zaczynać „modlitwą 

Celnika” – zgięciem kolan przed 

Bogiem, co dla mnie z rana przchodzi 

zawsze z wielką trudnością, tłumaczę 

się pośpiechem. Odkryłam, że doś-

wiadczenie bezradności w różnych 

dziedzinach mojego życia, czy to 

w kwestii wychowania dziecka, czy 

to w relacji do męża, rodzi we mnie 

potrzebę Boga. Im większe będzie we 

mnie poczucie grzeszności i słabości, 

im większa będzie skrucha mojego 

serca, tym większe nabędę prawo do 

Bożego Miłosierdzia.  Skarbu obda-

rowania Bogiem nie dostałam jednak 

raz na zawsze, muszę cały czas się o 

niego troszczyć. Uświadomiłam so-

bie, że wszystkie trudne doświad-

czenia są po to, żeby kruszyć moją 

pychę – źródło wszystkich grzechów. 

Niepojęta jest to tajemnica, że po-

mimo mojego zła, kiedy żałuję i pro-

szę o wybaczenie, Bóg kocha mnie 

jeszcze bardziej. Przypomniałam 

sobie, że mam ustawicznie dzię-

kować Bogu za wszystko, za każdą 

łaskę, tę łatwą i tę trudną. Jeżeli będę 

okazywać wdzięczność, Bóg obda-

ruje mnie jeszcze bardziej. Niby takie 

proste, a zarazem trudne do realizacji 

w codziennym życiu.  Wymowne 

było dla mnie stwierdzenie, że mam 

nieustannie we wszystkim, co czynię 

i czego doświadczam oczekiwać na 

cud miłosierdzia, który mi wyprasza 

Maryja. Oprócz treści z konferencji, 

bardzo cenne i budujące były dla mnie 

świadectwa osób z grupki dzielenia. 

Zadziwili mnie swoją otwartością i 

bogatymi przemy-śleniami. 

Pobyt w Krynicy Zdrój na reko-

lekcjach to nie tylko ćwiczenia 

duchowe, to również aktywność 

fizyczna na świeżym powietrzu. 

W czasie całego pobytu pogoda była 

wprost wymarzona. Mogłam zoba-

czyć Boga w osobach, z którymi 

wędrowałam po ośnieżonych szla-

kach, a także w urokliwych, zimo-

wych krajobrazach. Boża Opatrzność 

towarzyszyła mi i moim najbliższym 

na każdym kroku, a w szczególności 

w bezpiecznych zjazdach narciar-

skich na stokach. 

Dziękuję Ci, Maryjo za ten czas 

refleksji i wyciszenia, za codzienną 

Eucharystię, za wieczorne adoracje 

Najświętszego Sakramentu, kiedy 

mogłam wyznać Chrystusowi wszy-

stkie troski i zmartwienia. Za to, że 

prowadzisz mnie i moich najbliż-

szych drogą ku świętości we wspól-

nocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Małgorzata Zdzieszyńska

Świadectwa z rekolekcji zimowych w Krynicy-Zdroju
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Seminaryjnego. Ks. Leszek troszczył 

się, aby nikomu z obecnych niczego 

nie zabrakło. I nie brakowało, po-

nieważ organizacja rekolekcji była 

bardzo dobra, a atmosfera wspaniała.

Był to czas radosny i bardzo pra-

cowity. Każdy dzień był wypełniony 

modlitwą i medytacją prowadzoną 

pod kierunkiem kapłanów RRN 

przybyłych z Białegostoku – ks. 

Dariusza, ks. Marka oraz ks. Sławka. 

Centralnym punktem była codzienna 

Msza Święta i wieczorna adoracja. 

Bardzo cenne okazały się spotkania 

w grupach, podczas których dzielono 

się świadectwami. To bogactwo roz-

ważań i osobistych przeżyć  jest 

wielkim skarbem.

Zawsze przy okazji takich wy-

jazdów odkrywam na nowo dar 

wspólnoty. Miałam wielką radość ze 

wspólnego przebywania. Ciepłe 

i niemal rodzinne relacje sprawiały, 

że poruszaliśmy wiele tematów, 

czasem niełatwych, dotyczących na-

szej wiary i rozwoju życia ducho-

wego w świetle charyzmatu RRN. 

Zauważyłam, że przeżywamy podo-

bne sytuacje życiowe, czasem trudne 

i bardzo trudne. Jeśli tylko zapra-

gniemy i o to poprosimy - Maryja 

wkracza w nie. Te problemy nagle 

rozmywają się, a my wychodzimy 

umocnieni i uspokojeni. Nieustannie 

pragniemy otwierać się na Maryję,  

jeszcze bardziej Jej ufać oraz Ją ko-

Świadectwa z dni skupienia animatorów w Studzienicznej

15-17.03.2019

chać.

 Zapragnęłam zasiąść w aucie 

mego życia obok Maryi, aby to Ona 

była „szoferem”, aby to Ona wiozła 

mnie Swoją drogą. To dla mnie 

najlepsze rozwiązanie. Postanowiłam 

rozmawiać z Maryją nie tylko w trud-

nych i beznadziejnych chwilach, ale 

też zapraszać ukochaną Mamę do 

sytuacji miłych, radosnych, takich 

jak: wypoczywanie, przygotowanie 

posiłku, spożywanie go, itp. Pragnę 

częściej przebywać z Nią. Pomocne 

będą akty strzeliste. I jeszcze jedna 

ważna myśl: muszę pamiętać, że 

Maryja jest Królową Matką, a w zwią-

zku z tym powinnam mieć względem 

Niej więcej uniżenia, szacunku i po-

kory.  

Ewa Toczyńska

Minęło już trochę czasu odkąd 

wróciłam wraz z mężem i synem z re-

kolekcji Ruchu Rodzin Nazare-

tańskich, które odbyły się w „Ostoi” – 

ośrodku wychowawczo – forma-

cyjnym im. Kard. Stefana Wyszyń-

skiego w Krynicy Zdrój. W moich 

uszach nadal brzmią cenne słowa 

z medytacji, konferencji głoszonych 

przez ks. Mirosława, a przed oczami 

stoi wnętrze kaplicy z tabernakulum, 

drewnianym krzyżem i obrazem 

Matki Bożej Częstochowskiej kieru-

jącej na mnie swoje spokojne, życz-

liwe spojrzenie. Wiem, że to właśnie 

Ona zaprosiła mnie wraz z rodziną na 

te rekolekcje. Pomimo licznych prze-

szkód nasz wyjazd doszedł do skutku 

i jak się okazało był on wspaniałą 

ucztą dla ciała i ducha.

Wyjeżdżając na rekolekcje mia-

łam pewne wątpliwości, czy nie lepiej 

byłoby zostać na urlopie w ciep-

lutkim, nowo zamieszkałym domu na 

kanapie i porządnie się wyspać. Wie-

działam, że rekolekcje to czas wyrze-

czeń, porannego wstawania i wytę-

żonej pracy nad przemianą, choć 

odrobinę, swojego wnętrza. Matka 

Boża szybko rozwiała moje obawy 

i zatroszczyła się o wszystko.  Nawet 

przez myśl mi nie przeszło, że mój 

dziewięcioletni syn będzie bardziej 

zorganizowany ode mnie i szybciej 

będzie pędził z rana na Mszę Świętą 

do kaplicy. Patrzyłam z radością 

i wzruszeniem jak chętnie pełnił po-

sługę ministranta przy ołtarzu i su-

miennie wykonywał wszystkie po-

winności. 

Kiedy usłyszałam temat reko-

lekcji „Skrucha i miłosierdzie. Mo-

dlitwa czterech przepaści”, w pie-

rwszym momencie pomyślałam, że to 

bardzo trudne i ciężkie zagadnienie. 

Jednak ks. Mirosław zrozumiale, 

małymi krokami, dzień po dniu 

przeprowadzał mnie przez kolejne 

przepaści: od poczucia grzeszności, 

przez uf-ność i wdzięczność, aż do 

przepaści odkupienia. Na nowo 

przypomniałam sobie, że powinnam 

każdy dzień zaczynać „modlitwą 

Celnika” – zgięciem kolan przed 

Bogiem, co dla mnie z rana przchodzi 

zawsze z wielką trudnością, tłumaczę 

się pośpiechem. Odkryłam, że doś-

wiadczenie bezradności w różnych 

dziedzinach mojego życia, czy to 

w kwestii wychowania dziecka, czy 

to w relacji do męża, rodzi we mnie 

potrzebę Boga. Im większe będzie we 

mnie poczucie grzeszności i słabości, 

im większa będzie skrucha mojego 

serca, tym większe nabędę prawo do 

Bożego Miłosierdzia.  Skarbu obda-

rowania Bogiem nie dostałam jednak 

raz na zawsze, muszę cały czas się o 

niego troszczyć. Uświadomiłam so-

bie, że wszystkie trudne doświad-

czenia są po to, żeby kruszyć moją 

pychę – źródło wszystkich grzechów. 

Niepojęta jest to tajemnica, że po-

mimo mojego zła, kiedy żałuję i pro-

szę o wybaczenie, Bóg kocha mnie 

jeszcze bardziej. Przypomniałam 

sobie, że mam ustawicznie dzię-

kować Bogu za wszystko, za każdą 

łaskę, tę łatwą i tę trudną. Jeżeli będę 

okazywać wdzięczność, Bóg obda-

ruje mnie jeszcze bardziej. Niby takie 

proste, a zarazem trudne do realizacji 

w codziennym życiu.  Wymowne 

było dla mnie stwierdzenie, że mam 

nieustannie we wszystkim, co czynię 

i czego doświadczam oczekiwać na 

cud miłosierdzia, który mi wyprasza 

Maryja. Oprócz treści z konferencji, 

bardzo cenne i budujące były dla mnie 

świadectwa osób z grupki dzielenia. 

Zadziwili mnie swoją otwartością i 

bogatymi przemy-śleniami. 

Pobyt w Krynicy Zdrój na reko-

lekcjach to nie tylko ćwiczenia 

duchowe, to również aktywność 

fizyczna na świeżym powietrzu. 

W czasie całego pobytu pogoda była 

wprost wymarzona. Mogłam zoba-

czyć Boga w osobach, z którymi 

wędrowałam po ośnieżonych szla-

kach, a także w urokliwych, zimo-

wych krajobrazach. Boża Opatrzność 

towarzyszyła mi i moim najbliższym 

na każdym kroku, a w szczególności 

w bezpiecznych zjazdach narciar-

skich na stokach. 

Dziękuję Ci, Maryjo za ten czas 

refleksji i wyciszenia, za codzienną 

Eucharystię, za wieczorne adoracje 

Najświętszego Sakramentu, kiedy 

mogłam wyznać Chrystusowi wszy-

stkie troski i zmartwienia. Za to, że 

prowadzisz mnie i moich najbliż-

szych drogą ku świętości we wspól-

nocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Małgorzata Zdzieszyńska

Świadectwa z rekolekcji zimowych w Krynicy-Zdroju
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Rekolekcje Ruchu Rodzin Naza-

retańskich zorganizowane w styczniu 

2019 roku w Krynicy Zdrój były dla 

mnie pomocne w skupieniu wew-

nętrznym i pracy nad sobą. W ramach 

omawianych tematów – skrucha i mi-

łosierdzie oraz modlitwa czterech 

przepaści – mogłam na nowo uświa-

domić sobie fakt, że moją jedyną 

Ostoją jest Bóg w Trójcy Świętej 

Jedyny. Moja codzienność jest 

zanurzona w Odkupieniu. Jestem 

narzędziem Ducha Świętego. Maryja, 

Matka Jezusa, arcydzieło Ducha 

Świętego, Stolica Mądrości – pomaga 

mi zanurzać się w łaskach Od-

kupienia. Wszystko, co się w moim 

życiu dzieje jest cudem miłosierdzia, 

które mi Maryja wyprasza. Przeto na 

„weselu mojego życia” Maryja jest 

moim honorowym gościem. 

Moje refleksje po przeżytych re-

kolekcjach pozwalają mi stwierdzić, 

że czas mojego życia na tym świecie 

jest czasem oczekiwania na Eucha-

rystię. Potwierdzeniem moich re-

fleksji był program rekolekcji, który 

zakładał, że pierwociny każdego dnia 

były przeznaczone na przedzieranie 

się do Boga, które to jest wyrazem 

głodu Boga. O godzinie 7.30 była 

wspólna medytacja, zaś o godzinie 

8.00 Msza Święta. Modlitwa we 

wspólnocie jest wielkim darem. 

Wszyscy w wierze dojrzewamy 

i dorastamy. Każdy z nas starał się 

przygotować do Eucharystii zarówno 

w wymiarze wewnętrznym jak 

i zewnętrznym.  

Po zakończonej Mszy Świętej 

były różne zajęcia. Te wszystkie 

aktywności nazwałam taką „infra-

strukturą” do tego, co jest istotą – 

takim właśnie oczekiwaniem na 

następną Eucharystię. 

Owocem każdej Mszy Świętej jest 

pragnienie pełnienia woli Bożej. 

Miłość Boża uzdalnia mnie do odno-

szenia się z miłością do każdej osoby, 

którą Bóg każdego dnia stawia na 

mojej drodze życia. A przede wszy-

stkim moc Eucharystii pozwala mi 

odnieść się bardzo poważnie i odpo-

wiedzialnie do życia wiecznego. 

Wszak życie wieczne nigdy się nie 

kończy – jest sensem i spełnieniem. 

Chwała Panu.

Stanisława Perkowska 

Białystok, 08.02.2019

Świadectwo z sympozjum naukowego

nętrznego to takie koło ratunkowe 

rzucone przez PB mnie i moim 

bliskim, które udało nam się w porę 

złapać i którego już nie możemy 

wypuścić, bo utoniemy.

Czego nauczyłam się od ks. Ta-

deusza? Myślę, że najważniejszych 

rzeczy potrzebnych do tego, żeby 

uczynić moje życie prostszym, 

pełniejszym i piękniejszym, i żeby 

wzrastać w miłości do Boga i ludzi. 

Przede wszystkim uczyłam się 

patrzenia oczami wiary na wszystko, 

co mnie spotyka i we wszystkim 

szukania woli Bożej. Łatwiej teraz 

zachować dystans do niepowodzeń 

i trudności, i okazywać Panu Bogu 

wdzięczność w chwilach po ludzku 

trudnych. Nawet wtedy, kiedy ciało 

się buntuje, to dusza trwa przy Panu 

Bogu. Ogromne wrażenie zrobiły na 

mnie słowa, że Pan Bóg kocha mnie 

najbardziej na świecie mimo mojej 

grzeszności. Było to odkrycie o tyle 

ważne, że całkowicie zmieniło moją 

relację z Panem Bogiem. Obraz syna 

marnotrawnego, ale i młodszego 

syna, którym czasem mam pokusę się 

stać, noszę cały czas w swoim sercu 

i pamiętam. To od ks. Tadeusza 

dowiedziałam się, że moje upadki 

mogą zamienić się w winę szczę-

śliwą. I że to nie o to chodzi, żeby 

wszystko się udało, ale o to, żeby 

wszystkie sprawy zbliżały mnie do 

Pana Boga i wzmacniały moją miłość 

do Niego. Felix culpa było dla mnie 

jak odkrycie drogi do Ziemi Obie-

canej. I wreszcie, to od ks. Dajczera 

uczyłam się miłości do Niepokalanej, 

tego żeby wszystko ofiarowywać 

Maryi - uczynki, myśli, słowa, troski 

i radości, żeby dążyć do świętości pod 

Jej opiekuńczym płaszczem. Z Ma-

ryją droga do świętości staje się 

łatwiejsza i krótsza, bo Ona jest 

zawsze przy Chrystusie. Uczy nas 

radykalizmu wiary, a jednocześnie 

wstawia się za nami, tak jak zrobiła to 

w Kanie Galilejskiej – mówiąc do 

Jezusa „Nie mają już wina”. Nie-

ustannie mówi też do nas „Zróbcie 

wszystko cokolwiek wam powie”. 

Z wielkim wzruszeniem uczyłam się 

od ks. Tadeusza dziecięcej rozmowy 

z Maryją, wyciągania do Niej swoich 

pustych rąk. Dowiedziałam się, że 

mogę wtulić się i schować w Jej 

ramionach. Po raz pierwszy w życiu 

przytuliłam się do Jej twarzy w Kal-

warii Zebrzydowskiej. Poczułam 

ciepło Jej policzka, no i byłam tak 

blisko Jezusa. Był to przełom w mo-

ich relacjach z Matką Bożą. Tam tak 

naprawdę zawierzyłam Jej siebie.

Jestem niezmiernie wdzięczna 

Panu Bogu i Niepokalanej za dar ks. 

prof. Tadeusza Dajczera, który był 

i wciąż jest jakże skutecznym na-

rzędziem w moim powrocie do Mi-

łosiernego Ojca. A „Rozważania 

o wierze” są nadal nieocenionym 

drogowskazem w drodze do Domu 

Ojca. Chwała Panu.

Ewa Szczepaniak

Z Maryją w nowe 25-lecie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Niedawny jubileusz RRN skłonił 

mnie do podzielenia się swoimi 

refleksjami na temat tego ważnego 

wydarzenia z osobistej perspektywy.

Z RRN po raz pierwszy zetknąłem 

się w 1991 roku. Miałem szczególną 

łaskę, aby być świadkiem tworzenia 

się Wspólnoty na terenie naszej 

archidiecezji. Nie był to łatwy czas 

dla mnie, ponieważ należałem już od 

kliku lat do Ruchu Światło-Życie, 

więc przestawienie się na nową 

duchowość nie było takie proste. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że moje 

uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie 

było dojrzewaniem do głębszego 

przeżywania wiary we Wspólnocie 

RRN. Matka Boża przygotowywała 

mnie do odkrywania charyzmatu 

nowej Wspólnoty i zawierzenia Jej 

swojego życia. W tym miejscu pragnę 

podziękować wszystkim osobom, 

które Bóg postawił na mojej drodze w 

tamtym ważnym czasie. Szczególną 

rolę na drodze mojej wiary odegrał ks. 

Darek Grelecki i moja żona Urszula, 

którzy swoim niezwykłym świa-

dectwem wiary zrodzili w moim sercu 

pragnienie życia w komunii z Matką 

Bożą.

To wtedy w moje ręce wpadła 

książka ks. Tadeusza Dajczera „Roz-

ważania o wierze”, dzięki której 

stopniowo odkrywałem głębię życia 

duchowego. Uświadomiłem sobie, że 

każde wydarzenie w moim życiu 

zakorzenione jest w tajemniczym 

planie Pana Boga, że wszystkie 

chwile są łaską. Zrozumiałem, że 

celem mojego życia powinno być 

moje osobiste uświęcenie za poś-

rednictwem Maryi. Takie prze-warto-

ściowanie skłoniło mnie podjęcia 

kierownictwa duchowego, które 

otwierało moje serce na charyzmat 

Ruchu. Pragnąłem zawierzać swoje 

życie Matce Bożej i prosić Ją, aby 

Ona żyła za mnie i we mnie. Tak się 

rozpoczęła moja formacja duchowa, 

która nieprzerwanie trwa do dziś. 

Pragnę w tym miejscu podziękować 

za wszystkie rekolekcje, niezliczone 

konferencje, spotkania, które kształ-

tują i ożywiają moje życie duchowe.

Maryjo, Królowo Rodzin 

Nazaretańskich - módl się za nami!

Piotr Harasimowicz

Z historii białostockiej wspólnoty

Nigdy osobiście nie poznałam ks. 

prof. Tadeusza Dajczera. Ale zarówno 

ja jak i mój mąż możemy zaświadczyć 

o Jego wielkim wpływie na nasze 

życie duchowe, rodzinne i zawo-

dowe. 

Kiedy 16 lat temu w chwilach dla 

mnie bardzo trudnych otrzymałam 

książkę „Rozważania o wierze” nie 

należałam jeszcze do wspólnoty 

RRN. Przygniatały mnie trudy co-

dziennego życia, niespodziewane 

problemy z dziećmi, które starałam 

się rozwiązać sama, bez Pana Boga 

i Maryi. Oczywiście bezskutecznie. 

Wtedy nie wiedziałam, że moc Boża 

potrzebuje słabości człowieka. A ja po 

raz pierwszy w życiu stałam się 

bezradna i nie potrafiłam sobie z tym 

poradzić.

I wtedy Pan Bóg, który widzi 

wszystko i interweniuje, zanim Go 

o to poprosimy, postawił na mojej 

drodze ludzi, którzy zachwycili mnie 

swoim spokojem, opanowaniem, 

życzliwością, serdecznością i mimo 

młodego wieku wielką życiową 

mądrością. Wówczas nie wiedziałam, 

że należą do wspólnoty RRN i sama 

nic o wspólnocie nie wiedziałam. To 

właśnie od jednej z tych osób do-

stałam książkę „Rozważania o wie-

rze”. Mogę powiedzieć, że to wtedy 

zaczęła się moja piękna przygoda 

z Panem Jezusem i Jego Matką. 

To były początki mojego na-

wrócenia. Moje życie, a przez to życie 

mojej rodziny, relacje w pracy 

i w domu zmieniły się diametralnie. 

To był przewrót kopernikański. Już 

wtedy czułam, że ks. Dajczer i Jego 

wskazówki na drodze życia wew-

nętrznego to takie koło ratunkowe 

rzucone przez PB mnie i moim 

bliskim, które udało nam się w porę 

złapać i którego już nie możemy 

wypuścić, bo utoniemy.

Czego nauczyłam się od ks. Ta-

deusza? Myślę, że najważniejszych 

rzeczy potrzebnych do tego, żeby 

uczynić moje życie prostszym, 
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którą Bóg każdego dnia stawia na 

mojej drodze życia. A przede wszy-

stkim moc Eucharystii pozwala mi 

odnieść się bardzo poważnie i odpo-

wiedzialnie do życia wiecznego. 

Wszak życie wieczne nigdy się nie 

kończy – jest sensem i spełnieniem. 

Chwała Panu.

Stanisława Perkowska 

Białystok, 08.02.2019

Świadectwo z sympozjum naukowego

nętrznego to takie koło ratunkowe 

rzucone przez PB mnie i moim 

bliskim, które udało nam się w porę 

złapać i którego już nie możemy 

wypuścić, bo utoniemy.

Czego nauczyłam się od ks. Ta-

deusza? Myślę, że najważniejszych 

rzeczy potrzebnych do tego, żeby 

uczynić moje życie prostszym, 

pełniejszym i piękniejszym, i żeby 

wzrastać w miłości do Boga i ludzi. 

Przede wszystkim uczyłam się 

patrzenia oczami wiary na wszystko, 

co mnie spotyka i we wszystkim 

szukania woli Bożej. Łatwiej teraz 

zachować dystans do niepowodzeń 

i trudności, i okazywać Panu Bogu 

wdzięczność w chwilach po ludzku 

trudnych. Nawet wtedy, kiedy ciało 

się buntuje, to dusza trwa przy Panu 

Bogu. Ogromne wrażenie zrobiły na 

mnie słowa, że Pan Bóg kocha mnie 

najbardziej na świecie mimo mojej 

grzeszności. Było to odkrycie o tyle 

ważne, że całkowicie zmieniło moją 

relację z Panem Bogiem. Obraz syna 

marnotrawnego, ale i młodszego 

syna, którym czasem mam pokusę się 

stać, noszę cały czas w swoim sercu 

i pamiętam. To od ks. Tadeusza 

dowiedziałam się, że moje upadki 

mogą zamienić się w winę szczę-

śliwą. I że to nie o to chodzi, żeby 

wszystko się udało, ale o to, żeby 

wszystkie sprawy zbliżały mnie do 

Pana Boga i wzmacniały moją miłość 

do Niego. Felix culpa było dla mnie 

jak odkrycie drogi do Ziemi Obie-

canej. I wreszcie, to od ks. Dajczera 

uczyłam się miłości do Niepokalanej, 

tego żeby wszystko ofiarowywać 

Maryi - uczynki, myśli, słowa, troski 

i radości, żeby dążyć do świętości pod 

Jej opiekuńczym płaszczem. Z Ma-

ryją droga do świętości staje się 

łatwiejsza i krótsza, bo Ona jest 

zawsze przy Chrystusie. Uczy nas 

radykalizmu wiary, a jednocześnie 

wstawia się za nami, tak jak zrobiła to 

w Kanie Galilejskiej – mówiąc do 

Jezusa „Nie mają już wina”. Nie-

ustannie mówi też do nas „Zróbcie 

wszystko cokolwiek wam powie”. 

Z wielkim wzruszeniem uczyłam się 

od ks. Tadeusza dziecięcej rozmowy 

z Maryją, wyciągania do Niej swoich 

pustych rąk. Dowiedziałam się, że 

mogę wtulić się i schować w Jej 

ramionach. Po raz pierwszy w życiu 

przytuliłam się do Jej twarzy w Kal-

warii Zebrzydowskiej. Poczułam 

ciepło Jej policzka, no i byłam tak 

blisko Jezusa. Był to przełom w mo-

ich relacjach z Matką Bożą. Tam tak 

naprawdę zawierzyłam Jej siebie.

Jestem niezmiernie wdzięczna 

Panu Bogu i Niepokalanej za dar ks. 

prof. Tadeusza Dajczera, który był 

i wciąż jest jakże skutecznym na-

rzędziem w moim powrocie do Mi-

łosiernego Ojca. A „Rozważania 

o wierze” są nadal nieocenionym 

drogowskazem w drodze do Domu 

Ojca. Chwała Panu.

Ewa Szczepaniak

Z Maryją w nowe 25-lecie Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Niedawny jubileusz RRN skłonił 

mnie do podzielenia się swoimi 

refleksjami na temat tego ważnego 

wydarzenia z osobistej perspektywy.

Z RRN po raz pierwszy zetknąłem 

się w 1991 roku. Miałem szczególną 

łaskę, aby być świadkiem tworzenia 

się Wspólnoty na terenie naszej 

archidiecezji. Nie był to łatwy czas 

dla mnie, ponieważ należałem już od 

kliku lat do Ruchu Światło-Życie, 

więc przestawienie się na nową 

duchowość nie było takie proste. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że moje 

uczestnictwo w Ruchu Światło-Życie 

było dojrzewaniem do głębszego 

przeżywania wiary we Wspólnocie 

RRN. Matka Boża przygotowywała 

mnie do odkrywania charyzmatu 

nowej Wspólnoty i zawierzenia Jej 

swojego życia. W tym miejscu pragnę 

podziękować wszystkim osobom, 

które Bóg postawił na mojej drodze w 

tamtym ważnym czasie. Szczególną 

rolę na drodze mojej wiary odegrał ks. 

Darek Grelecki i moja żona Urszula, 

którzy swoim niezwykłym świa-

dectwem wiary zrodzili w moim sercu 

pragnienie życia w komunii z Matką 

Bożą.

To wtedy w moje ręce wpadła 

książka ks. Tadeusza Dajczera „Roz-

ważania o wierze”, dzięki której 

stopniowo odkrywałem głębię życia 

duchowego. Uświadomiłem sobie, że 

każde wydarzenie w moim życiu 

zakorzenione jest w tajemniczym 

planie Pana Boga, że wszystkie 

chwile są łaską. Zrozumiałem, że 

celem mojego życia powinno być 

moje osobiste uświęcenie za poś-

rednictwem Maryi. Takie prze-warto-

ściowanie skłoniło mnie podjęcia 
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otwierało moje serce na charyzmat 

Ruchu. Pragnąłem zawierzać swoje 

życie Matce Bożej i prosić Ją, aby 

Ona żyła za mnie i we mnie. Tak się 
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za wszystkie rekolekcje, niezliczone 

konferencje, spotkania, które kształ-

tują i ożywiają moje życie duchowe.

Maryjo, Królowo Rodzin 

Nazaretańskich - módl się za nami!

Piotr Harasimowicz

Z historii białostockiej wspólnoty

Nigdy osobiście nie poznałam ks. 

prof. Tadeusza Dajczera. Ale zarówno 
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Śladami Pana Boga

Nasz wyjazd do sanatorium przy-

padł na początek Adwentu. Wyjeż-

dżałam do Buska-Zdroju po wysłu-

chaniu Mszy Świętej z Jasnej Góry 

z homilią ks. bpa Andrzeja Sie-

mieniewskiego. Odnowienie Aktu 

zawierzenia Ruchu Rodzin Naza-

retańskich Matce Bożej przeżyłam 

w duchowej łączności z pielgrzy-

mami Wspólnoty. Dziękowałam 

Bogu za tę łaskę. Mogłam być 

duchowo u Matki Bożej, wysłuchać 

przesłania konferencji za pomocą 

transmisji poprzez ogólnopolską 

stronę RRN i z ufnością w sercu 

wyruszać w drogę.

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo 

-Rehabilitacyjny w Busku-Zdroju, to 

miejsce, które stało mi się bliskie już 

od pierwszego kontaktu. Droga do 

pokoju prowadzi obok kaplicy pw. 

Miłosierdzia Bożego, konsekrowanej 

2 grudnia 2012 r. Msze Święte 

sprawowane są tu codziennie o godz. 

7. rano. Czy mogłam otrzymać u pro-

gu Adwentu piękniejszy prezent od 

Matki Bożej jadąc prawie w nie-

znane? Dziękuję Ci, Matko Boża, za 

to piękne miejsce na ziemi, gdzie 

gromadzisz chorych, by Jezus mógł 

leczyć ciało, w szczególności zaś 

ducha!

Oglądając zupełnie przypadkowo 

wieczorne wiadomości w TV, zoba-

czyłam wywiad z dyrektorem szpi-

tala. Dyrektorem, który jest i leka-

rzem i jak sam powiedział, od ponad 

20 lat kieruje pracą szpitala. Na każ-

dej codziennej Mszy Świętej spra-

wowanej pod przewodnictwem ks. 

bpa Tadeusza Pikusa w kaplicy gro-

madzącej kuracjuszy jest z wiernymi, 

by przeczytać modlitwę wiernych, 

a potem podjąć rolę ministranta. 

Piękne świadectwo człowieka, który 

dbając o zdrowie 400 kuracjuszy wie, 

KTO nim kieruje.

W gronie osób koncelebrujących 

Eucharystię jest zawsze ks. prałat 

Marek, oddelegowany tu z Kielc, jak 

sam powiedział w 1993 r. przez ks. 

bpa Stanisława Szymeckiego, by 

właśnie w Busku-Zdroju zbudować 

kościół pw. Św. Brata Alberta.

Świątynia jest już wzniesiona. 

Przyciąga oczy swoją architekturą, 

a wiernych serdecznością proboszcza 

ks. Marka. Zaprosił nas. Poznaliśmy 

historię budowy kościoła i cudów 

Matki Bożej, jakich ks. Marek doś-

wiadczył wznosząc świątynię Pana – 

hojności serc osób księdzu wcześniej 

nieznanych, którzy ufundowali oł-

tarz, posadzkę, freski i olśniewającą 

pięknem kaplicę Matki Bożej Fatim-

skiej. 

To w tej kaplicy nad ołtarzem, nad 

którym czuwa Matka Boża z Fatimy, 

ziemia niczym hostia, unosi się nad 

ołtarzem świata. Potwierdziły się 

słowa ks. bpa Tadeusza Pikusa, który 

w jednej z homilii powiedział, że Pan 

Bóg oczekuje od nas, byśmy dali 

z siebie to, co mamy, a On dzieła 

dokończy. Koncert pieśni maryjnych 

w wykonaniu scholi z Kielc był 

hymnem wdzięczności skierowanych 

ku niebu. Wizytę zakończyło spot-

kanie w Domu Chleba, gdzie przyjęto 

nas ciepłymi jeszcze podpłomykami 

z buchającego żarem pieca. 

Matko Boża, jak wielkich dzieł 

Pan dokonuje na naszych oczach. 

Oczy ciała to widzą. Proszę Cię o po-

stawę pokory i otwarte oczy duszy, 

bym Twoje działanie w moim sercu 

składała jak najcenniejszy skarb 

i dzieliła się nim tam wszędzie, dokąd 

Pan mnie pośle. Przyjdź Panie Jezu, 

pozostań i poślij! 

Lucja Orzechowska

Trwamy w świętym okresie Wiel-

kiego Postu. Jest to czas skłaniający 

do zatrzymania się razem z Maryją 

pod krzyżem Jezusa. Bolesna Matko, 

pozwól, że będziemy Ci towarzyszyć 

w Drodze Krzyżowej Twego Syna 

i przy Jego śmierci.  

Jako wspólnota RRN pragniemy 

otaczać modlitwą każdego z Was, 

którzy doświadczacie cierpienia, 

choroby, samotności. Informujemy, 

że Msza Święta w intencji osób z Gru-

py Modlitewnej zostanie odprawiona 

podczas rekolekcji wielkopostnych, 

które odbędą się w dniach 23-25 

marca (serdecznie na nie zapra-

szamy). Na ten czas życzymy, byście 

odkrywali miłość Matki Bolesnej. 

Pod krzyżem staliśmy się Jej dziećmi 

i tam jest klucz do Jej serca. 

Podajemy intencję modlitwy: 

O owocne przeżycie czasu 

Wielkiego Postu i rekolekcji 

wielkopostnych dla kapłanów 

i członków RRN.

Marysia Kalejta

Kochani z  Grupy Modlitewnej

Co słychać w grupie młodych małżeństw

W czwartą niedzielę lutego odbyło 

się kolejne już w tym roku spotkanie 

formacyjne  grupy małżeństw 

z dziećmi.  Spotkanie poprzedzone 

było wspólną Eucharystią, spra-

wowaną przez opiekunów grupy, 

księdza Marka Muraszkiewicza oraz 

księdza Sławomira Laskowskiego, 

w asyście małych ministrantów. 

Na podstawie treści formacyjnych 

przygotowanych dla grup małżeństw, 

próbowaliśmy uświadomić sobie rolę 

Eucharystii w życiu małżeńskim 

i rodzinnym. Rodzina, jako Kościół 

domowy, powinna żyć Eucharystią, 

będącą źródłem miłości i życia. Mał-

żonkom, którzy czerpią z Eucharystii 

siły potrzebne do służby dzieciom 

i współmałżonkowi, łatwiej jest mie-

rzyć się z trudnościami i zagro-

żeniami, na które narażona jest 

współczesna rodzina. Małżonkowie 

w trakcie spotkania dzielili się świa-

dectwami, jak przyjmowanie Chry-

stusa Eucharystycznego zmienia ich 

codzienne życie. Rozważali, jak 

wielką rolę w życiu rodzinnym pełni 

duchowy pokarm, jakim jest Eucha-

rystia.  

Tematem przewodnim spotkań 

dziecięcych było posłuszeństwo. 

Animatorzy grupy dziecięcej uświa-

damiali dzieciom wartość posłu-

szeństwa wobec woli Pana Boga i wo-

li rodziców. 

Kasia Król

Ani się obejrzeliśmy, a tu już 

wiosna! Jestem pewien, że z nie-

cierpliwością oczekiwaliście na ko-

lejny numer naszej gazety (ostatni, 

świąteczny numer ukazał się w grud-

niu ub.r.) Spieszę więc zdać relację 

z zimowych wydarzeń i powiem słów 

kilka o tym, co nas w najbliższym 

czasie czeka. 

Jak zwykle w Krynicy Górskiej 

śniegu nie zabrakło i rekolekcje 

zimowe w dniach 19-26 stycznia 

2019 spędziliśmy na narciarskich 

stokach i górskich szlakach oraz 

w Ostoi, gdzie pogłębialiśmy nasze 

życie duchowe i integrując się odpo-

czywaliśmy. Niepowtarzalna atmo-

sfera Ostoi pozwala naładować aku-

mulatory duchowe i fizyczne tak, że 

wystarcza energii do lata!

Po feriach, 25 lutego, spotkaliśmy 

się na imieninach naszego mode-

ratora diecezjalnego ks. Mirosława 

Stankiewicza. Najpierw były ży-

czenia w imieniu całej wspólnoty 

RRN, a później spotkanie przy 

herbatce i pysznych ciastach oraz 

życzenia od grup parafialnych. 

Tradycyjnie już, Boguś Backiel przy-

gotował profesjonalną prezentację 

zdjęć z rekolekcji w Krynicy. Wszy-

scy z radością wrócili do tamtych 

niezapomnianych chwil.

Animatorzy diecezjalni spotykają 

się kilka razy w roku na Ogól-

nopolskich Dniach Skupienia. Tym 

razem spotkanie odbyło się w we-

ekend 8-10 marca w Sanktuarium MB 

Ostrobramskiej w Skarżysku Ka-

miennej. Tak się złożyło, że z naszej 

diecezji mógł pojechać tylko wice 

animator Jurek Rainczuk. Głównym 

tematem były oczyszczenia duchowe. 

Omawiano również sprawy orga-

nizacyjne, m.in. ustalono, że Ogól-

nopolska Inauguracja roku forma-

cyjnego RRN 2019/2020 odbędzie się 

21 września 2019 we Wrocławiu. 

Jesienią czeka nas więc pielgrzymka 

do stolicy Dolnego Śląska, gdzie pa-

sterską posługę pełni opiekun RRN 

z ramienia Episkopatu Polski, bp 

Andrzej Siemieniewski.  

Animatorzy grup parafialnych 

również mają swoje dni skupienia. 

Już trzeci raz takie spotkanie forma-

cyjne odbyło się w dn. 15-17 marca 

br. w Ośrodku Rekolekcyjnym Bia-

łostockiego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Studzienicznej k. 

Augustowa. Ośrodek prowadzi ks. 

Leszek Giemza, nasz kapłan z RRN. 

Głównym tematem były rozważania 

o Matce Bożej na podstawie nowej 

książeczki ks. Dariusza Greleckiego, 

tzw. Zeszytu Niebieskiego. Oma-

wiano również inne tematy dotyczące 

naszej wspólnoty, m.in. organizację 

zespołów roboczych, powołanych do 

posługi w określonych zakresach 

tematycznych, np. zespół wydaw-

niczy, zespół rekolekcyjno-piel-

grzymkowy, itd.

Tegoroczne rekolekcje wielko-

postne w dniach 23-25 marca br. 

poprowadzi ks. Wojciech Chudzik z 

Łomży. Temat rekolekcji: Teologia 

życia duchowego.

Trwają zapisy (u animatorów) na 

pielgrzymkę do Częstochowy 27 

kwietnia 2019.

W poniedziałek 8 kwietnia br. 

zbierane będą od animatorów listy na 

rekolekcje letnie w Kruklankach i w 

Loretto I (w tym samym terminie 

29.06 – 06.07.2019).  

Rekolekcje dla małżeństw z ma-

łymi dziećmi w Loretto 2 odbędą się 

w terminie 13-20 lipca 2019. Zapisy 

u Katarzyny i Andrzeja Królów. 

Rekolekcje dla młodzieży po-

wyżej 18 lat odbędą się w dniach 2-8 

sierpnia w Kościelisku (Zakopa-

ne/Tatry). Zapisy u ks. Sławomira 

Laskowskiego.

Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać
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Oglądając zupełnie przypadkowo 

wieczorne wiadomości w TV, zoba-

czyłam wywiad z dyrektorem szpi-

tala. Dyrektorem, który jest i leka-

rzem i jak sam powiedział, od ponad 

20 lat kieruje pracą szpitala. Na każ-

dej codziennej Mszy Świętej spra-

wowanej pod przewodnictwem ks. 

bpa Tadeusza Pikusa w kaplicy gro-

madzącej kuracjuszy jest z wiernymi, 

by przeczytać modlitwę wiernych, 

a potem podjąć rolę ministranta. 

Piękne świadectwo człowieka, który 

dbając o zdrowie 400 kuracjuszy wie, 

KTO nim kieruje.

W gronie osób koncelebrujących 

Eucharystię jest zawsze ks. prałat 

Marek, oddelegowany tu z Kielc, jak 

sam powiedział w 1993 r. przez ks. 

bpa Stanisława Szymeckiego, by 

właśnie w Busku-Zdroju zbudować 

kościół pw. Św. Brata Alberta.

Świątynia jest już wzniesiona. 

Przyciąga oczy swoją architekturą, 

a wiernych serdecznością proboszcza 

ks. Marka. Zaprosił nas. Poznaliśmy 

historię budowy kościoła i cudów 

Matki Bożej, jakich ks. Marek doś-

wiadczył wznosząc świątynię Pana – 

hojności serc osób księdzu wcześniej 

nieznanych, którzy ufundowali oł-

tarz, posadzkę, freski i olśniewającą 

pięknem kaplicę Matki Bożej Fatim-

skiej. 

To w tej kaplicy nad ołtarzem, nad 

którym czuwa Matka Boża z Fatimy, 

ziemia niczym hostia, unosi się nad 

ołtarzem świata. Potwierdziły się 

słowa ks. bpa Tadeusza Pikusa, który 

w jednej z homilii powiedział, że Pan 

Bóg oczekuje od nas, byśmy dali 

z siebie to, co mamy, a On dzieła 

dokończy. Koncert pieśni maryjnych 

w wykonaniu scholi z Kielc był 

hymnem wdzięczności skierowanych 

ku niebu. Wizytę zakończyło spot-

kanie w Domu Chleba, gdzie przyjęto 

nas ciepłymi jeszcze podpłomykami 

z buchającego żarem pieca. 

Matko Boża, jak wielkich dzieł 

Pan dokonuje na naszych oczach. 

Oczy ciała to widzą. Proszę Cię o po-

stawę pokory i otwarte oczy duszy, 

bym Twoje działanie w moim sercu 

składała jak najcenniejszy skarb 

i dzieliła się nim tam wszędzie, dokąd 

Pan mnie pośle. Przyjdź Panie Jezu, 

pozostań i poślij! 

Lucja Orzechowska

Trwamy w świętym okresie Wiel-

kiego Postu. Jest to czas skłaniający 

do zatrzymania się razem z Maryją 

pod krzyżem Jezusa. Bolesna Matko, 

pozwól, że będziemy Ci towarzyszyć 

w Drodze Krzyżowej Twego Syna 

i przy Jego śmierci.  

Jako wspólnota RRN pragniemy 

otaczać modlitwą każdego z Was, 

którzy doświadczacie cierpienia, 

choroby, samotności. Informujemy, 

że Msza Święta w intencji osób z Gru-

py Modlitewnej zostanie odprawiona 

podczas rekolekcji wielkopostnych, 

które odbędą się w dniach 23-25 

marca (serdecznie na nie zapra-

szamy). Na ten czas życzymy, byście 

odkrywali miłość Matki Bolesnej. 

Pod krzyżem staliśmy się Jej dziećmi 

i tam jest klucz do Jej serca. 

Podajemy intencję modlitwy: 

O owocne przeżycie czasu 

Wielkiego Postu i rekolekcji 

wielkopostnych dla kapłanów 

i członków RRN.

Marysia Kalejta

Kochani z  Grupy Modlitewnej

Co słychać w grupie młodych małżeństw

W czwartą niedzielę lutego odbyło 

się kolejne już w tym roku spotkanie 

formacyjne  grupy małżeństw 

z dziećmi.  Spotkanie poprzedzone 

było wspólną Eucharystią, spra-

wowaną przez opiekunów grupy, 

księdza Marka Muraszkiewicza oraz 

księdza Sławomira Laskowskiego, 

w asyście małych ministrantów. 

Na podstawie treści formacyjnych 

przygotowanych dla grup małżeństw, 

próbowaliśmy uświadomić sobie rolę 

Eucharystii w życiu małżeńskim 

i rodzinnym. Rodzina, jako Kościół 

domowy, powinna żyć Eucharystią, 

będącą źródłem miłości i życia. Mał-

żonkom, którzy czerpią z Eucharystii 

siły potrzebne do służby dzieciom 

i współmałżonkowi, łatwiej jest mie-

rzyć się z trudnościami i zagro-

żeniami, na które narażona jest 

współczesna rodzina. Małżonkowie 

w trakcie spotkania dzielili się świa-

dectwami, jak przyjmowanie Chry-

stusa Eucharystycznego zmienia ich 

codzienne życie. Rozważali, jak 

wielką rolę w życiu rodzinnym pełni 

duchowy pokarm, jakim jest Eucha-

rystia.  

Tematem przewodnim spotkań 

dziecięcych było posłuszeństwo. 

Animatorzy grupy dziecięcej uświa-

damiali dzieciom wartość posłu-

szeństwa wobec woli Pana Boga i wo-

li rodziców. 

Kasia Król

Ani się obejrzeliśmy, a tu już 

wiosna! Jestem pewien, że z nie-

cierpliwością oczekiwaliście na ko-

lejny numer naszej gazety (ostatni, 

świąteczny numer ukazał się w grud-

niu ub.r.) Spieszę więc zdać relację 

z zimowych wydarzeń i powiem słów 

kilka o tym, co nas w najbliższym 

czasie czeka. 

Jak zwykle w Krynicy Górskiej 

śniegu nie zabrakło i rekolekcje 

zimowe w dniach 19-26 stycznia 

2019 spędziliśmy na narciarskich 

stokach i górskich szlakach oraz 

w Ostoi, gdzie pogłębialiśmy nasze 

życie duchowe i integrując się odpo-

czywaliśmy. Niepowtarzalna atmo-

sfera Ostoi pozwala naładować aku-

mulatory duchowe i fizyczne tak, że 

wystarcza energii do lata!

Po feriach, 25 lutego, spotkaliśmy 

się na imieninach naszego mode-

ratora diecezjalnego ks. Mirosława 

Stankiewicza. Najpierw były ży-

czenia w imieniu całej wspólnoty 

RRN, a później spotkanie przy 

herbatce i pysznych ciastach oraz 

życzenia od grup parafialnych. 

Tradycyjnie już, Boguś Backiel przy-

gotował profesjonalną prezentację 

zdjęć z rekolekcji w Krynicy. Wszy-

scy z radością wrócili do tamtych 

niezapomnianych chwil.

Animatorzy diecezjalni spotykają 

się kilka razy w roku na Ogól-

nopolskich Dniach Skupienia. Tym 

razem spotkanie odbyło się w we-

ekend 8-10 marca w Sanktuarium MB 

Ostrobramskiej w Skarżysku Ka-

miennej. Tak się złożyło, że z naszej 

diecezji mógł pojechać tylko wice 

animator Jurek Rainczuk. Głównym 

tematem były oczyszczenia duchowe. 

Omawiano również sprawy orga-

nizacyjne, m.in. ustalono, że Ogól-

nopolska Inauguracja roku forma-

cyjnego RRN 2019/2020 odbędzie się 

21 września 2019 we Wrocławiu. 

Jesienią czeka nas więc pielgrzymka 

do stolicy Dolnego Śląska, gdzie pa-

sterską posługę pełni opiekun RRN 

z ramienia Episkopatu Polski, bp 

Andrzej Siemieniewski.  

Animatorzy grup parafialnych 

również mają swoje dni skupienia. 

Już trzeci raz takie spotkanie forma-

cyjne odbyło się w dn. 15-17 marca 

br. w Ośrodku Rekolekcyjnym Bia-

łostockiego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Studzienicznej k. 

Augustowa. Ośrodek prowadzi ks. 

Leszek Giemza, nasz kapłan z RRN. 

Głównym tematem były rozważania 

o Matce Bożej na podstawie nowej 

książeczki ks. Dariusza Greleckiego, 

tzw. Zeszytu Niebieskiego. Oma-

wiano również inne tematy dotyczące 

naszej wspólnoty, m.in. organizację 

zespołów roboczych, powołanych do 

posługi w określonych zakresach 

tematycznych, np. zespół wydaw-

niczy, zespół rekolekcyjno-piel-

grzymkowy, itd.

Tegoroczne rekolekcje wielko-

postne w dniach 23-25 marca br. 

poprowadzi ks. Wojciech Chudzik z 

Łomży. Temat rekolekcji: Teologia 

życia duchowego.

Trwają zapisy (u animatorów) na 

pielgrzymkę do Częstochowy 27 

kwietnia 2019.

W poniedziałek 8 kwietnia br. 

zbierane będą od animatorów listy na 

rekolekcje letnie w Kruklankach i w 

Loretto I (w tym samym terminie 

29.06 – 06.07.2019).  

Rekolekcje dla małżeństw z ma-

łymi dziećmi w Loretto 2 odbędą się 

w terminie 13-20 lipca 2019. Zapisy 

u Katarzyny i Andrzeja Królów. 

Rekolekcje dla młodzieży po-

wyżej 18 lat odbędą się w dniach 2-8 

sierpnia w Kościelisku (Zakopa-

ne/Tatry). Zapisy u ks. Sławomira 

Laskowskiego.

Wiesław Szczepaniak

Co u nas słychać
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Jasełka na spotkaniu opłatkowym

W Studzienicznej

Goście z Łotwy w Studzienicznej

Ks. Leszek z Kropką

Matka Boża w Studzienicznej

Wiesio - fotograf w Studzienicznej

Imieniny ks. Mirosława


