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Powiedz Panu - tak

SŁOWO KS. MODERATORA

Zawierzenie Bogu jest drogą do świętości na skróty. 

Tę drogę wybrała Maryja w Nazarecie, Jezus Chrystus 

w Ogrodzie Oliwnym, dobry łotr na krzyżu. Gdyby 

Maryja nie odpowie-

działa archaniołowi 

w Nazarecie fiat, nie 

byłoby Wcielenia Sy-

na Bożego. Gdyby 

Chrystus Pan nie od-

powiedział woli Ojca 

w Getsemani, nie by-

ł o b y  O d k u p i e n i a . 

Gdyby dobry łotr nie 

powiedział fiat na 

krzyżu, nie towarzy-

szyłby Chrystusowi w 

drodze do raju.

Na początku męki 

krzyżowej nie było 

dobrego łotra. Obaj 

złoczyńcy bluźnili. 

Kiedy jednak zło-

czyńca  po  prawej 

stronie usłyszał słowa Chrystusa przebaczającego swoim 

oprawcom, w jego sercu dokonała się przemiana. 

Pogodził się ze swoim cierpieniem. Zobaczył swój krzyż, 

nie jako narzędzie kaźni, lecz jarzmo do podjęcia. Poddał 

się woli Boga, a zwracając się do łotra po lewej stronie, 

napomniał go: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę 

samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, 

obieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On 

nic złego nie uczynił” (Łk 23, 

40-41). A potem z jego serca, 

które już rozpoznało Zba-

wiciela, popłynęła prośba: 

„Jezu wspomnij na mnie, gdy 

przyjdziesz do swego kró-

lestwa” (Łk 23,43). I natych-

miast usłyszał słowa Chry-

stusa Pana: „Zaprawdę po-

wiadam ci: Dziś ze Mną bę-

dziesz w raju” (Łk 23,43).

Naśladując postawę Chry-

stusa Pana w Ogrójcu, Maryi 

w Nazarecie, dobrego łotra na 

krzyżu, mówmy Bogu jak 

Oni fiat. Prośmy naszą Matkę 

Maryję, by żyła w nas zawie-

rzeniem woli Bożej w naszej 

codzienności z ufnością, że 

z tą postawą i w naszym życiu 

Bóg będzie wiązał łaski, że jest to droga do Boga na 

skróty. 

ks. Mirosław Stankiewicz

Tycjan, Chrystus i dobry łotr, ok. 1566
 fot. Wikimedia Commons / Domena publiczna
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o łaski dla uczestników

 i prowadzacych letnie rekolekcje

 w Loretto i Kruklankach

Majowa radość

Idzie Królowa dróżką w lesie,
w ręku majowy bukiet niesie.

Pozdrawia ptaki w koronach drzew
dziękując im za cudny śpiew.

Zwierzętom radośnie błogosławi,
Ojca niebieskiego dobroć sławi.

Młode listki dłonią pieści
wyśpiewując Bogu pieśni.

W chłodnym strumieniu zanurza ręce,
gdzie obok w cieniu złocą się kaczeńce.

Podziwia konwalie i zawilce - właśnie
wyściełające las białym płaszczem.

Piękno tego miejsca i tej chwili
zachęca nas, byśmy chwalili

tak jak Maryja, Stwórcę Jedynego
tego dzieła, jakże niezwykłego!

Chwała bądź Tobie, najdroższy Ojcze,
za ten świat piękny za moim oknem,

za pory roku, które mijają,
za piękne chwile, które jeszcze trwają!

Ewa T.

Intencje modlitwy

Myśl numeru

Żeby być człowiekiem 

trzeba nadludzkiej siły.
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Z poniedziałkowych konferencji

29.04.2019

ks. Dariusz

Zło dobrem zwyciężaj
Tytułowe hasło pielgrzymki RRN do 

Częstochowy w roku obecnym było 

tematem rozważań Księdza Biskupa 

Andrzeja Siemieniewskiego, który do 

wspólnoty Ruchu wygłosił konfe-

rencję. Oparł ją na wizerunkach ks. J. 

Popiełuszki, Stefana Kardynała Wy-

szyńskiego i Jana Pawła II, widnie-

jących na witrażach w kościele św. 

Wojciecha w Częstochowie.  

Wszystkie przytoczone postaci 

w swoim życiu doświadczyły spekta-

kularnych manifestacji zła. 

Ks. Popiełuszko został z premedytacją 

zamordowany. Sprawcy morderstwa 

zacierali ręce mówiąc do siebie „dobra 

robota”, wszystko się udało.

Kardynał Wyszyński był aresztowany, 

odizolowany od społeczeństwa, prze-

bywał w kilku miejscach interno-

wania. Każdy ruch związany z jego 

osobą był starannie przemyślany 

i wykonany. Za każdym razem służby 

operacyjne zacierały ręce mówiąc: 

„dobra robota” wszystko się udało.

Jan Paweł II doświadczył zamachu na 

swoje życie. Organizatorzy zamachu 

i sam zamachowiec, który oddał celne 

strzały mogli powiedzieć „dobra 

robota” wszystko się udało.

„Dobra robota” wykonana przez siły 

zła. W tych wszystkich sytuacjach zło 

okazało się bardzo skuteczne. I po-

tężne i skuteczne. Czy można je 

zwyciężyć? Wspomniani bohaterowie 

naszych czasów pokazali, że tak, Bożą 

mocą oraz ufnością, wiernością i wyt-

rwałością. 

Gdybyśmy zapytali z czego dzisiaj 

Kościół może się chlubić, to od-

powiadamy bez wahania, że właśnie 

z nich, z tych którzy w swoim życiu 

doświadczyli przejmującego zła.

Pokazali swoim życiem, że można 

zwyciężać zło i jednocześnie sposób 

jak to robić. Warto też pamiętać, że 

Maryja która doświadczyła śmierci 

Syna jest matką i naszej ufności, 

wierności i wytrwałości.

6.05.2019 

ks. Mirosław

Wrócimy dziś do hasła ostatniej 

pielgrzymki do Częstochowy, czyli 

„Zło dobrem zwyciężaj”. Ks. bp 

Andrzej Siemieniewski przypomniał, 

że jesteśmy zaproszeni do drużyny 

zwycięzców, do której należą m.in. ks. 

Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II, 

kard. Stefan Wyszyński i zachęcał nas 

abyśmy szli w ich ślady w zwy-

ciężaniu zła. W ostatnią Niedzielę 

Palmową śpiewaliśmy Psalm 22 z ref-

renem „Boże mój, Boże mój, czemuś 

mnie opuścił?” Te słowa Chrystusa 

wypowiedziane przed śmiercią na 

krzyżu mogłyby wprowadzić nas 

w smutek i pesymizm, ale Pan Jezus 

znał przecież cały ten Psalm Da-

widowy. Składa się on jakby z dwóch 

części. Część pierwsza opisuje co Pan 

Jezus musiał przecierpieć, jakie prze-

szedł katusze fizyczne i psychiczne 

aby wypełnić Bożą wolę dla naszego 

zbawienia: „...Ja zaś jestem robak, 

a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie 

i wzgardzony u ludu, szydzą ze mnie 

wszyscy, którzy na mnie patrzą...”.

Jednak w drugiej części Psalmu 

autor natchniony wyraża Bogu dzięk-

czynienie i te słowa miał na myśli Pan 

Jezus przeżywając najciemniejszą 

godzinę w swoim życiu. W ciemności 

ujrzał światło Zmartwychwstania 

i przyszłej chwały,  przewidział, że ci 

sami ludzie oddadzą Mu pokłon.  

Będzie Panem całego świata i wszy-

stkich pokoleń: „...Będę głosił imię 

Twoje swym braciom i chwalić Cię 

będą pośród zgromadzenia...a moja 

dusza będzie żyła dla Niego”.

Pod krzyżem w gronie nielicznych 

osób stała Matka Jezusa, która wytr-

wała do końca wierząc, że Jej Syn 

przez swoją śmierć dokona dzieła 

zbawienia. Jej niezachwiana postawa 

czyni ją Matką wielkiego zawierzenia. 

W jaki sposób odnosi się to do naszego 

życia? My też czasem przeżywamy 

wielkie trudności i cierpienia i chcemy 

wołać do Pana Boga, dlaczego do tego 

dopuścił. Niektórzy odchodzą od 

Kościoła, bo patrzą na swoją Golgotę 

wyłącznie po ludzku, nie widzą blasku 

Zmartwychwstania. My jednak jes-

teśmy wezwani, aby tak jak Maryja 

patrzeć na to, co trudne oczyma wiary 

i przyjmować postawę wdzięczności:

„Dziękuję Jezu Ci, Ty dałeś Matkę 

mi, co chroni i osłania, pod krzyżem 

uczy stać”.

Nie jesteśmy nigdy sami w cierpieniu 

i bólu, Ona nam zawsze towarzyszy 

i chce pomóc zrozumieć, że także 

w naszym życiu mamy pełnić wolę 

Ojca niebieskiego, wolę, która czasem 

prowadzi nas aż pod krzyż. Ona uczy, 

że zwyciężać z Panem Jezusem to iść 

razem z Nią Jego drogą wbrew 

duchowi tego świata, który oferuje 

złudne szczęście bez zmartwień. 

Maryja wie, że nie ma innej drogi do 

zmartwychwstania i życia wiecznego, 

wyjaśnia nam tajemnicę krzyża 

i śmierci, która prowadzi do życia. 

Dlatego Pan Jezus dał nam swoją 

Matkę ku pomocy: „Więc wołam 

Maryjo, Maryjo spod krzyża, na 

rękach swoich mnie w ramiona Syna 

nieś...”. Te piękne słowa wybrzmiały 

ostatnio na pogrzebie Śp. Jerzego 

Ostaszewskiego, a każdy z nas chciał-

by je usłyszeć w ostatnich chwilach 

życia. Każdy z wielkich ludzi Koś-

cioła wymienionych na początku tych 

rozważań mógłby w trudnych chwi-

lach też wołać do Boga słowami 

Psalmu, ale dzięki oparciu swej wiary 

na wzorze Maryi wyszli ze swych 

doświadczeń zwycięsko – zostali 

świętymi.

Dziękujmy Bogu za Matkę, która 

pozwoli nam zobaczyć blask przyszłej 

chwały mimo naszych trudności 

i upadków: „...Ja Ciebie ranię wciąż, 
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Ty za to ran Swych krwią obmywasz 

nieustannie – wybawicielu mój”.

oprac.: Ela Korsak

0.05.2019

ks. Dariusz

„...więcej aniżeli ci?”
W 21 rozdziale Ewangelii św. Jana 

Jezus pyta Piotra: „Szymonie, synu 

Jana czy miłujesz mnie więcej aniżeli 

ci?”

Pytanie, które może dziwić. Wydaje 

się, że nie ma dobrej odpowiedzi. Tym 

bardziej, że Piotr nie wie na ile 

kochają Jezusa jego współbracia. 

Z naszej perspektywy szukając uza-

sadnień dla twierdzącej odpowiedzi 

możemy iść w kierunku ofiary z wła-

snego życia. Piotr oddał życie za 

Jezusa. Ale życie za Jezusa oddali też 

inni apostołowie, z wyjątkiem św. 

Jana, który otrzymał inne powołanie. 

Skoro i inni apostołowie oddali życie 

za Jezusa to w jaki sposób on miałby 

kochać Jezusa bardziej niż inni? 

Pomocą może nam być fragment 

Ewangelii św. Łukasza. W rozdziale 

siódmym jest opis wizyty Pana Jezusa 

u faryzeusza Szymona. W czasie 

rozmowy dołączyła do nich kobieta 

prowadząca w mieście życie grzeszne. 

Namaszczała ona ciało Pana Jezusa 

i włosami ocierała Jego stopy. Fary-

zeusza ogarnęło gorszące zdziwienie: 

„Gdyby On był prorokiem, wie-

działby, co za jedna i jaka jest to 

kobieta, która się go dotyka, że jest 

grzesznicą”. W odpowiedzi Jezus 

powiedział do faryzeusza Szymona: 

„Pewien wierzyciel miał dwóch 

dłużników. Jeden był mu winien 

pięćset denarów a drugi pięćdziesiąt. 

Gdy nie mieli z czego oddać darował 

obydwom. Który więc z nich będzie 

go bardziej miłował? Szymon odpo-

wiedział: «Sądzę, że ten, któremu 

więcej darował». On mu rzekł: 

«Słusznie osądziłeś »”. Nieco dalej 

w Ewangelii czytamy, że komu mało 

się odpuszcza mało miłuje.

Piotr miał liczne podstawy do tego, 

aby sądzić, że wiele mu odpuszczono. 

Nie tylko trzy razy zaparł się Jezusa, 

zwątpił, gdy szedł po wodzie a przede 

wszystkim gdy usłyszał od Jezusa 

słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie bo 

nie myślisz na sposób Boży lecz 

ludzki”. Piotr nie miał wątpliwości, że 

jest słabym grzesznym człowiekiem, 

któremu wiele odpuszczono. Pytanie 

zatem: „Czy miłujesz mnie więcej 

aniżeli ci” możemy zastąpić pyta-

niem: „Czy jesteś przeświadczony 

o tym, że jesteś większym grzesz-

nikiem niż wszyscy pozostali?” Piotr 

miał podstawy, aby właśnie takim 

grzesznikiem się poczuć. Poczucie 

grzeszności Piotra jest kluczem do 

jego wybrania. Wiedząc jak jest słaby 

i grzeszny nie mógł ufać sobie 

a jedynie mocy Bożej. Idąc na spot-

kanie Ruchu możesz przypominać 

sobie pytanie: Czy jestem większym 

grzesznikiem niż pozostali? Pamię-

tając jak wiele ci odpuszczono masz 

szansę uchronienia się od ulegania 

manii wielkości a nawet od poczucia, 

że jesteś lepszy od innych.

27.05.2019
ks. Mirosław

Zawarte w „Liście do Ewy” roz-

ważania ks. Dariusza poświęcone 

Eucharystii przybliżają nam tę  nie-

pojętą tajemnicę. Dziś zastanowimy 

się jak żyć tym największym źródłem 

łaski w naszej codzienności. Podczas 

obrzędów przygotowania darów ka-

płan pochyla się przed ołtarzem na 

którym złożył dary ofiarne – chleb 

i wino. W skłonie i ciszy zwraca się do 

Boga w imieniu uczestników Liturgii 

wypowiadając słowa: „Przyjmij nas, 

Panie, stojących przed Tobą w duchu 

pokory i z sercem skruszonym; niech 

nasza ofiara tak się dzisiaj dokona 

przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie 

podobała”. Źródłem i pierwowzorem 

tego błagania jest modlitwa Azariasza 

zawarta w Księdze Daniela /Dn 3,39-

40/, jednego z trzech młodzieńców 

żydowskich uprowadzonych do 

niewoli babilońskiej. Za odmowę 

złożenia hołdu posągowi zostali 

wrzuceni do rozpalonego pieca, gdzie 

jednak nie giną. Skarżą się Bogu na 

swój los ale też śpiewają pieśń na Jego 

chwałę:

„Panie, oto jesteśmy najmniejsi ze 

wszystkich narodów. Oto jesteśmy 

dziś poniżeni na całej ziemi z powodu 

naszych grzechów. Nie ma obecnie 

władcy, proroka ani wodza, ani 

całopalenia, ani ofiar ani darów 

pokarmowych ani kadzielnych. Nie 

ma gdzie ofiarować pierwocin i doz-

nać Twojego miłosierdzia. Niech 

jednak dusza strapiona i duch uniżony 

znajdą u Ciebie upodobanie. Jak 

całopalenia z baranów i cielców i ty-

sięcy tłustych owiec, tak niechaj  dziś 

będzie nasza ofiara przed Tobą i niech 

Ci się podoba!. Ponieważ ci, co 

pokładają ufność w Tobie, nie mogą 

doznać wstydu”.

Azariasz i towarzysze znają swoją 

beznadziejną sytuację – są w niewoli, 

świątynia w Jerozolimie zburzona 

i nie mogą się modlić tak jak dotąd. 

Jednak ich dusze szukają Boga – 

składają więc ofiarę z tego co mają, 

czyli swoje serca  pokorne i uniżone, 

pełne wdzięczności i nadziei na 

przebaczenie. Oczekują nowego życia 

po oczyszczeniu i złożeniu tej naj-

cenniejszej ofiary czyli „ducha 

uniżonego”. Modlitwa ta została 

wysłuchana i wrosła w przeświad-

czenie Izraelitów, że Bogu jest milsza 

taka ofiara niż krwawe ofiary ze 

zwierząt. Dla nas także jest cennym 

wzorem, w jakiej postawie mamy 

przystępować do składania naszej 

ofiary w Liturgii Eucharystycznej. 

Kapłan w naszym imieniu wypowiada 

słowa tej modlitwy, ale to my mamy 

skruszyć nasze twarde, kamienne 
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serca i stanąć przed Panem w pokorze, 

czyli w prawdzie o nas samych. Serce 

skruszone można porównać do serca 

z gliny, które Pan Bóg jak garncarz 

formuje według swojej woli, a my 

godzimy się na to i poddajemy Jego 

działaniu, jednocześnie wyrzekając 

się tego co utrudnia nasze formo-

wanie. Pan Bóg nie potrzebuje ani 

ofiar z baranów i cielców – On pragnie 

ofiary z nas samych, z naszego życia. 

Z życia w gotowości na to, co On chce 

z nami uczynić i taką postawę mamy 

przyjmować żyjąc Eucharystią także 

poza świątynią. Nasze życie Eucha-

rystią na co dzień ma wzór w mod-

litwie z Psalmu 40: „Nie chciałeś 

ofiary krwawej ani obiaty,

Lecz otwarłeś mi uszy;

całopalenia i żertwy za grzech nie 

żądałeś.

Wtedy powiedziałem: oto przy-

chodzę;  w zwoju księgi o mnie 

napisano:

Jest moją radością, mój Boże, czynić 

Twoją wolę,

a prawo Twoje mieszka w moim 

wnętrzu”.

Ważne jest miejsce, w którym 

Azariasz wypowiada swą modlitwę, 

czyli w środku rozpalonego pieca,

wśród ognistych płomieni. Dla nas 

ogień jest symbolem Ducha Świętego, 

którego mamy przyzywać, aby prze-

mieniał nasze dary ofiarne i nas 

samych. Mamy Go prosić, aby 

w czasie każdej Mszy Św., a także 

w całym życiu codziennym wypalał 

w nas to co grzeszne i co nam 

przeszkadza żyć zgodnie z Jego wolą. 

„Radością jest czynić Twoją wolę” - 

według tych słów mamy postępować 

aby stać się miłą Bogu ofiarą. Znając 

modlitwę Azariasza będziemy bar-

dziej świadomie przeżywać każdą 

Mszę Świętą, która będzie nas prze-

mieniać i uświęcać, czynić podob-

nymi do takich, jakimi chce nas 

widzieć Stwórca.

oprac.: Ela Korsak

2.06.2019

ks. Dariusz

O rzeźbiarzu i lwie
W Żółtym liście do Ewy, zaraz na 

początku, jest opowiastka o rzeź-

biarzu i lwie wykuwanym przez niego 

w bryle marmuru. Puenta sprowadza 

się do twierdzenia, że  rzeźbiarz chcąc 

wyrzeźbić lwa musi mieć najpierw 

jego wyobrażenie, musi go najpierw 

zobaczyć w owej bryle a potem dążyć 

do realizacji owego wyobrażenia 

wykuwając postać lwa w marmurze.

Jak rzeźbiarz widzi lwa w bryle 

marmuru tak Pan Bóg w każdym z nas 

widzi świętych. Stojąc za wyda-

rzeniami naszego życia stopniowo 

wykuwa  nas na swoje podobieństwo. 

Jakże ważne jest poddanie się rzeź-

bieniu przez Bożego Artystę. Możemy 

powiedzieć, wręcz współpraca two-

rzywa, którym jesteśmy z Bogiem-

Rzeźbiarzem. 

W owym procesie  rzeźbienia, współ-

pracy może jednak brakować, co 

więcej opór tworzywa może być tak 

wielki, że proces rzeźbienia staje się 

wręcz niemożliwy.  

Przyjrzyjmy się bliżej owym zakłó-

ceniom. 

Pierwszym jest próba stawiania wa-

runków Rzeźbiarzowi. Możemy ule-

gać pokusie podpowiadania Bogu 

jakich narzędzi ma użyć i z jaką siłą. 

W którym momencie naszego życia 

powinno być uderzenie mniejsze, 

a w którym większe. Mogą zrodzić się 

pretensje, że za bardzo boli, możemy 

też chcieć wycofać się z pierwotnej 

zgody na rzeźbienie. Możemy też 

uważać, że przed każdym uderzeniem 

Boski Rzeźbiarz musi nas pytać o zgo-

dę na jego wykonanie.

Z duchowego punktu widzenia sy-

tuacja może być jeszcze bardziej 

dramatyczna gdy odsuwamy rzeź-

biarza na bok, wyrywając mu na-

rzędzia i stwierdzając, że odtąd będę 

rzeźbić się sam, czy sama. Muszę 

wziąć swoje życie we własne ręce – 

mówimy nieraz. Z perspektywy życia 

duchowego takie twierdzenie to po-

czątek końca żywej relacji z Bogiem. 

Sytuacja może też być wręcz tra-

giczna, gdy chcemy rzeźbić nie tylko 

siebie samych ale, też innych. Kiedy 

chcemy wchodzić w rolę Pana Boga, 

uzurpując sobie prawo do rzeźbienia 

innych ludzi.

Na zakończenie warto postawić sobie 

pytanie: na jakim etapie rzeźbienia 

jestem dzisiaj? Warto też odnowić 

w sobie świadomość, że Maryja ciągle 

czuwa nad nami i z matczyną czu-

łością podpowiada Boskiemu Rzeź-

biarzowi, użycie narzędzi służących 

naszemu uświęceniu.

Z poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencji
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Ty za to ran Swych krwią obmywasz 

nieustannie – wybawicielu mój”.

oprac.: Ela Korsak

0.05.2019

ks. Dariusz

„...więcej aniżeli ci?”
W 21 rozdziale Ewangelii św. Jana 

Jezus pyta Piotra: „Szymonie, synu 

Jana czy miłujesz mnie więcej aniżeli 

ci?”

Pytanie, które może dziwić. Wydaje 

się, że nie ma dobrej odpowiedzi. Tym 

bardziej, że Piotr nie wie na ile 

kochają Jezusa jego współbracia. 

Z naszej perspektywy szukając uza-

sadnień dla twierdzącej odpowiedzi 

możemy iść w kierunku ofiary z wła-

snego życia. Piotr oddał życie za 

Jezusa. Ale życie za Jezusa oddali też 

inni apostołowie, z wyjątkiem św. 

Jana, który otrzymał inne powołanie. 

Skoro i inni apostołowie oddali życie 

za Jezusa to w jaki sposób on miałby 

kochać Jezusa bardziej niż inni? 

Pomocą może nam być fragment 

Ewangelii św. Łukasza. W rozdziale 

siódmym jest opis wizyty Pana Jezusa 

u faryzeusza Szymona. W czasie 

rozmowy dołączyła do nich kobieta 

prowadząca w mieście życie grzeszne. 

Namaszczała ona ciało Pana Jezusa 

i włosami ocierała Jego stopy. Fary-

zeusza ogarnęło gorszące zdziwienie: 

„Gdyby On był prorokiem, wie-

działby, co za jedna i jaka jest to 

kobieta, która się go dotyka, że jest 

grzesznicą”. W odpowiedzi Jezus 

powiedział do faryzeusza Szymona: 

„Pewien wierzyciel miał dwóch 

dłużników. Jeden był mu winien 

pięćset denarów a drugi pięćdziesiąt. 

Gdy nie mieli z czego oddać darował 

obydwom. Który więc z nich będzie 

go bardziej miłował? Szymon odpo-

wiedział: «Sądzę, że ten, któremu 

więcej darował». On mu rzekł: 

«Słusznie osądziłeś »”. Nieco dalej 

w Ewangelii czytamy, że komu mało 

się odpuszcza mało miłuje.

Piotr miał liczne podstawy do tego, 

aby sądzić, że wiele mu odpuszczono. 

Nie tylko trzy razy zaparł się Jezusa, 

zwątpił, gdy szedł po wodzie a przede 

wszystkim gdy usłyszał od Jezusa 

słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie bo 

nie myślisz na sposób Boży lecz 

ludzki”. Piotr nie miał wątpliwości, że 

jest słabym grzesznym człowiekiem, 

któremu wiele odpuszczono. Pytanie 

zatem: „Czy miłujesz mnie więcej 

aniżeli ci” możemy zastąpić pyta-

niem: „Czy jesteś przeświadczony 

o tym, że jesteś większym grzesz-

nikiem niż wszyscy pozostali?” Piotr 

miał podstawy, aby właśnie takim 

grzesznikiem się poczuć. Poczucie 

grzeszności Piotra jest kluczem do 

jego wybrania. Wiedząc jak jest słaby 

i grzeszny nie mógł ufać sobie 

a jedynie mocy Bożej. Idąc na spot-

kanie Ruchu możesz przypominać 

sobie pytanie: Czy jestem większym 

grzesznikiem niż pozostali? Pamię-

tając jak wiele ci odpuszczono masz 

szansę uchronienia się od ulegania 

manii wielkości a nawet od poczucia, 

że jesteś lepszy od innych.

27.05.2019
ks. Mirosław

Zawarte w „Liście do Ewy” roz-

ważania ks. Dariusza poświęcone 

Eucharystii przybliżają nam tę  nie-

pojętą tajemnicę. Dziś zastanowimy 

się jak żyć tym największym źródłem 

łaski w naszej codzienności. Podczas 

obrzędów przygotowania darów ka-

płan pochyla się przed ołtarzem na 

którym złożył dary ofiarne – chleb 

i wino. W skłonie i ciszy zwraca się do 

Boga w imieniu uczestników Liturgii 

wypowiadając słowa: „Przyjmij nas, 

Panie, stojących przed Tobą w duchu 

pokory i z sercem skruszonym; niech 

nasza ofiara tak się dzisiaj dokona 

przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie 

podobała”. Źródłem i pierwowzorem 

tego błagania jest modlitwa Azariasza 

zawarta w Księdze Daniela /Dn 3,39-

40/, jednego z trzech młodzieńców 

żydowskich uprowadzonych do 

niewoli babilońskiej. Za odmowę 

złożenia hołdu posągowi zostali 

wrzuceni do rozpalonego pieca, gdzie 

jednak nie giną. Skarżą się Bogu na 

swój los ale też śpiewają pieśń na Jego 

chwałę:

„Panie, oto jesteśmy najmniejsi ze 

wszystkich narodów. Oto jesteśmy 

dziś poniżeni na całej ziemi z powodu 

naszych grzechów. Nie ma obecnie 

władcy, proroka ani wodza, ani 

całopalenia, ani ofiar ani darów 

pokarmowych ani kadzielnych. Nie 

ma gdzie ofiarować pierwocin i doz-

nać Twojego miłosierdzia. Niech 

jednak dusza strapiona i duch uniżony 

znajdą u Ciebie upodobanie. Jak 

całopalenia z baranów i cielców i ty-

sięcy tłustych owiec, tak niechaj  dziś 

będzie nasza ofiara przed Tobą i niech 

Ci się podoba!. Ponieważ ci, co 

pokładają ufność w Tobie, nie mogą 

doznać wstydu”.

Azariasz i towarzysze znają swoją 

beznadziejną sytuację – są w niewoli, 

świątynia w Jerozolimie zburzona 

i nie mogą się modlić tak jak dotąd. 

Jednak ich dusze szukają Boga – 

składają więc ofiarę z tego co mają, 

czyli swoje serca  pokorne i uniżone, 

pełne wdzięczności i nadziei na 

przebaczenie. Oczekują nowego życia 

po oczyszczeniu i złożeniu tej naj-

cenniejszej ofiary czyli „ducha 

uniżonego”. Modlitwa ta została 

wysłuchana i wrosła w przeświad-

czenie Izraelitów, że Bogu jest milsza 

taka ofiara niż krwawe ofiary ze 

zwierząt. Dla nas także jest cennym 

wzorem, w jakiej postawie mamy 

przystępować do składania naszej 

ofiary w Liturgii Eucharystycznej. 

Kapłan w naszym imieniu wypowiada 

słowa tej modlitwy, ale to my mamy 

skruszyć nasze twarde, kamienne 
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serca i stanąć przed Panem w pokorze, 

czyli w prawdzie o nas samych. Serce 

skruszone można porównać do serca 

z gliny, które Pan Bóg jak garncarz 

formuje według swojej woli, a my 

godzimy się na to i poddajemy Jego 

działaniu, jednocześnie wyrzekając 

się tego co utrudnia nasze formo-

wanie. Pan Bóg nie potrzebuje ani 

ofiar z baranów i cielców – On pragnie 

ofiary z nas samych, z naszego życia. 

Z życia w gotowości na to, co On chce 

z nami uczynić i taką postawę mamy 

przyjmować żyjąc Eucharystią także 

poza świątynią. Nasze życie Eucha-

rystią na co dzień ma wzór w mod-

litwie z Psalmu 40: „Nie chciałeś 

ofiary krwawej ani obiaty,

Lecz otwarłeś mi uszy;

całopalenia i żertwy za grzech nie 

żądałeś.

Wtedy powiedziałem: oto przy-

chodzę;  w zwoju księgi o mnie 

napisano:

Jest moją radością, mój Boże, czynić 

Twoją wolę,

a prawo Twoje mieszka w moim 

wnętrzu”.

Ważne jest miejsce, w którym 

Azariasz wypowiada swą modlitwę, 

czyli w środku rozpalonego pieca,

wśród ognistych płomieni. Dla nas 

ogień jest symbolem Ducha Świętego, 

którego mamy przyzywać, aby prze-

mieniał nasze dary ofiarne i nas 

samych. Mamy Go prosić, aby 

w czasie każdej Mszy Św., a także 

w całym życiu codziennym wypalał 

w nas to co grzeszne i co nam 

przeszkadza żyć zgodnie z Jego wolą. 

„Radością jest czynić Twoją wolę” - 

według tych słów mamy postępować 

aby stać się miłą Bogu ofiarą. Znając 

modlitwę Azariasza będziemy bar-

dziej świadomie przeżywać każdą 

Mszę Świętą, która będzie nas prze-

mieniać i uświęcać, czynić podob-

nymi do takich, jakimi chce nas 

widzieć Stwórca.

oprac.: Ela Korsak

2.06.2019

ks. Dariusz

O rzeźbiarzu i lwie
W Żółtym liście do Ewy, zaraz na 

początku, jest opowiastka o rzeź-

biarzu i lwie wykuwanym przez niego 

w bryle marmuru. Puenta sprowadza 

się do twierdzenia, że  rzeźbiarz chcąc 

wyrzeźbić lwa musi mieć najpierw 

jego wyobrażenie, musi go najpierw 

zobaczyć w owej bryle a potem dążyć 

do realizacji owego wyobrażenia 

wykuwając postać lwa w marmurze.

Jak rzeźbiarz widzi lwa w bryle 

marmuru tak Pan Bóg w każdym z nas 

widzi świętych. Stojąc za wyda-

rzeniami naszego życia stopniowo 

wykuwa  nas na swoje podobieństwo. 

Jakże ważne jest poddanie się rzeź-

bieniu przez Bożego Artystę. Możemy 

powiedzieć, wręcz współpraca two-

rzywa, którym jesteśmy z Bogiem-

Rzeźbiarzem. 

W owym procesie  rzeźbienia, współ-

pracy może jednak brakować, co 

więcej opór tworzywa może być tak 

wielki, że proces rzeźbienia staje się 

wręcz niemożliwy.  

Przyjrzyjmy się bliżej owym zakłó-

ceniom. 

Pierwszym jest próba stawiania wa-

runków Rzeźbiarzowi. Możemy ule-

gać pokusie podpowiadania Bogu 

jakich narzędzi ma użyć i z jaką siłą. 

W którym momencie naszego życia 

powinno być uderzenie mniejsze, 

a w którym większe. Mogą zrodzić się 

pretensje, że za bardzo boli, możemy 

też chcieć wycofać się z pierwotnej 

zgody na rzeźbienie. Możemy też 

uważać, że przed każdym uderzeniem 

Boski Rzeźbiarz musi nas pytać o zgo-

dę na jego wykonanie.

Z duchowego punktu widzenia sy-

tuacja może być jeszcze bardziej 

dramatyczna gdy odsuwamy rzeź-

biarza na bok, wyrywając mu na-

rzędzia i stwierdzając, że odtąd będę 

rzeźbić się sam, czy sama. Muszę 

wziąć swoje życie we własne ręce – 

mówimy nieraz. Z perspektywy życia 

duchowego takie twierdzenie to po-

czątek końca żywej relacji z Bogiem. 

Sytuacja może też być wręcz tra-

giczna, gdy chcemy rzeźbić nie tylko 

siebie samych ale, też innych. Kiedy 

chcemy wchodzić w rolę Pana Boga, 

uzurpując sobie prawo do rzeźbienia 

innych ludzi.

Na zakończenie warto postawić sobie 

pytanie: na jakim etapie rzeźbienia 

jestem dzisiaj? Warto też odnowić 

w sobie świadomość, że Maryja ciągle 

czuwa nad nami i z matczyną czu-

łością podpowiada Boskiemu Rzeź-

biarzowi, użycie narzędzi służących 

naszemu uświęceniu.

Z poniedziałkowych konferencji Z poniedziałkowych konferencji
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XXII pielgrzymka Ruchu Rodzin 

Nazaretańskich na Jasną Górę odbyła 

się 27 kwietnia 2019 r., w wigilię 

uroczystości Miłosierdzia Bożego. 

Z Białegostoku w piątek wyjechały 

dwa autokary, część osób dotarła 

własnymi środkami lokomocji albo 

pociągiem. Nasza pielgrzymkowa 

grupa w sumie liczyła ok. 100 osób. 

Tym razem zgromadziliśmy się 

w kościele pw. Świętego Wojciecha. 

Ks. Stefan Czermiński, moderator 

RRN Archidiecezji Katowickiej 

przedstawił grupy pielgrzymów 

z różnych zakątków Polski i z zagra-

nicy. Zgromadzonych serdecznie 

powitał gospodarz miejsca, ks. 

proboszcz Stanisław Iłczyk. 

Ks. bp Andrzej Siemieniewski 

wygłosił konferencję. Nawiązał 

w niej do hasła naszej pielgrzymki: 

„Zło dobrem zwyciężaj” oraz do 

pocztu zwycięzców ukazanych 

w kościelnych witrażach, patronów 

naszej Ojczyzny, postaci papieża Jana 

Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego 

i ks. Jerzego Popiełuszki. Podkreślił, 

że oni, tak jak inni błogosławieni 

i święci, są świadkami zwycięstwa 

w Bożym stylu, Bożą mocą i Bożą 

łaską. Zwyciężali dobrem, opowie-

dzieli się za Chrystusem. Dla naszych 

czasów charakterystyczne były gwał-

towne rewolucyjne zmiany, które 

przyniosły zamiast dobra jeszcze 

większe zło. Złe mogą być ustroje, 

struktury społeczne, ale zło kryje się 

przede wszystkim w sercu człowieka. 

Bywa ono porównywane do ciem-

ności. Ciemność można zwyciężyć 

poprzez otwieranie okien i drzwi, aby 

wpuszczone zostały promienie słońca 

i wtargnął wiatr osuszający piw-

niczną wilgoć. My też jesteśmy 

powołani do zwyciężania w Bożym 

stylu. Naszym światłem jest Jezus. 

Oknem, przez które wpada światło 

Chrystusa jest wiara, Słowo Boże, są 

sakramenty. Światłem jest też 

Kościół Boży, który dzisiaj chlubi się 

aresztowaniem ks. kardynała St. 

Wyszyńskiego i jego niezłomnością 

w wierze. Kościół chlubi się też tą 

nocą, kiedy ks. Popiełuszko stracił 

życie. Przegrali ci, „którzy nad 

ciemną taflą wody zacierali ręce”. 

Zakrwawiona sutanna i stuła papieża 

Jana Pawła II jest dziś w sanktuariach. 

Oni zwyciężyli, ponieważ opo-

wiedzieli się po stronie Chrystusa. 

W nich promienieje światło i piękno 

Bożej obecności. Chciejmy być 

odźwiernymi, otwierającymi okna 

 i drzwi, by wpuścić Światło.

Po konferencji wyruszyliśmy na 

Jasną Górę w pielgrzymce, która 

l iczyła  ok.  1500 osób.  Przed 

jasnogórskim sanktuarium, u stóp 

Matki Bożej odmówiliśmy Regina 

coeli . 

O godz. 12.30 w Jasnogórskiej 

Bazylice rozpoczęła się Msza Święta. 

Przewodniczył jej bp. Romuald 

Kamiński z Diecezji Warszawsko-

Praskiej. W homilii ks. bp podkreślił, 

że nie powinien nas martwić wielki 

nieporządek na świecie. My, jako 

chrześcijanie idziemy uzbrojeni mocą 

z wysoka,. Idziemy w ten świat, by 

przybierał on inny charakter, stawał 

się cywilizacją miłości. Przypomniał 

też, że wkrótce odbędzie się be-

atyfikacja Sługi Bożego ks. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, któremu 

Matka Boża z jasnogórskiego 

wizerunku była bardzo bliska. My, 

pielgrzymi, przybyliśmy do Matki po 

umocnienie. Przybyliśmy kierowani 

nadprzyrodzoną ufnością, za którą 

stoi doświadczenie wieków. Spot-

kanie z Nią zawsze kończy się 

wielkim dobrem. Maryja, Matka 

Dobrej Rady, odpowiada na nasze 

zaufanie. Daje wskazówkę, radzi: 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn 

mój wam powie”. To wystarczy. My 

jednak tak często lubimy relacje pełne 

sensacji i nie wsłuchujemy się w to, 

co chce nam przekazać Pan Jezus 

i Jego Matka.

Warto wniknąć wżycie Maryi. Jest 

ono pełne całkowitego zaufania Bogu 

i jest owocem tego zaufania. Ona od 

początku była pełna łaski. Nie było 

w niej lęku. Widzimy to w momencie 

Zwiastowania. Na propozycje, by być 

Matką Zbawiciela odważnie wypo-

wiada swoje fiat, odważnie też pyta, 

jak to się stanie. My też nie powin-

niśmy się bać swego powołania, ani 

zadań, które stawia przed nami Bóg. 

To jest pierwsza katecheza.

Pierwsze zadanie, które pod-

ejmuje Maryja, to jest pójście na 

służbę do kuzynki Elżbiety. Dzisiaj 

podejmowanie służby nie jest popu-

larne. Dominuje postawa obojętności 

wobec bliźnich. Często spotykamy 

się z pazernością, a człowiek wtedy 

staje się brzydki, odpychający. To jest 

kolejna katecheza, którą swoim 

życiem przekazuje nam Maryja.

Piękna jest relacja delikatności, 

czystości i miłości w małżeństwie 

Mary i  i  Józe fa .  To  wzór  d la 

współczesnych małżeństw. Ks. bp 

Romuald Kamiński zachęcał, by w 

tym miejscu, na Jasnej Górze 

wypraszać dla małżeństw i rodzin 

potrzebne łaski.

Nawiązując do obrazu Świętej 

Rodziny z kaliskiego sanktuarium 

Świętego Józefa ks. biskup podkreślił 

postawę opieki i zatroskania Ro-

dziców o Dziecko. Święta Rodzina 

zachęca nas do wzajemnej miłości 

i właściwej troski o wzrost dzieci 

w wierze. Przestrzega też przed 

zbytnimi troskami o sprawy do-

czesne, każe szukać najpierw kró-

lestwa Bożego i  ufać w Bożą 

Opatrzność.

Po przerwie na posiłek o godz. 

15.00 zebraliśmy się w sali Ojca Kor-

deckiego na adoracji Najświętszego 

Sakramentu, odmówiliśmy koronkę 

do Miłosierdzia Bożego, rozwa-

żaliśmy tajemnicę Pięciu Najświęt-

szych Ran Chrystusa. Krótką kon-

ferencję wygłosił w tym miejscu 

XXII Międzynarodowa Pielgrzymka 
RRN na Jasną Górę

7

moderator krajowy RRN, ks. Dariusz 

Kowalczyk. Wskazał, że jesteśmy 

zgromadzeni wokół Zmartwych-

wstałego Chrystusa ukrytego w Prze-

najświętszym Sakramencie. Jesteśmy 

z Maryją w Wieczerniku, tak, jak 

wcześniej byli z Nią Apostołowie. Pan 

Jezus pragnie wziąć nas na ramiona

 i nieść przez życie do Nieba. 

Chciejmy Mu na to pozwolić Może 

pomóc nam w tym Maryja, która 

każdego z nas tuli jak Jezusa do swego 

serca i uczy życia w zawierzeniu się 

Jej. Spotkanie zakończyło się błogo-

sławieństwem Najświętszym Sakra-

mentem. Były też podziękowania 

wszystkim, którzy włączyli się 

w organizację pielgrzymki.  

Wracaliśmy pełni wdzięczności. 

Dziękowaliśmy Maryi, Matce Dobrej 

Rady, za wszystkie wskazówki, za 

umocnienie, za dar życia zawie-

rzeniem, za Jej Matczyną miłość. 

W trakcie pielgrzymki dotarła do nas 

wiadomość o śmierci Jurka Osta-

szewskiego, pierwszego, razem z żo-

ną Zosią, animatora diecezjalnego 

RRN. Odszedł do Pana w wigilię 

święta Bożego Miłosierdzia. Wie-

rzymy, że z rąk Maryi został prze-

kazany w ramiona Chrystusa i przy-

tulony do Jego Miłosiernego Serca.

Maryjo,  Ty w nas  i  za  nas 

nieustannie mów Bogu tak, pomóż 

nam być odźwiernymi wpuszcza-

ącymi Światło. Spraw, byśmy uzbro-

eni w moc z wysoka, mogli ucze-

stniczyć w budowaniu cywilizacji 

miłości. 

Bożena Kulesza
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Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi 
dzwon

Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!...

Słowami tej pieśni rozpoczęła się 

w Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego 

wieczorna uroczystość w dniu 13 

maja , dokładnie w 102 rocznicę 

objawień Matki Bożej w portugalskiej 

Fatimie. Wprowadzeniem do Mszy 

Świętej były słowa księdza Roberta, 

w których my, zgromadzeni  z róż-

nych wspólnot modlitewnych, zo-

staliśmy porównani do uczniów 

Jezusowych czuwających wraz 

z Maryją w Wieczerniku i ocze-

kujących na Zesłanie Ducha Świę-

tego. Najważniejszym momentem 

uroczystości było sprawowanie 

Najświętszej Eucharystii, a jej 

znaczące uzupełnienie stanowiła 

wygłoszona, pierwsza z cyklu, 

majowa konferencja  fa t imska 

(następne co miesiąc do paź-

dz iern ika) .  Tematem je j  by ło 

współczesne spojrzenie na Fatimę, na 

objawienia i orędzie Maryjne prze-

kazane dzieciom z małej miej-

scowości w dalekiej Portugalii. 

Rozważanie słów Matki Bożej jest 

nadal aktualne i bardzo istotne dla nas, 

żyjących w obecnym świecie. Rze-

czywistość XXI wieku jest czasem 

Bożego Miłosierdzia, czasem osta-

tecznej walki  dobra ze złem, 

Kościoła i antykościoła, Ewangelii 

z antyewangelią. My wszyscy wie-

rzący w Boga w Trójcy Świętej Jedy-

nego pragniemy jak najszybszego 

triumfu Maryi i Jej zwycięstwa nad 

szatanem. 

W obecnych czasach zatraca się 

podział na dobro i zło. Coraz mniejszą 

uwagę zwraca się na grzech, na 

działanie złego ducha. Zanika 

poczucie grzeszności. W wielu 

środowiskach, nawet kościelnych, 

odchodzi  się od tematu walki ze złem. 

Rozważania dotyczące spraw osta-

tecznych są niewygodne i nie-

potrzebne. Nie wspomina się o piekle, 

bo to budzi strach i niepokój. Nie 

porusza się bardzo ważnego problemu 

naszej codziennej walki z grzechem 

i ze złym duchem. Szerzy się pogląd, 

że piekło nie istnieje. Tłumaczy się to 

zmianami zachodzącymi w nas 

i w świecie współczesnym.

I właśnie w naszej rzeczywistości 

konieczny jest powrót do orędzia 

przekazanego w Fatimie przez Matkę 

Bożą. Wizja piekła jest wstrząsającą 

prawdą i odrzucenie jej przez ota-

czający nas świat niczego nie zmieni. 

Maryja przyszła na ziemię, aby 

ponownie poprowadzić  ludzi do 

Boga, aby ratować dusze grzeszników 

przed potępieniem. Nie po to ukazana 

została pastuszkom otchłań piekielna, 

aby je przestraszyć, ale to miało 

przypomnieć o jej istnieniu, miało 

potwierdzić działanie złego ducha. 

Dzieci poruszone tym odrażającym 

obrazem dobrowolnie zgodziły się na 

modlitwę i umartwienia, aby ratować 

dusze grzeszników.

Maryja zapowiedziała czasy ne-

gowania zła, grzechu, piekła, szatana 

i w pierwszej tajemnicy pokazała 

Łucji świat, w którym ludzie wyrzucą 

ze swoich serc Boga. Następstwem 

tego będą kataklizmy, walki, wojny 

i konflikty. Świat, w którym żyjemy 

właśnie taki się staje. My sami go 

kształtujemy, grzesząc i odrzucając 

Boga. A jaki on będzie, zależy od 

naszej modlitwy, walki ze złem 

i z grzechem, od naszego nawrócenia. 

Mamy myśleć o swoim zbawieniu, 

ale też mamy pamiętać o innych. 

Mamy ratować siebie, naszych blis-

kich, ale też wszystkich, których Bóg 

stawia na naszej życiowej drodze. 

Mamy ratować tych, którzy odchodzą 

od Boga. Ratunek znajdziemy 

w modlitwie, w odmawianiu Różańca 

Świętego, w umartwieniach, w po-

kucie, a przede wszystkim w jedno-

czeniu się z Maryją i z Jezusem. Jeśli 

świadomie nie opowiemy się po 

stronie Boga, to wpadniemy w sidła 

szatańskie i przegramy naszą wiecz-

ność. Przypominanie o grzechu, 

o szatanie, o piekle jest nam po-

trzebne, aby wzbudzić w nas Boży 

strach i nie dać się opanować złu oraz 

uniknąć potępienia.

Matka Boża Fatimska obiecuje 

nam swoją pomoc, zapowiada ratunek 

na czasy ostateczne: modlitwę, róża-

niec, pokutę i nawrócenie. Nabożeń-

stwo do Niepokalanego Jej Serca, to 

szansa dla nas i dla całego świata. 

Po Mszy Św. przed Najświętszym 

Sakramentem odmówiony został 

różaniec wynagradzający za grzechy 

nasze i całego świata. Modliliśmy się 

o nawrócenie grzeszników, o nawró-

cenie nas i naszych bliskich. O 

nawrócenie całej ludzkości. Rozwa-

Nabożeństwo Fatimskie 13.05.2019

żaliśmy Tajemnice Radosne.

I. Zwiastowanie Najświętszej 

Maryi Pannie.

Pierwsze spotkanie Maryi z dziećmi. 

Spotkanie Nieba z ziemią. Pierwsze  

słowa wypowiedziane do pastuszków 

: ,, Nie bójcie się. Nic złego wam nie 

zrobię”.

II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety 

,,Skąd jesteś Pani? Jestem z Nieba.” 

Maryja przede wszystkim jest z Nie-

ba. Jest związana ze Stwórcą i z wiecz-

nością. Duch Święty wypełnia Ją 

całkowicie.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Nasze życie powinno być skupione na 

pytaniu, czy pójdę do Nieba? Czy 

znajdę się tam ja i wszyscy, których 

kocham. Miłość bliźniego, to walka 

o jego zbawienie.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świą-

tyni

Osiągnięcie świętości, to ciężka praca, 

to dowolna akceptacja cierpienia, jako 

zadość uczynienia za grzechy swoje 

i bliźnich.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świą-

tyni

Modlitwa, to dar zjednoczenia z Bo-

giem. Modlitwa Różańcowa jednoczy 

nas z Maryją i z Jezusem. Wyzwala 

w nas ona potrzebę uwielbienia Boga.

Uroczystość zakończyła procesja ze 

świecami , z figurą Matki Boskiej 

Fatimskiej dookoła kościoła.

Maryjo, Pani Fatimska, czuwaj nad 

nami, wspieraj i umacniaj nasze 

postanowienia. Gromadź nas na 

modlitwie, szczególnie Różańcowej, 

abyśmy przez nią wynagradzali 

zniewagi zadane Twojemu Nie-

pokalanemu Sercu.

Maria Wąsowicz

Ks. Dariusz Grelecki w Wydaw-

nictwie św. Jerzego w Białymstoku 

opublikował trzecią już książeczkę 

z serii Listów do Ewy. Tym razem są to 

Rozważania o Maryji, więc jest to 

Niebieski List do Ewy. Ks. dr hab. 

Andrzej Proniewski, prof. Uniwer-

sytetu w Białymstoku, Członek 

Polskiego Towarzystwa Mario-

logicznego, opatrzył List wstępem, w 

którym umieszcza rozważania autora 

na szerszym tle pobożności chrze-

ścijańskiej i mariologii, podkreślając, 

że wprowadzają one czytelnika do 

dialogu z Matką Bożą.

W niedzielę, 19 maja 2019, w Sali 

św. Jana Pawła II przy parafii św. 

Rocha, odbyła się promocja Rozważań 

o Maryji. Autor bardzo starannie 

przygotował i zaaranżował całe 

spotkanie, korzystając z pomocy 

parafian św. Rocha. Spotkanie 

świetnie poprowadziła Pani Ewa, 

fragmenty książeczki czytała Pani 

Ania, a całość ubarwiła muzycznie 

Schola parafii św. Rocha, pod batutą 

Pani Urszuli. Na Sali zjawili się 

parafianie, przyjaciele ks. Dariusza 

oraz spora grupa członków  Ruchu 

Rodzin Nazaretańskich. 

Uczestnicy spotkania poznawali 

kolejne przymioty Maryji, a więc 

Maryja jako mistrzyni życia du-

chowego, Maryja jako Matka a my 

jako Jej dzieci, Maryja w Kanie 

Galilejskiej jako zaproszony gość, 

który angażuje się w życie pary 

młodej, i wreszcie Maryja wyrażona w 

dziesiątkach metafor, które próbują Ją 

opisać. Autor wprowadził nas w swój 

świat Maryji, świat, który kształtował 

się wiele lat z lektur, przemyśleń, 

doświadczeń duchowych. Słuchający 

nie mieli wątpliwości, że ks. Dariusz 

Grelecki przekazuje im część swojego 

sekretnego życia duchowego. 

Spotkanie zakończyło się wspólną 

herbatką, podczas której prowadzono 

ożywione konwersacje w małych 

grupach, między którymi krążył 

uśmiechnięty autor. 

Wiesław Szczepaniak

Serce Maryi bije dla każdego 
z nas żyjacego w Chrystusie!
Relacja z promocji „Niebieskiego listu do Ewy”
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Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi 
dzwon

Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!...

Słowami tej pieśni rozpoczęła się 

w Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego 

wieczorna uroczystość w dniu 13 

maja , dokładnie w 102 rocznicę 

objawień Matki Bożej w portugalskiej 

Fatimie. Wprowadzeniem do Mszy 

Świętej były słowa księdza Roberta, 

w których my, zgromadzeni  z róż-

nych wspólnot modlitewnych, zo-

staliśmy porównani do uczniów 

Jezusowych czuwających wraz 

z Maryją w Wieczerniku i ocze-

kujących na Zesłanie Ducha Świę-

tego. Najważniejszym momentem 

uroczystości było sprawowanie 

Najświętszej Eucharystii, a jej 

znaczące uzupełnienie stanowiła 

wygłoszona, pierwsza z cyklu, 

majowa konferencja  fa t imska 

(następne co miesiąc do paź-

dz iern ika) .  Tematem je j  by ło 

współczesne spojrzenie na Fatimę, na 

objawienia i orędzie Maryjne prze-

kazane dzieciom z małej miej-

scowości w dalekiej Portugalii. 

Rozważanie słów Matki Bożej jest 

nadal aktualne i bardzo istotne dla nas, 

żyjących w obecnym świecie. Rze-

czywistość XXI wieku jest czasem 

Bożego Miłosierdzia, czasem osta-

tecznej walki  dobra ze złem, 

Kościoła i antykościoła, Ewangelii 

z antyewangelią. My wszyscy wie-

rzący w Boga w Trójcy Świętej Jedy-

nego pragniemy jak najszybszego 

triumfu Maryi i Jej zwycięstwa nad 

szatanem. 

W obecnych czasach zatraca się 

podział na dobro i zło. Coraz mniejszą 

uwagę zwraca się na grzech, na 

działanie złego ducha. Zanika 

poczucie grzeszności. W wielu 

środowiskach, nawet kościelnych, 

odchodzi  się od tematu walki ze złem. 

Rozważania dotyczące spraw osta-

tecznych są niewygodne i nie-

potrzebne. Nie wspomina się o piekle, 

bo to budzi strach i niepokój. Nie 

porusza się bardzo ważnego problemu 

naszej codziennej walki z grzechem 

i ze złym duchem. Szerzy się pogląd, 

że piekło nie istnieje. Tłumaczy się to 

zmianami zachodzącymi w nas 

i w świecie współczesnym.

I właśnie w naszej rzeczywistości 

konieczny jest powrót do orędzia 

przekazanego w Fatimie przez Matkę 

Bożą. Wizja piekła jest wstrząsającą 

prawdą i odrzucenie jej przez ota-

czający nas świat niczego nie zmieni. 

Maryja przyszła na ziemię, aby 

ponownie poprowadzić  ludzi do 

Boga, aby ratować dusze grzeszników 

przed potępieniem. Nie po to ukazana 

została pastuszkom otchłań piekielna, 

aby je przestraszyć, ale to miało 

przypomnieć o jej istnieniu, miało 

potwierdzić działanie złego ducha. 

Dzieci poruszone tym odrażającym 

obrazem dobrowolnie zgodziły się na 

modlitwę i umartwienia, aby ratować 

dusze grzeszników.

Maryja zapowiedziała czasy ne-

gowania zła, grzechu, piekła, szatana 

i w pierwszej tajemnicy pokazała 

Łucji świat, w którym ludzie wyrzucą 

ze swoich serc Boga. Następstwem 

tego będą kataklizmy, walki, wojny 

i konflikty. Świat, w którym żyjemy 

właśnie taki się staje. My sami go 

kształtujemy, grzesząc i odrzucając 

Boga. A jaki on będzie, zależy od 

naszej modlitwy, walki ze złem 

i z grzechem, od naszego nawrócenia. 

Mamy myśleć o swoim zbawieniu, 

ale też mamy pamiętać o innych. 

Mamy ratować siebie, naszych blis-

kich, ale też wszystkich, których Bóg 

stawia na naszej życiowej drodze. 

Mamy ratować tych, którzy odchodzą 

od Boga. Ratunek znajdziemy 

w modlitwie, w odmawianiu Różańca 

Świętego, w umartwieniach, w po-

kucie, a przede wszystkim w jedno-

czeniu się z Maryją i z Jezusem. Jeśli 

świadomie nie opowiemy się po 

stronie Boga, to wpadniemy w sidła 

szatańskie i przegramy naszą wiecz-

ność. Przypominanie o grzechu, 

o szatanie, o piekle jest nam po-

trzebne, aby wzbudzić w nas Boży 

strach i nie dać się opanować złu oraz 

uniknąć potępienia.

Matka Boża Fatimska obiecuje 

nam swoją pomoc, zapowiada ratunek 

na czasy ostateczne: modlitwę, róża-

niec, pokutę i nawrócenie. Nabożeń-

stwo do Niepokalanego Jej Serca, to 

szansa dla nas i dla całego świata. 

Po Mszy Św. przed Najświętszym 

Sakramentem odmówiony został 

różaniec wynagradzający za grzechy 

nasze i całego świata. Modliliśmy się 

o nawrócenie grzeszników, o nawró-

cenie nas i naszych bliskich. O 

nawrócenie całej ludzkości. Rozwa-

Nabożeństwo Fatimskie 13.05.2019

żaliśmy Tajemnice Radosne.

I. Zwiastowanie Najświętszej 

Maryi Pannie.

Pierwsze spotkanie Maryi z dziećmi. 

Spotkanie Nieba z ziemią. Pierwsze  

słowa wypowiedziane do pastuszków 

: ,, Nie bójcie się. Nic złego wam nie 

zrobię”.

II. Nawiedzenie Świętej Elżbiety 

,,Skąd jesteś Pani? Jestem z Nieba.” 

Maryja przede wszystkim jest z Nie-

ba. Jest związana ze Stwórcą i z wiecz-

nością. Duch Święty wypełnia Ją 

całkowicie.

III. Narodzenie Pana Jezusa

Nasze życie powinno być skupione na 

pytaniu, czy pójdę do Nieba? Czy 

znajdę się tam ja i wszyscy, których 

kocham. Miłość bliźniego, to walka 

o jego zbawienie.

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w świą-

tyni

Osiągnięcie świętości, to ciężka praca, 

to dowolna akceptacja cierpienia, jako 

zadość uczynienia za grzechy swoje 

i bliźnich.

V. Odnalezienie Pana Jezusa w świą-

tyni

Modlitwa, to dar zjednoczenia z Bo-

giem. Modlitwa Różańcowa jednoczy 

nas z Maryją i z Jezusem. Wyzwala 

w nas ona potrzebę uwielbienia Boga.

Uroczystość zakończyła procesja ze 

świecami , z figurą Matki Boskiej 

Fatimskiej dookoła kościoła.

Maryjo, Pani Fatimska, czuwaj nad 

nami, wspieraj i umacniaj nasze 

postanowienia. Gromadź nas na 

modlitwie, szczególnie Różańcowej, 

abyśmy przez nią wynagradzali 

zniewagi zadane Twojemu Nie-

pokalanemu Sercu.

Maria Wąsowicz

Ks. Dariusz Grelecki w Wydaw-

nictwie św. Jerzego w Białymstoku 

opublikował trzecią już książeczkę 

z serii Listów do Ewy. Tym razem są to 

Rozważania o Maryji, więc jest to 

Niebieski List do Ewy. Ks. dr hab. 

Andrzej Proniewski, prof. Uniwer-

sytetu w Białymstoku, Członek 

Polskiego Towarzystwa Mario-

logicznego, opatrzył List wstępem, w 

którym umieszcza rozważania autora 

na szerszym tle pobożności chrze-

ścijańskiej i mariologii, podkreślając, 

że wprowadzają one czytelnika do 

dialogu z Matką Bożą.

W niedzielę, 19 maja 2019, w Sali 

św. Jana Pawła II przy parafii św. 

Rocha, odbyła się promocja Rozważań 

o Maryji. Autor bardzo starannie 

przygotował i zaaranżował całe 

spotkanie, korzystając z pomocy 

parafian św. Rocha. Spotkanie 

świetnie poprowadziła Pani Ewa, 

fragmenty książeczki czytała Pani 

Ania, a całość ubarwiła muzycznie 

Schola parafii św. Rocha, pod batutą 

Pani Urszuli. Na Sali zjawili się 

parafianie, przyjaciele ks. Dariusza 

oraz spora grupa członków  Ruchu 

Rodzin Nazaretańskich. 

Uczestnicy spotkania poznawali 

kolejne przymioty Maryji, a więc 

Maryja jako mistrzyni życia du-

chowego, Maryja jako Matka a my 

jako Jej dzieci, Maryja w Kanie 

Galilejskiej jako zaproszony gość, 

który angażuje się w życie pary 

młodej, i wreszcie Maryja wyrażona w 

dziesiątkach metafor, które próbują Ją 

opisać. Autor wprowadził nas w swój 

świat Maryji, świat, który kształtował 

się wiele lat z lektur, przemyśleń, 

doświadczeń duchowych. Słuchający 

nie mieli wątpliwości, że ks. Dariusz 

Grelecki przekazuje im część swojego 

sekretnego życia duchowego. 

Spotkanie zakończyło się wspólną 

herbatką, podczas której prowadzono 

ożywione konwersacje w małych 

grupach, między którymi krążył 

uśmiechnięty autor. 

Wiesław Szczepaniak

Serce Maryi bije dla każdego 
z nas żyjacego w Chrystusie!
Relacja z promocji „Niebieskiego listu do Ewy”
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Pomogli 

w wierze
Wiarę i miłość do Pana Boga 

i  Matki  Bożej  otrzymałam od 

rodziców i wuja, który był moim 

ojcem chrzestnym oraz cioci Oli - jego 

żony. Codzienne życie rodziców 

i wujostwa, ich przykład żywej wiary 

i modlitwy, łączenie wszystkich 

czynności i zdarzeń z obecnością Pana 

Boga i Maryi były dla mnie przy-

kładem do naśladowania. Wujek 

i ciocia żyli w bardzo bliskich 

relacjach z moimi rodzicami, nie mieli 

własnych dzieci i bardzo mną się 

zajmowali. Obok rodziców są drugimi 

wychowawcami prowadzącymi mnie 

do Pana Boga po ścieżkach dzie-

cięcego życia. To ciocia nauczyła 

mnie modlitwy różańcowej, którą 

razem w codzienności praktykowa-

łyśmy.

Dzięki rodzicom zostałam och-

rzczona i przystąpiłam do Pierwszej 

Komunii Świętej. Właśnie przez 

rodzinę zostałam przekazana w czułe 

ramiona Jezusa i Maryi. Dziękuję 

Panu Bogu za dar przyjścia na świat 

w mojej rodzinie.

W dalszym życiu w mojej wierze 

chyba najbardziej pomogły mi 

wszystkie trudne sytuacje, które 

powodowały, że wtulałam się w 

kochające ramiona Matki Naj-

świętszej i Pana Jezusa. Z głęboką 

wiarą i ufnością tam szukałam 

zrozumienia i pomocy. We właściwy 

sposób, zgodny z wolą Bożą otrzy-

mywałam ją i to budowało moją 

wiarę.

Po wielu przykrych i bolesnych 

doświadczeniach niewiele już spo-

dziewałam się od życia i ludzi, coraz 

bardziej potrzebowałam głębszej 

wiary i bliskości z Panem Bogiem. Na 

pragnienie mego serca Pan Bóg też 

odpowiedział i znalazłam się we 

wspólnocie, która przez 10 lat była mi 

pomocą na drodze do Boga. Po tym 

czasie zrodziło się pragnienie czegoś 

innego  - ”czegoś więcej”.

Dzięki łasce Bożej w roku 1993 

trafiłam do Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Nie trwało długo i otrzy-

małam dar kierownictwa duchowego. 

Od tego momentu rozpoczął się nowy 

rozdział mojego życia. Tutaj zostałam 

wprowadzona w tajniki życia ducho-

wego, przypomniano mi, że celem 

mojego życia jest uświęcenie, uka-

zano jak zgubna jest pycha, na czym 

polega prawdziwa pokora, czym jest 

dziecięctwo duchowe. Dzięki kierow-

nictwu duchowemu przyjęłam łaskę 

zawierzenia Matce Bożej i zaprag-

nęłam razem z Nią przeżywać każdą 

chwilę mego życia. Niezmiernie 

dziękuję Panu Bogu za łaskę kierow-

nictwa duchowego.

Nieocenioną pomoc w wierze 

otrzymałam i otrzymuję we wspól-

nocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich 

poprzez łaski płynące z Eucharystii, 

adoracji Najświętszego Sakramentu, 

konferencji duchowych, spotkań 

formacyjnych, rekolekcji, podej-

mowanych posług.

Doświadczam szczególnego dzia-

łania Matki Bożej w moim życiu.

Dziękuję przede wszystkim Panu 

Bogu za dar wspólnoty, za wszystkich 

kapłanów, za wszystkie osoby, które 

Pan Bóg postawił na mojej drodze 

życia. 

Dziękuję Ci, Maryjo, moja kocha-

na Mamusiu.

Janina Kazimierska

Warto obejrzeć - „Podróż Jessiki”
Ostatnio obejrzałem w Telewizji 

Trwam film produkcji USA w reży-

serii Jenn Page pod tytułem „Podróż 

Jessiki”. Film zrobił na mnie duże 

wrażenie.

Opowiada on historię pewnej 

rodziny, która przeżywa bardzo cięż-

kie doświadczenia. Młoda kobieta 

imieniem Rosa ma za sobą śmierć 

matki i męża, sama wychowuje dwoje 

dzieci. Ma bardzo odpowiedzialną 

pracę. Jej osamotnienie i przygn-

ębienie pogłębia fakt, że jej córka 

Jessica jest w ostatnim stadium 

choroby nowotworowej, a kolejna 

pielęgniarka zrezygnowała z pracy. 

Kobieta ma pretensje do Pana Boga. 

Jej wiara jest poddawana najwyższej 

próbie. Film pokazuje jednak, że Bóg 

nie obarcza nas ciężarem ponad nasze 

siły Przeprowadza nas przez wszyst-

ko, czego doświadczamy. Chociaż 

oddalamy się od Boga – On przy nas 

wciąż trwa i daje nam to, co jest 

potrzebne w danej chwili. A więc 

nagle pojawia się w domu ojciec Rosy. 

Po 15 latach wyszedł z więzienia. Jest 

odmieniony i pełen wiary w Boga. 

Choć Rosa ma wiele żalu i pretensji do 

niego, jednak w końcu przyjmuje jego 

pomoc. Starają się pomóc także 

współpracownicy. Jessica bardzo 

polubiła dziadka, a on miał ogromny 

wpływ na ostatnie dni jej życia. 

Zakończyła swoją podróż pogodzona 

z losem i z Bogiem.  Przed matką 

otworzyła się perspektywa na nowy 

rozdział życia.

Film jest bardzo wzruszający, ale 

też dający dużo do myślenia. Poka-

zuje, że życie to błogosławieństwo 

i mimo trudności trzeba wykorzystać 

każdy kolejny dany nam dzień. Bóg 

dla każdego człowieka ma swój plan, 

chociaż nie zawsze go rozumiemy 

i akceptujemy.

Film można obejrzeć w Internecie na 

TV Gloria. Polecam!

Jan Oleński

Co u nas słychać? 
Kolejny rok zbliża się do końca 

i myślimy już o zakończeniu roku 

formacyjnego 2018/2019 i o letnich 

rekolekcjach.

W tym roku rekolekcje letnie 

w Kruklankach i w Loretto 1 odbędą 

się w tym samym terminie 29.06 – 

06.07.2019.  

Rekolekcje dla małżeństw z małymi 

dziećmi w Loretto 2 odbędą się 

w terminie 13 – 20 lipca 2019. 

Rekolekcje dla młodzieży powyżej 

18 lat odbędą się w dniach 2-8 

sierpnia w Kościelisku (Zakopa-

ne/Tatry). 

Uroczyste zakończenie Roku Forma-

cyjnego 2018/2019 odbędzie się 15 

czerwca 2019 w Krypnie. Spotkanie 

rozpocznie się adoracją NS o godz. 

10.00

***

Jak co roku, w pierwszą sobotę po 

Wielkanocy, 27 kwietnia 2019 w 

wigilię Niedzieli Bożego Miło-

sierdzia, odbyła się Międzynarodowa 

Pielgrzymka Ruchu Rodzin Naza-

retańskich do Częstochowy.

W niedzielę 19 maja 2019 w Sali. im. 

Jana Pawła II przy parafii Św. Rocha 

odbyła się promocja kolejnego, 

Niebieskiego Listu do Ewy, pt.”Roz-

ważania o Maryi” ks. Dariusza 

Greleckiego. Krótka relacja ze spot-

kania wewnątrz numeru.

Animatorzy diecezjalni spotykają się 

kilka razy w roku na Ogólnopolskich 

Dniach Skupienia. Tym razem 

spotkanie odbyło się w weekend 31 

maja – 1 czerwca 2019 w Zakro-

czymiu. Z naszej diecezji udział 

wzięli Ewa i Wiesław Szczepaniak 

oraz Basia i Jurek Rainczuk. Oma-

wiane były m.in. następujące tematy: 

1. Rekolekcje letnie. Są już gotowe 

materiały pt. „Miłość owocem nowe-

go życia”. 2. Odczytanie znaków 

czasu – ataki na Kościół (profanacje, 

zbeszczeszczenie krzyża i wizerunku 

Matki Bożej) - odczytanie woli Bożej 

w tych znakach. Co Pan Bóg mówi do 

nas przez te znaki czasu? Jakie 

zadania przed nami stawia? Do czego 

wzywa nas Matka Boża? Przede 

wszystkim jest to czas, żeby się 

zatrzymać i pod płaszczem Matki 

Bożej dać się poprowadzić Duchowi 

Świętemu. Nie możemy się bać zła, 

kiedy idziemy z Matką Bożą.

Pielgrzymowanie szlakiem „Śladami 

bł. Ks. Michała Sopocki” w 10-tą 

rocznicę powstania Szlaku trwa od 28 

kwietnia do 27 września 2019. 

Modlitwę na Szlaku prowadzą 

katolickie wspólnoty z Białegostoku. 

Ruch Rodzin Nazaretańskich popro-

wadzi rozważania i modlitwę 15 lipca 

2019. Początek o godzinie 18.00 przy 

kościele pw. Św. Wojciecha, przejście 

do Domu Dziecka przy ul. Słonim-

skiej. Zapraszamy wszystkich człon-

ków RRN do licznego udziału w tej 

małej pielgrzymce, która jest mani-

festacją naszej wiary i pamięci o bł. 

Ks. Michale Sopoćko.

Ogólnopolska Inauguracja roku for-

macyjnego RRN 2019/2020 odbędzie 

się 21 września 2019 we Wrocławiu. 

Jesienią czeka nas więc pielgrzymka 

do stolicy Dolnego Śląska, gdzie 

pasterską posługę pełni opiekun RRN 

z ramienia Episkopatu Polski, bp 

Andrzej Siemieniewski. Zapisy będą 

prowadzili animatorzy grup para-

fialnych.  

Wiesław Szczepaniak
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Pomogli 

w wierze
Wiarę i miłość do Pana Boga 

i  Matki  Bożej  otrzymałam od 

rodziców i wuja, który był moim 

ojcem chrzestnym oraz cioci Oli - jego 

żony. Codzienne życie rodziców 

i wujostwa, ich przykład żywej wiary 

i modlitwy, łączenie wszystkich 

czynności i zdarzeń z obecnością Pana 

Boga i Maryi były dla mnie przy-

kładem do naśladowania. Wujek 

i ciocia żyli w bardzo bliskich 

relacjach z moimi rodzicami, nie mieli 

własnych dzieci i bardzo mną się 

zajmowali. Obok rodziców są drugimi 

wychowawcami prowadzącymi mnie 

do Pana Boga po ścieżkach dzie-

cięcego życia. To ciocia nauczyła 

mnie modlitwy różańcowej, którą 

razem w codzienności praktykowa-

łyśmy.

Dzięki rodzicom zostałam och-

rzczona i przystąpiłam do Pierwszej 

Komunii Świętej. Właśnie przez 

rodzinę zostałam przekazana w czułe 

ramiona Jezusa i Maryi. Dziękuję 

Panu Bogu za dar przyjścia na świat 

w mojej rodzinie.

W dalszym życiu w mojej wierze 

chyba najbardziej pomogły mi 

wszystkie trudne sytuacje, które 

powodowały, że wtulałam się w 

kochające ramiona Matki Naj-

świętszej i Pana Jezusa. Z głęboką 

wiarą i ufnością tam szukałam 

zrozumienia i pomocy. We właściwy 

sposób, zgodny z wolą Bożą otrzy-

mywałam ją i to budowało moją 

wiarę.

Po wielu przykrych i bolesnych 

doświadczeniach niewiele już spo-

dziewałam się od życia i ludzi, coraz 

bardziej potrzebowałam głębszej 

wiary i bliskości z Panem Bogiem. Na 

pragnienie mego serca Pan Bóg też 

odpowiedział i znalazłam się we 

wspólnocie, która przez 10 lat była mi 

pomocą na drodze do Boga. Po tym 

czasie zrodziło się pragnienie czegoś 

innego  - ”czegoś więcej”.

Dzięki łasce Bożej w roku 1993 

trafiłam do Ruchu Rodzin Naza-

retańskich. Nie trwało długo i otrzy-

małam dar kierownictwa duchowego. 

Od tego momentu rozpoczął się nowy 

rozdział mojego życia. Tutaj zostałam 

wprowadzona w tajniki życia ducho-

wego, przypomniano mi, że celem 

mojego życia jest uświęcenie, uka-

zano jak zgubna jest pycha, na czym 

polega prawdziwa pokora, czym jest 

dziecięctwo duchowe. Dzięki kierow-

nictwu duchowemu przyjęłam łaskę 

zawierzenia Matce Bożej i zaprag-

nęłam razem z Nią przeżywać każdą 

chwilę mego życia. Niezmiernie 

dziękuję Panu Bogu za łaskę kierow-

nictwa duchowego.

Nieocenioną pomoc w wierze 

otrzymałam i otrzymuję we wspól-

nocie Ruchu Rodzin Nazaretańskich 

poprzez łaski płynące z Eucharystii, 

adoracji Najświętszego Sakramentu, 

konferencji duchowych, spotkań 

formacyjnych, rekolekcji, podej-

mowanych posług.

Doświadczam szczególnego dzia-

łania Matki Bożej w moim życiu.

Dziękuję przede wszystkim Panu 

Bogu za dar wspólnoty, za wszystkich 

kapłanów, za wszystkie osoby, które 

Pan Bóg postawił na mojej drodze 

życia. 

Dziękuję Ci, Maryjo, moja kocha-

na Mamusiu.

Janina Kazimierska

Warto obejrzeć - „Podróż Jessiki”
Ostatnio obejrzałem w Telewizji 

Trwam film produkcji USA w reży-

serii Jenn Page pod tytułem „Podróż 

Jessiki”. Film zrobił na mnie duże 
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kie doświadczenia. Młoda kobieta 

imieniem Rosa ma za sobą śmierć 
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oddalamy się od Boga – On przy nas 
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potrzebne w danej chwili. A więc 

nagle pojawia się w domu ojciec Rosy. 

Po 15 latach wyszedł z więzienia. Jest 
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każdy kolejny dany nam dzień. Bóg 

dla każdego człowieka ma swój plan, 

chociaż nie zawsze go rozumiemy 

i akceptujemy.

Film można obejrzeć w Internecie na 
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Jan Oleński

Co u nas słychać? 
Kolejny rok zbliża się do końca 

i myślimy już o zakończeniu roku 

formacyjnego 2018/2019 i o letnich 

rekolekcjach.

W tym roku rekolekcje letnie 

w Kruklankach i w Loretto 1 odbędą 

się w tym samym terminie 29.06 – 

06.07.2019.  

Rekolekcje dla małżeństw z małymi 

dziećmi w Loretto 2 odbędą się 

w terminie 13 – 20 lipca 2019. 

Rekolekcje dla młodzieży powyżej 

18 lat odbędą się w dniach 2-8 

sierpnia w Kościelisku (Zakopa-

ne/Tatry). 

Uroczyste zakończenie Roku Forma-

cyjnego 2018/2019 odbędzie się 15 

czerwca 2019 w Krypnie. Spotkanie 

rozpocznie się adoracją NS o godz. 

10.00

***

Jak co roku, w pierwszą sobotę po 

Wielkanocy, 27 kwietnia 2019 w 

wigilię Niedzieli Bożego Miło-

sierdzia, odbyła się Międzynarodowa 

Pielgrzymka Ruchu Rodzin Naza-

retańskich do Częstochowy.

W niedzielę 19 maja 2019 w Sali. im. 

Jana Pawła II przy parafii Św. Rocha 

odbyła się promocja kolejnego, 

Niebieskiego Listu do Ewy, pt.”Roz-

ważania o Maryi” ks. Dariusza 

Greleckiego. Krótka relacja ze spot-

kania wewnątrz numeru.

Animatorzy diecezjalni spotykają się 

kilka razy w roku na Ogólnopolskich 

Dniach Skupienia. Tym razem 

spotkanie odbyło się w weekend 31 

maja – 1 czerwca 2019 w Zakro-

czymiu. Z naszej diecezji udział 

wzięli Ewa i Wiesław Szczepaniak 

oraz Basia i Jurek Rainczuk. Oma-

wiane były m.in. następujące tematy: 

1. Rekolekcje letnie. Są już gotowe 

materiały pt. „Miłość owocem nowe-

go życia”. 2. Odczytanie znaków 

czasu – ataki na Kościół (profanacje, 

zbeszczeszczenie krzyża i wizerunku 

Matki Bożej) - odczytanie woli Bożej 

w tych znakach. Co Pan Bóg mówi do 

nas przez te znaki czasu? Jakie 

zadania przed nami stawia? Do czego 

wzywa nas Matka Boża? Przede 

wszystkim jest to czas, żeby się 

zatrzymać i pod płaszczem Matki 

Bożej dać się poprowadzić Duchowi 

Świętemu. Nie możemy się bać zła, 

kiedy idziemy z Matką Bożą.

Pielgrzymowanie szlakiem „Śladami 

bł. Ks. Michała Sopocki” w 10-tą 

rocznicę powstania Szlaku trwa od 28 

kwietnia do 27 września 2019. 

Modlitwę na Szlaku prowadzą 

katolickie wspólnoty z Białegostoku. 

Ruch Rodzin Nazaretańskich popro-

wadzi rozważania i modlitwę 15 lipca 

2019. Początek o godzinie 18.00 przy 

kościele pw. Św. Wojciecha, przejście 

do Domu Dziecka przy ul. Słonim-

skiej. Zapraszamy wszystkich człon-

ków RRN do licznego udziału w tej 

małej pielgrzymce, która jest mani-

festacją naszej wiary i pamięci o bł. 

Ks. Michale Sopoćko.

Ogólnopolska Inauguracja roku for-

macyjnego RRN 2019/2020 odbędzie 

się 21 września 2019 we Wrocławiu. 

Jesienią czeka nas więc pielgrzymka 

do stolicy Dolnego Śląska, gdzie 

pasterską posługę pełni opiekun RRN 

z ramienia Episkopatu Polski, bp 

Andrzej Siemieniewski. Zapisy będą 

prowadzili animatorzy grup para-

fialnych.  

Wiesław Szczepaniak

1110



12

Na przełomie kwietnia i maja 
spędziłam razem z Wiesławem 
dwa piękne tygodnie w ukochanej 
przeze mnie Szkocji. Bywam tam 
od wielu już lat każdego roku i za 
każdym razem odkrywam nowe 
niezwykłe miejsca, zapierające 
dech w piersiach krajobrazy, 
poznaję prawdziwych Szkotów – 
pomocnych, serdecznych i uś-
miechniętych. Rodowici miesz-
kańcy Szkocji, zwłaszcza dojrzałe 
pokolenie, to naród dumny – 
najbardziej nie lubią, kiedy nazy-
wa się ich Anglikami. Szkocja 
i Anglia to dwa odrębne kraje, 
które razem z Walią tworzą Wielką 
Brytanię. Szkoci mają swój Parla-
ment, szkockie funty oraz biało-
niebieską flagę państwową, która 
przedstawia krzyż św. Andrzeja 
Apostoła, patrona Szkocji. No i 
mają też swoją historię, nazna-
czoną, tak jak historia Polski, 
nieustanną walką o niepodległość. 
To co zawsze zaskakuje mnie 
w Szkocji to widok co najmniej 
2 kościołów na każdej ulicy, wiele 
z nich niestety nieczynnych lub 
spełniających inne funkcje. Na 
większości brakuje krzyża, nawet 
wtedy kiedy funkcjonują jako 
kościoły protestanckie. Krzyże, 
choć czasami ukryte, można 
znaleźć na kościołach katolickich. 
Jednak nawet kościoły nieczynne 
przypominają o Bożej obecności 
na tych ziemiach, wymuszają 
refleksję i skłaniają do modlitwy 
o przyszłość Kościoła. Może na-
wet bardziej niż te, które działają 
normalnie. 
Historia chrześcijaństwa na zie-
miach Szkocji sięga początku II 
wieku, kiedy to pierwsi chrze-
ścijanie zaczęli pojawiać się 
w dzisiejszej południowej Szkocji 
wraz z okupacją rzymską tych 
terenów. Pod koniec IV w. pier-
wszy biskup katolicki św. Ninian 

przybył do Szkocji. Około 397 r. 
zbudowano pierwszy szkocki 
kościół katolicki. W 563 r. na 
szkocką wyspę Iona przybył 
irlandzki mnich św. Kolumban 
z grupą zakonników. Założył tam 
Opactwo Iona, które stało się 
ośrodkiem rozpowszechniania 
katolicyzmu w Szkocji i odegrało 
ważną rolę w nawróceniu Piktów 
(dawnych mieszkańców Szkocji) 
na chrześcijaństwo. W kolejnych 
stuleciach, mnisi z Iony zbudowali 
wiele klasztorów w Szkocji, An-
glii i w Europie kontynentalnej, 
rozpowszechniając religię kato-
licką na tych terenach.
Na początku XVI w., pod wpły-
wem sukcesu reformacji angli-
kańskiej w Anglii, większość elit 
szkockich zerwała z Rzymem, 
przyjmując kalwinizm, który stał 
się religią państwową. W 1560 r. 
Kościół rzymskokatolicki w Szko-
cji został zdelegalizowany, jego 
majątek skonfiskowany, a dzia-
łalność zakazana. Ludność kato-
licka zaczęła być brutalnie prześ-
ladowana przez władze państwo-
we. Msze katolickie zostały zaka-
zane, a księża zmuszeni do odpra-
wiania nabożeństw w warunkach 
konspiracyjnych. Niemal wszyst-
kie kościoły, seminaria i uniwer-
sytety katolickie zostały zburzone 
lub zamknięte. Mimo prześla-
dowań, wielu Szkotów pozostało 
wiernych katolicyzmowi. Przyna-
leżność do Kościoła katolickiego 
była jednym z elementów tożsa-
mości narodowej, co przyczyniło 
się do przetrwania katolicyzmu w 
Szkocji mimo ogromnego nacisku 
reformacji. W okresie prześla-
dowań religijnych, katolicyzm 
zyskał szkockich męczenników, 
którzy zginęli za wiarę.
Pod koniec XVII wieku Wielka 
Brytania przyjęła ustawę zezwa-
lającą katolikom na praktyko-

wanie kultu. Na początku ponty-
fikatu papieża Leona XIII w 1878 
r. została przywrócona w Szkocji 
hierarchia i struktura Kościoła 
katolickiego. Nowym ośrodkiem 
katolicyzmu stało się Glasgow, 
duże przemysłowe miasto, do 
którego przybywali przede wszy-
stkim katoliccy Irlandczycy 
w poszukiwaniu pracy. 
Według spisu z 2001 r. 17% 
ludności Szkocji to katolicy. 
Wśród nich większość stanowią 
potomkowie imigrantów z Irlan-
dii, oraz późniejsi imigranci 
z takich krajów jak: Włochy, Litwa 
i Polska. Z powodu współczesnej 
imigracji z Europy Środkowej 
i Wschodniej, liczba katolików 
w liczącej trochę ponad 5 mln 
ludności Szkocji wzrosła do około 
850 tysięcy. Obecnie w Szkocji 
istnieją 2 katolickie archidiecezje 
oraz 6 diecezji. Działa kilka kla-
sztorów katolickich. Na terenie 
Szkocji pracuje kilkunastu pol-
skich katolickich księży diecez-
jalnych i zakonnych. Niektórzy 
pracują w ramach Polskiej Misji 
Katolickiej, inni przyjechali na 
zaproszenie lokalnych biskupów 
służąc zarówno Polonii jak i lokal-
nym mieszkańcom. Dane  ogło-
szone przez Polonia Christiana 
wskazują, że jeśli obecne tenden-
cje rozwojowe w Szkocji się utrzy-
mają, to około 2024 roku naj-
liczniejszym wyznaniem religij-
nym w tej części Wielkiej Brytanii 
będzie katolicyzm. Stanie się to 
jednak nie tylko dlatego że kato-
lików przybywa, lecz dlatego że 
coraz więcej Szkotów nie wyznaje 
żadnej religii. 
W czasie mojego pobytu w Szko-
cji uczestniczyłam w Eucharystii 
odprawianej w języku polskim 
i angielskim w dwóch katolickich 
kościołach, kościele Św. Anny 
w Glasgow i kościele Mariackim 

Śladami Pana Boga
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w Inverness. W tym pierwszym 
posługuje dwóch młodych księży 
z Polski. Msza Święta odprawiana 
jest codziennie rano w języku 
angielskim i trzy razy w tygodniu 
w języku polskim (jedna w piątek 
wieczorem i dwie w niedzielę). To 
co mnie zawsze bardzo porusza to 
widok pełnego kościoła w czasie 
Mszy Świętej w języku polskim. 
Kościół jest wypełniony przede 
wszystkim rodzinami, które tu 
mają swoją Polskę. Raz w tygod-
niu przychodzą spotkać się 
z Panem Jezusem, ale też tworzą 

wspólnotę polską na obcej ziemi. 
Widać że są bardzo zżyci ze swo-
imi kapłanami, po Mszy Świętej 
spotykają się jeszcze przy kawie, 
herbacie i domowym cieście, które 
przynoszą polscy parafianie. 
Angażują się bardzo w przy-
gotowanie i przebieg Eucharystii, 
oraz w opiekę nad małymi dziećmi 
w salce przy kościele podczas 
Mszy Świętej. W pierwszą nie-
dzielę maja około 30 polskich 
dzieci przystąpiło do Pierwszej 
Komunii Świętej. Parafia w 
ramach diecezji organizuje też 
wspólne pielgrzymki, rajdy i dni 
skupienia. Również w ten sposób 
polscy imigranci dają świadectwo 

przywiązania do wiary i do swojej 
prawdziwej ojczyzny. Wypełnia 
się więc to, o czym mówił przed 
laty nasz Ojciec Święty Jan Paweł 
II, iż „Europa potrzebuje Polski, 
a Kościół w Europie potrzebuje 
świadectwa wiary Polaków.” 
Katolicy w Szkocji kochają 
Maryję. W każdej Mszy Świętej 
po Modlitwie Wiernych  odma-
wiają modlitwę „Zdrowaś Ma-
rio…”, powierzając Jej wszystkie 
intencje Mszy Świętej.
Mają też swoje Sanktuarium 
Maryjne w miejscowości Carfin. 

We wrześniu 2017 roku 
miało miejsce uroczyste poś-
więcenie Szkocji Niepokalanemu 
Sercu Maryi. To historyczne 
wydarzenie było manifestem 
wiary i wymownym znakiem dla 
całego świata. W uroczystości 
wzięli udział biskupi z całego 
kraju oraz mimo ogromnej ulewy 
około 5 tysięcy wiernych. Podczas 
homilii biskup Argyll and The 
Isles, Brian McGee wyraził 
nadzieję,  że Maryja będzie 
prowadziła szkocki naród wła-
ściwymi ścieżkami. „Dziś poś-
więcamy Szkocję Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Razem wyrażamy 
smutek za nasze osobiste i wspól-

ne grzechy, i błagamy o Matczyne 
prowadzenie i siłę, byśmy żyli tak, 
jak naród chrześcijański powi-
nien”. Biskup odnosząc się do 
ulewy, przypomniał, że podobna 
pogoda panowała podczas ostat-
niego objawienia Matki Bożej 
w Fatimie, w dniu kiedy zdarzył 
się Cud Słońca. 
     „Kościół nie zginie, Bóg jest 
w jego wnętrzu.” (Ps. 87). Na nic 
niszczenie budynków kościel-
nych, na nic prześladowania czy 
odciąganie od Kościoła wiernych. 
Pan Bóg wszystko co stworzył 

przypieczętował swoimi śladami, 
których zatrzeć nie sposób. 
      „A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” (Mt 2).

Ewa Szczepaniak

na fot. Kościół Mariacki w Inverness
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Na przełomie kwietnia i maja 
spędziłam razem z Wiesławem 
dwa piękne tygodnie w ukochanej 
przeze mnie Szkocji. Bywam tam 
od wielu już lat każdego roku i za 
każdym razem odkrywam nowe 
niezwykłe miejsca, zapierające 
dech w piersiach krajobrazy, 
poznaję prawdziwych Szkotów – 
pomocnych, serdecznych i uś-
miechniętych. Rodowici miesz-
kańcy Szkocji, zwłaszcza dojrzałe 
pokolenie, to naród dumny – 
najbardziej nie lubią, kiedy nazy-
wa się ich Anglikami. Szkocja 
i Anglia to dwa odrębne kraje, 
które razem z Walią tworzą Wielką 
Brytanię. Szkoci mają swój Parla-
ment, szkockie funty oraz biało-
niebieską flagę państwową, która 
przedstawia krzyż św. Andrzeja 
Apostoła, patrona Szkocji. No i 
mają też swoją historię, nazna-
czoną, tak jak historia Polski, 
nieustanną walką o niepodległość. 
To co zawsze zaskakuje mnie 
w Szkocji to widok co najmniej 
2 kościołów na każdej ulicy, wiele 
z nich niestety nieczynnych lub 
spełniających inne funkcje. Na 
większości brakuje krzyża, nawet 
wtedy kiedy funkcjonują jako 
kościoły protestanckie. Krzyże, 
choć czasami ukryte, można 
znaleźć na kościołach katolickich. 
Jednak nawet kościoły nieczynne 
przypominają o Bożej obecności 
na tych ziemiach, wymuszają 
refleksję i skłaniają do modlitwy 
o przyszłość Kościoła. Może na-
wet bardziej niż te, które działają 
normalnie. 
Historia chrześcijaństwa na zie-
miach Szkocji sięga początku II 
wieku, kiedy to pierwsi chrze-
ścijanie zaczęli pojawiać się 
w dzisiejszej południowej Szkocji 
wraz z okupacją rzymską tych 
terenów. Pod koniec IV w. pier-
wszy biskup katolicki św. Ninian 

przybył do Szkocji. Około 397 r. 
zbudowano pierwszy szkocki 
kościół katolicki. W 563 r. na 
szkocką wyspę Iona przybył 
irlandzki mnich św. Kolumban 
z grupą zakonników. Założył tam 
Opactwo Iona, które stało się 
ośrodkiem rozpowszechniania 
katolicyzmu w Szkocji i odegrało 
ważną rolę w nawróceniu Piktów 
(dawnych mieszkańców Szkocji) 
na chrześcijaństwo. W kolejnych 
stuleciach, mnisi z Iony zbudowali 
wiele klasztorów w Szkocji, An-
glii i w Europie kontynentalnej, 
rozpowszechniając religię kato-
licką na tych terenach.
Na początku XVI w., pod wpły-
wem sukcesu reformacji angli-
kańskiej w Anglii, większość elit 
szkockich zerwała z Rzymem, 
przyjmując kalwinizm, który stał 
się religią państwową. W 1560 r. 
Kościół rzymskokatolicki w Szko-
cji został zdelegalizowany, jego 
majątek skonfiskowany, a dzia-
łalność zakazana. Ludność kato-
licka zaczęła być brutalnie prześ-
ladowana przez władze państwo-
we. Msze katolickie zostały zaka-
zane, a księża zmuszeni do odpra-
wiania nabożeństw w warunkach 
konspiracyjnych. Niemal wszyst-
kie kościoły, seminaria i uniwer-
sytety katolickie zostały zburzone 
lub zamknięte. Mimo prześla-
dowań, wielu Szkotów pozostało 
wiernych katolicyzmowi. Przyna-
leżność do Kościoła katolickiego 
była jednym z elementów tożsa-
mości narodowej, co przyczyniło 
się do przetrwania katolicyzmu w 
Szkocji mimo ogromnego nacisku 
reformacji. W okresie prześla-
dowań religijnych, katolicyzm 
zyskał szkockich męczenników, 
którzy zginęli za wiarę.
Pod koniec XVII wieku Wielka 
Brytania przyjęła ustawę zezwa-
lającą katolikom na praktyko-

wanie kultu. Na początku ponty-
fikatu papieża Leona XIII w 1878 
r. została przywrócona w Szkocji 
hierarchia i struktura Kościoła 
katolickiego. Nowym ośrodkiem 
katolicyzmu stało się Glasgow, 
duże przemysłowe miasto, do 
którego przybywali przede wszy-
stkim katoliccy Irlandczycy 
w poszukiwaniu pracy. 
Według spisu z 2001 r. 17% 
ludności Szkocji to katolicy. 
Wśród nich większość stanowią 
potomkowie imigrantów z Irlan-
dii, oraz późniejsi imigranci 
z takich krajów jak: Włochy, Litwa 
i Polska. Z powodu współczesnej 
imigracji z Europy Środkowej 
i Wschodniej, liczba katolików 
w liczącej trochę ponad 5 mln 
ludności Szkocji wzrosła do około 
850 tysięcy. Obecnie w Szkocji 
istnieją 2 katolickie archidiecezje 
oraz 6 diecezji. Działa kilka kla-
sztorów katolickich. Na terenie 
Szkocji pracuje kilkunastu pol-
skich katolickich księży diecez-
jalnych i zakonnych. Niektórzy 
pracują w ramach Polskiej Misji 
Katolickiej, inni przyjechali na 
zaproszenie lokalnych biskupów 
służąc zarówno Polonii jak i lokal-
nym mieszkańcom. Dane  ogło-
szone przez Polonia Christiana 
wskazują, że jeśli obecne tenden-
cje rozwojowe w Szkocji się utrzy-
mają, to około 2024 roku naj-
liczniejszym wyznaniem religij-
nym w tej części Wielkiej Brytanii 
będzie katolicyzm. Stanie się to 
jednak nie tylko dlatego że kato-
lików przybywa, lecz dlatego że 
coraz więcej Szkotów nie wyznaje 
żadnej religii. 
W czasie mojego pobytu w Szko-
cji uczestniczyłam w Eucharystii 
odprawianej w języku polskim 
i angielskim w dwóch katolickich 
kościołach, kościele Św. Anny 
w Glasgow i kościele Mariackim 
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w Inverness. W tym pierwszym 
posługuje dwóch młodych księży 
z Polski. Msza Święta odprawiana 
jest codziennie rano w języku 
angielskim i trzy razy w tygodniu 
w języku polskim (jedna w piątek 
wieczorem i dwie w niedzielę). To 
co mnie zawsze bardzo porusza to 
widok pełnego kościoła w czasie 
Mszy Świętej w języku polskim. 
Kościół jest wypełniony przede 
wszystkim rodzinami, które tu 
mają swoją Polskę. Raz w tygod-
niu przychodzą spotkać się 
z Panem Jezusem, ale też tworzą 

wspólnotę polską na obcej ziemi. 
Widać że są bardzo zżyci ze swo-
imi kapłanami, po Mszy Świętej 
spotykają się jeszcze przy kawie, 
herbacie i domowym cieście, które 
przynoszą polscy parafianie. 
Angażują się bardzo w przy-
gotowanie i przebieg Eucharystii, 
oraz w opiekę nad małymi dziećmi 
w salce przy kościele podczas 
Mszy Świętej. W pierwszą nie-
dzielę maja około 30 polskich 
dzieci przystąpiło do Pierwszej 
Komunii Świętej. Parafia w 
ramach diecezji organizuje też 
wspólne pielgrzymki, rajdy i dni 
skupienia. Również w ten sposób 
polscy imigranci dają świadectwo 
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Katolicy w Szkocji kochają 
Maryję. W każdej Mszy Świętej 
po Modlitwie Wiernych  odma-
wiają modlitwę „Zdrowaś Ma-
rio…”, powierzając Jej wszystkie 
intencje Mszy Świętej.
Mają też swoje Sanktuarium 
Maryjne w miejscowości Carfin. 
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Sercu Maryi. Razem wyrażamy 
smutek za nasze osobiste i wspól-

ne grzechy, i błagamy o Matczyne 
prowadzenie i siłę, byśmy żyli tak, 
jak naród chrześcijański powi-
nien”. Biskup odnosząc się do 
ulewy, przypomniał, że podobna 
pogoda panowała podczas ostat-
niego objawienia Matki Bożej 
w Fatimie, w dniu kiedy zdarzył 
się Cud Słońca. 
     „Kościół nie zginie, Bóg jest 
w jego wnętrzu.” (Ps. 87). Na nic 
niszczenie budynków kościel-
nych, na nic prześladowania czy 
odciąganie od Kościoła wiernych. 
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przypieczętował swoimi śladami, 
których zatrzeć nie sposób. 
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Kochani z Grupy Modlitewnej

Przeżywaliśmy najpiękniejszy miesiąc maj, miesiąc poświęcony naszej 

Matce Maryi. Któż z nas nie doświadczył Jej szczególnej opieki i troski. 

Z ogromną radością dzielimy się z Wami tym, że właśnie w maju został 

wydany „Niebieski list do Ewy” ks. Dariusza Greleckiego. Autor 

przekonuje nas, że Maryja jest dzisiaj za mało znana i za mało kochana. 

Ważne, by na nowo odkryć znaczenie Maryi dla naszego życia 

duchowego. Maryja jest najszybszą, najpewniejszą, najbezpieczniejszą 

i najkrótszą drogą do nieba. Niosąc nas na rękach ku niebu, swoje kroki, 

które stają się niejako naszymi, stawia najszybciej jak to możliwe, 

zgodnie z wolą Bożą. (s. 29). Niebieski zeszyt dotrze do wszystkich osób 

z Grupy Modlitewnej. Życzymy owocnej lektury.

Mszę Świętą w intencji Grupy Modlitewnej w miesiącu maju 

odprawił w Studzienicznej ks. Leszek Giemza. Kolejna Msza Święta 

będzie odprawiona 15 czerwca podczas zakończenia roku formacyjnego 

w Kryp-nie.Z radością informuję, że do Grupy Modlitewnej dołączyła 

Janina Woronowicz z Sokółki.

Intencje modlitwy: czerwiec: w intencji kapłanów, którzy 

obchodzą swoje rocznice święceń, lipiec i sierpień: w intencji kapłanów 

prowadzących, organizatorów i uczestników rekolekcji letnich RRN.

Z pamięcią w modlitwie - Maria Kalejta


